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Dit nummer van Stella Maris verschijnt in de nazomer die zich kenmerkte door
schitterend weer. Velen van ons zijn er in de afgelopen maanden op uitgetrokken. Om te genieten van de natuur of mooie steden, om uit te rusten en om
zich op te laden voor een nieuw seizoen bijvoorbeeld als vrijwilliger in de parochie Maria Sterre der Zee.
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In deze aflevering van Stella Maris staan opvallend veel berichten over bedevaarten. Naar Banneux of Kevelaer. Maar de grootste bedevaart vond plaats
in het kader van de Wereldjongerendagen naar Krakau. Meer dan 2 miljoen
jongeren waren daarheen getrokken vanuit alle windstreken. Om jongeren uit
andere landen te ontmoeten, om zich te bezinnen op hun eigen geloof en om
bijzondere plekken zoals Dachau te bezoeken. Indrukwekkende verhalen treft
u aan waarin jongeren beschrijven wat de WJD voor hen hebben betekend.
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In onze parochie zijn er ook onzichtbare vrijwilligers: mensen die werken
achter de schermen. Jan van der Goorbergh, vrijwilliger in de geloofsgemeenschap H.Agnes, is een van hen. Wat is zijn drijfveer om zich al vele jaren in te
zetten om het kerkgebouw een schone aanblik te geven?
We naderen in het kerkelijk jaar ook de dag van 2 november. Allerzielen, een
dag waarop we onze dierbare gestorvenen gedenken. In onze parochie ontvielen ons twee belangrijke parochianen: oud-premier Piet de Jong en emeritus-pastoor Jaap Kwaaitaal. Bij hun overlijden wordt met respect en waardering
stilgestaan.
Monique Meeussen
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In 2016 kost een postabonnement
€18,=.

Met een adverentie in Stella Maris bereikt u ruim 10.000 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.

De boog van de hemel
De koepel van de kapel van Sint Petrus’ Banden siert de voorkant van deze Stella
Maris. Met name in de barok is de koepel een geliefde manier van architecten om
een kapel of kerk te bekronen. In de Bijbel wordt vaak gesproken van de hemel als
een gewelfde ruimte. Een koepel nodigt onze blikken omhoog de open ruimte in.
Soms is er nog een lantaarn op geplaatst om een nog dieper perspectief te geven.
Wie in Rome is geweest herinnert zich ongetwijfeld de vele koepels die zich tegen
de horizon aftekenen wanneer een hoog uitzichtpunt wordt gekozen: allemaal
koepels die aan de binnenkant overdadig beschilderd zijn met visoenen en beelden
ontleend aan Bijbelse verhalen
Wanneer mensen afscheid nemen van het leven, wordt vaak de vraag van de
apostel Thomas in de mond genomen. Hij vraagt aan Jezus waar Hij heen gaat (Joh
14). Het antwoord van Jezus, dat op de drempel van het kerkplein van de Sint Jacobuskerk staat geschreven, luidt ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ Het lijkt
geen echt antwoord. Toch heeft Thomas geen behoefte aan nadere uitleg. Dit
antwoord maakt duidelijk dat we bij de hemel niet moeten denken aan een adres
of een verblijfplaats.Christus is de Zoon van God. In Hem zijn het menselijke en het
goddelijke verenigd; zijn leven is een mysterie waarin God ons helemaal nabij is
gekomen. In het sterven aan het kruis laat God zien dat Hij werkelijk ons hele bestaan wil delen. Wie zich echt verdiept
in wie Jezus is, zal de nabijheid van God herkennen. De wonderen die Jezus verricht, zijn vrucht van geloof: ‘Uw geloof
heeft u gered’ zegt Jezus telkens opnieuw. Dat geloven betekent dat mensen in Jezus de nabijheid van God herkennen.
Als zij dat herkennen hebben zij niets meer nodig en is hun leven compleet en voltooid.
Dat troost ons wanneer we geconfronteerd worden met de dood van geliefden of wanneer we aan onze eigen dood
denken. Als we leven en sterven in verbondenheid met Jezus die de aanwezigheid van God toont, mogen wij ook in
Gods aanwezigheid worden opgenomen. Het is alsof we door een koepel worden overschaduwd en beschermd. We
spreken in beelden: de koepel van de kapel aan de Kerkhoflaan is zo’n beeld van de ruimte die God maakt voor zijn
kinderen. Mogen wij bij de aanblik van die koepel getroost worden doordat deze verwijst naar de liefdevolle nabijheid
van God die door Jezus verkondigd is.
Ad van der Helm, parochievicaris

Haagse Gemeenschap van Kerken in gesprek
met premier Rutte
Naar aanleiding van de brief die de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) heeft geschreven
aan minister president Mark Rutte als reactie op zijn bezoek aan Paus Franciscus, werd de
voorzitter van de HGK parochievicaris Ad van der Helm uitgenodigd om aan te schuiven bij een
ontmoeting in het Torentje van het Binnenhof. In het gesprek dat op 13 september plaatsvond,
werd door pastor Van der Helm de behoefte ingebracht om lokaal gesprekken en ontmoetingen
te organiseren tussen de burgerlijke overheid en kerken en andere religieuze gemeenschappen.
In deze ontmoetingen kunnen de kerken hun kennis en kunde inbrengen die zij opdoen door
hun contacten met mensen, binnen en buiten de kerkgemeenschap, en door hun maatschappelijke projecten.
De minister president die vergezeld werd door minister van eredienst Van der Steur, gaf aan
dat de regering blij is met de inbreng van de kerken en het verzoek om lokale ontmoetingen
ondersteunt. De Raad van Kerken in Nederland sprak de behoefte uit om vaker met de regering
aan tafel te zitten, bij voorkeur aan het begin van een regeringsperiode. Bovendien werd afgesproken dat er binnenkort
een ontmoeting zal zijn met staatssecretaris Dijkhof over vluchtelingen opvang. Kortom een nuttige en hartelijke
ontmoeting als resultaat van de brief van de HGK.
www.oecumenedenhaag.nl
Ad van der Helm, parochievicaris
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Financieel verslag 2015

Onze zorg

In het eerste jaar van de fusie van de parochie Maria Sterre der Zee is voortvarend gewerkt aan de samenvoeging van de 6 voorgaande parochies op financieel gebied. Aangepakt zijn zaken als het inrichten van een nieuwe boekhouding, centralisatie van salarisadministraties, de administratie en afhandeling van facturen, sanering van bankrekeningen en herziening van verzekeringsen beleggingsportefeuilles. Tegelijkertijd is vanaf de start van de fusie stevig
gelet op de uitgaven.

Hiernaast vindt u een financieel overzicht van onze penningmeester Henk
van Ruijven over 2015. Veel mensen
vinden het vanzelfsprekend dat er een
kerk is. Maar in ons land zijn Inmiddels
vele kerken gesloten en er zullen er
nog meer gaan verdwijnen. Minder
betrokken mensen betekent minder
financiën. In Nederland moet de Kerk
(parochie) financieel de eigen broek
ophouden. Dit gebeurt door middel
van de bijdragen die u aan de actie
kerkbalans en aan de collecten tijdens
de eredienst geeft. De parochie heeft
een zeker kapitaal; de rente daarvan
is zéér nodig om de begroting rond te
krijgen. Maar zelfs hiermee lukt dat al
niet meer! Als parochie hebben we
een behoorlijk aantal uitgaven die allemaal uit uw bijdragen betaald worden: honorarium en huisvesting van
de priesters; het salaris van de diaken,
de pastoraal werkers, onze dirigenten/organisten, 2 kosters en een betaalde kracht op het Centraal Parochiesecretariaat. Mensen die we niet
kunnen en willen missen. En dan zijn
er nog het ’gewone’ onderhoud en de
verwarmings- en energiekosten van
kerken en pastorieën. U denkt misschien: 'Dat betaalt het bisdom toch?
Wat doet het bisdom Rotterdam?'
Neen. Het bisdom betaalt niets aan
de parochie en de pastores worden
niet door het bisdom betaald! Het is
precies omgekeerd: iedere parochie
geeft jaarlijks een afdracht aan het
bisdom. Ook onze parochie. Ik hoop
dat u deze woorden ter harte neemt.
En dat u uw gaven in de collecten en
in de kerkbijdragen in ieder geval wilt
handhaven en liever nog: verhogen.
Als de parochie en uw eigen kerk u ter
harte gaan, dan wordt u geacht daarvoor te betalen. De parochie en alles
wat zij aanbiedt is er voor u! Ik zeg dit
niet om mijzelf, maar alleen om onze
parochie Maria Sterre der Zee in veilig
financieel vaarwater te houden. Dat
wilt u toch ook? Uw financiële bijdrage
is daarbij onmisbaar! Ga ermee door!
Hopelijk mag ik ook tegen u zeggen:
bedankt voor uw en jouw bijdrage!
Dolf Langerhuizen, pastoor.

Desalniettemin heeft de parochie in 2015 een exploitatieverlies geleden van
€ 391.478,- Het is ons niet gelukt alle bezuinigingen door te voeren op onze
uitgaven zoals de bedoeling was bij de start van de parochie in 2015. Wel zijn
de uitgaven voor onze gebouwen stevig gedaald ten opzichte van 2014. Dit is
mede te danken aan het beleid dat alleen uitgaven worden gedaan voor hoogst
noodzakelijk onderhoud. Tevens zijn uitgaven voor erediensten en pastorale
activiteiten gedaald. Veel dank gaat uit naar de beheercommissies van de geloofsgemeenschappen voor hun kritisch uitgavenbeleid mede waardoor deze
dalende lijnen mogelijk zijn geworden.
In 2015 is er voor ongeveer € 35.000,- aan eenmalige kosten uitgegeven aan
telefonie, computers, website, logo- en notariskosten voor de opstart van de
fusieparochie.
We hebben centrale inkoop van kaarsen, energie en reprodiensten in gang
gezet. De komende jaren zullen hierdoor de kosten dalen.
Aan de inkomstenkant constateren we dat de bijdragen van parochianen nagenoeg gelijk gebleven zijn, zowel ten aanzien van de opbrengsten van de actie
Kerkbalans als ten aanzien van de collectes.
De opbrengsten uit bezittingen en beleggingen zijn gedaald onder andere door
lagere opbrengst uit verhuur en de dalende rentestand.
Gelukkig kan de parochie tegen een stootje, omdat we een redelijk kapitaal
hebben. Maar dit exploitatieverlies moet niet blijvend zijn. En dat zal het ook
niet. Naast nog wat oud zeer uit het verleden dat we nog moeten wegwerken,
zijn we ervan overtuigd dat de parochie in staat is tot verdere vermindering
van kosten en dus tot een lager exploitatieverlies en wellicht zelfs een exploitatie evenwicht. Maar dat kunnen wij niet zonder hulp. Hulp van vrijwilligers
die tijd en energie beschikbaar stellen om de parochie draaiende te houden.
Wij prijzen ons zeer gelukkig dat de parochie beschikt over een schare van
vrijwilligers. Heel veel dank vrijwilligers, voor uw onbaatzuchtige inzet! Maar
ook is de parochie afhankelijk van financiële bijdragen van u, parochianen.
Hulde en dank aan u die de parochie financieel steunen. Wij hopen van harte
dat u de parochie zult blijven steunen en mogelijk met extra bijdragen zodat
de inkomsten weer de weg omhoog ingaan.
Met inspiratie én met uw hulp blijven wij werken aan deze levendige parochie;
aan de zichtbaarheid van de parochie in onze Haagse samenleving. Alleen dan
zijn wij de parochie die voor velen een plek biedt voor bezinning en troost,
maar ook moed en zegen biedt voor de dingen van alle dag.
Mede namens het bestuur,
Henk van Ruijven, penningmeester
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Licht op de begraafplaats
De begraafplaats hoort bij onze geloofsgemeenschap! Dit blijkt met name op de dag van Allerzielen. Sinds een aantal
jaren wordt die dag speciale aandacht gegeven aan de herdenking van onze gestorvenen op de katholieke begraafplaatsen van St. Barbara (Binckhorst) en Sint Petrus’ Banden (Kerkhoflaan). Er wordt ’s middags om 16:00 uur een
eucharistieviering gehouden waarbij de namen van de gestorvenen van het afgelopen jaar worden voorgelezen.
Daarna worden de graven gezegend door leden van het pastoraal team. Er is een ontvangst in de koffieruimte van de
begraafplaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen praten. Er worden fakkels en vuren
ontstoken en de begraafplaats wordt druk bezocht.
Voor katholieken is de begraafplaats een gezegende plek. De aarde die bestemd is om onze dierbaren te begraven
wordt door gebed en besprenkeling toegewijd aan dit zevende werk van barmhartigheid, het begraven van de doden.
In het boek Tobit (1, 17) wordt dit vermeld en door paus Innocentius III is dit in 1207 toegevoegd aan de zes Bijbelse
werken van barmhartigheid uit het Evangelie (Matteüs 25). Het is een werk van barmhartigheid omdat de lichamen
van de gestorvenen volstrekt afhankelijk zijn van de eerbied van de levenden. Het lichaam is tempel van de heilige
Geest en wordt in de katholieke liturgie geëerd met water en wierook. Wierook is voorbehouden aan Christus en aan
de symbolen die naar Hem verwijzen. Bij een uitvaart wordt wierook echter ook gebruikt voor een gestorven lichaam.
Het ontvangt daarmee de hoogste liturgische eer.
Allerzielen in het Licht is uitgegroeid tot een bijzonder moment van herdenken op de begraafplaats zelf. Naast de
vieringen in de kerken, biedt dit samenzijn op de begraafplaats een unieke gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
met elkaar te bidden. U bent van harte uitgenodigd!
Mede namens de medewerkers van de katholieke begraafplaatsen Sint Barbara en Sint Petrus’ Banden,
Ad van der Helm, parochievicaris

Afscheid van pastoor Jaap Kwaaitaal
Op zaterdag 30 juli jl is in de kerk O.L.V. van Goede Raad te Den Haag met een plechtige uitvaartliturgie afscheid genomen van em. Pastoor Jaap Kwaaitaal. Hij is 87 jaar geworden. Pastoor
Jaap Kwaaitaal heeft zijn leven ten volle geleefd en gegeven, zijn kwaliteiten en talenten ingezet
voor zovele mensen in het bisdom Rotterdam. Kapelaan, leraar, prefect, rector, godsdienstleraar, deken van Den Haag, vicaris van de bisschop van Rotterdam, pastoor, lid van het Kathedraal
Kapittel, lid van het Curatorium van Vronesteyn, eindverantwoordelijke voor de katholieke
Hongaarse Gemeenschap in Den Haag. Pastoor Jaap Kwaaitaal wist zich ook betrokken bij het
Jodendom en de staat Israël. Hij was lid van het OJEC: het overlegorgaan Joden en Christenen
en het KRI: de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom.
In al zijn functies en ambten, was Jaap Kwaaitaal bovenal een pastor; een priester; een echte
herder! Jaap was een verbindend iemand. Hij keek altijd ‘’wat kon’’ om mensen te helpen. En
altijd met zijn specifieke gevoel voor humor. In zijn tijd als deken van Den Haag was het goed
samenwerken met Jaap Kwaaitaal. Goede herinneringen aan die periode leven bij collega’s nog steeds.
De laatste jaren van zijn leven waren niet altijd eenvoudig voor pastoor Jaap Kwaaitaal. Zijn blijmoedigheid bleef ongebroken aanwezig. Hij mopperde nooit over zijn lichamelijke achteruitgang, maar werkte naar zijn vermogen steeds
weer aan herstel en revalidatie. Dankbaar was Jaap naar zijn familie, zijn vrienden. Dankbaar ook naar Annelies Brosch
die jarenlang Jaap terzijde heeft gestaan en zeker de laatste jaren een belangrijke bijdrage gaf aan zijn kwaliteit van
leven. Zaterdag 23 juli is pastoor Jaap Kwaaitaal overleden, in Antoniushove in Leidschendam, voorzien van het H.
Sacrament der zieken. Moge hij geborgen zijn in de liefde en vrede van God, voor altijd.
Dolf Langerhuizen, pastoor.
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In memoriam Piet de Jong
03-04-1915

27-07-2016
Een kleine gestalte, een groot man; een lang leven met een enorme staat van dienst:
kapitein ter zee b.d., adjudant van koningin Juliana, staatssecretaris van Marine,
minister van Defensie en Minister President. Daarnaast een zorgzame echtgenoot,
vader en grootvader.
Tijdens de uitvaartdienst werd gelezen uit het boek Wijsheid (7, 22-26). In haar hoorden we – is een geest die verstandig is, standvastig, scherpzinnig, bedacht op
het goede en menslievend. Kwaliteiten die in het leven van Piet de Jong zichtbaar
werden, zowel bij de marine als in het landsbestuur.

Moedig ontsnapte hij in mei 1940 uit de haven van Rotterdam. Diezelfde moed werd
zichtbaar tijdens acties in de Indische Oceaan, maar ook als adjudant van koningin
Juliana en verantwoordelijke binnen het landsbestuur: hij bleef een onafhankelijk
denker en beslist geen ja-knikker. Als marineman had hij geleerd dat er in de wereld
vele andere opvattingen bestonden dan die van hemzelf. Hij zag de wereld als een
hoge berg, waarop je vanuit verschillende wegen bij de top zou kunnen komen.
Daardoor had hij een groot respect voor ‘andersdenkenden’, zowel binnen de politiek als in de godsdienstige wereld. Hij geloofde diep dat vrede alleen zou kunnen ontstaan, wanneer jong en oud,
links en rechts vanuit respect voor elkaars opvattingen met elkaar zouden omgaan. Vanuit die houding wist hij in 1968
bij de studentenopstand ook de kalmte te bewaren en zorgde hij ervoor dat zijn kabinet de volle vier jaar kon uitdienen.
Toen er ‘op zijn oude dag’ een kabinet dreigde te komen met een gedoogconstructie naar de partij van Geert Wilders,
protesteerde hij heftig, omdat naar zijn diepste overtuiging ‘de vrijheid van godsdienst ‘ in het geding was.
Piet de Jong was een heel gelovig mens. Dit was mede gevormd doordat hij in gevaarlijke situaties de grenzen van het
leven onder ogen had moeten zien. Tot het laatst toe nam hij iedere zondag deel aan de viering van de Eucharistie. Bij
gelegenheid van zijn 100e verjaardag vond hij het verstandig om de ziekenzalving te ontvangen, ‘omdat je toch een
zekere grens hebt bereikt’. Hij moge rusten in vrede.
Dr.Rob.G.A.Kurvers, emeritus pastoor

Christelijk denker: Heilige Augustinus
De heilige Augustinus en “God in Nederland”
Elke tien jaar wordt onderzoek uitgevoerd naar de geloofsbeleving in Nederland en de rol
van de Kerk in het publieke domein. De resultaten daarvan worden onder de titel “God in Nederland” gepubli ceerd, laatstelijk in maart 2016. In de seculiere pers en in actualiteitenprogramma’s op de TV wordt dan gespeculeerd over het verdwijnen van het geloof uit onze samenleving. Maar deze discussies werden zestienhonderd jaar geleden ook al gevoerd, in de
vierde eeuw ten tijde van de heilige Augustinus (354 – 430). Hij was bekeerling, theoloog, filosoof en kerkvader, bisschop van Hippo Regius (nu Alnaba, noordoost Algerije). De vijanden van
de Kerk verklaarden toen, net als nu: “De Kerk ligt op sterven, de christenen hebben hun
langste tijd gehad!” Waarop Augustinus droog opmerkte: “Toch zijn zij het die ik elke dag zie
sterven, terwijl de Kerk altijd overeind blijft en de macht van God verkondigt aan elke volgende
generatie.” (Geciteerd in G. Chevrot, Simon Petrus.) Hecht dus geen geloof aan filosofen of sociologen die beweren dat
God dood is of die voorspellen dat de Kerk zal verdwijnen. De Kerk zal bestaan tot het einde der tijden en de poorten
der hel zullen haar niet overweldigen (Mt. 16:18).
René Guldenmund
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Van de bestuurstafel

Nieuw!

Bestuursbenoemingen

Secretaris parochiebestuur

Deze zomer heeft het parochiebestuur te maken gehad met een onaangekondigde vacature door het vertrek van de secretaris. Inmiddels is het parochiebestuur verheugd dat er een kandidaat bereid is gevonden om deze functie
over te nemen. Deze situatie heeft echter een aantal vragen doen rijzen over
de wervingsprocedure. Op mijn verzoek heeft ons hoofd parochiesecretariaat
het ‘handboek voor parochiebesturen’ erop nageslagen.
In principe zijn er twee manieren van werving mogelijk: coöptatie, het benaderen van mensen, en open werving, door middel van advertenties. Beide
manieren hebben hun voor- en nadelen. Denk bijvoorbeeld aan het risico bij
coöptatie dat steeds in dezelfde vijver wordt gevist en bij open werving dat
mensen niet uit zichzelf reageren maar echt gevraagd willen worden.
Bij het vervullen van de secretaris functie binnen het parochiebestuur is vanwege de omstandigheden gekozen voor coöptatie. De positie van secretaris is
essentieel en kon daarom niet te lang vacant blijven, dat zou teveel vragen van
het hoofd parochiesecretariaat. De functie werd daarnaast onaangekondigd
vacant, werving zou moeten hebben plaatsgevonden tijdens de vakantieperiode, een lastige tijd om mensen te benaderen. Kortom, in deze situatie is bewust gekozen om de vacature beperkt kenbaar te maken richting beheercommissie en pastoraatgroep en zelf mensen te benaderen.
Het parochiebestuur wil echter vanaf heden een combinatie van open en gesloten werving hanteren. Toekomstige vacatures in het parochiebestuur zullen
met een bericht in Stella Maris en maandberichten kenbaar worden gemaakt
zodat eenieder zich kan aanmelden. Daarnaast kan het parochiebestuur zelf
kandidaten aanzoeken. Op basis van een vooraf opgesteld profiel zal vervolgens
aan de hand van gesprekken een kandidaat geselecteerd worden. Deze kandidaat wordt, als het gehele parochiebestuur akkoord is, voorgedragen aan het
bisdom ter benoeming. De bisschop is uiteindelijk degene die leden van het
parochiebestuur benoemt.

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam
is Conny Huisman. Ik ben opgegroeid
in en rond Den Bosch en ongeveer
twintig jaar geleden verhuisd naar Den
Haag
Drie jaar geleden werd ik ten huwelijk
gevraagd door mijn inmiddels echtgenoot Marco Huisman. Al snel besloten
we om ook voor de kerk te trouwen
en zo zijn we na een aantal mooie
gesprekken met parochievicaris Van
der Helm in de St. Jacobus de Meerdere kerk gekomen alwaar wij vorig jaar
zijn getrouwd. Inmiddels zijn Marco en
ik met enige regelmaat in deze kerk te
vinden, zo zing ik sinds augustus vorig
jaar met veel plezier bij het gemengd
koor Cantemus Domino.

Max Timmerman, vicevoorzitter parochiebestuur

Kevelaer

13 november

In het kader van de
sluiting van het bedevaartjaar 2016 in Kevelaer organiseert de
Haagse Bedevaarten
een reis van 31 oktober t/m 1 november.
Nadere informatie evenals folders om u in te schrijven treft u
aan via de website: www.bedevaart.nl
Het seizoen wordt op zondag 30 april
2017 weer geopend

Diaconale zondag

Ineke Huitema,
secretaris Haagse Bedevaarten

Op deze zondag wordt in alle geloofsgemeenschappen tijdens de viering
aandacht besteed aan het werk van de
Parochiële Caritas Instelling (PCI) en
MOV groepen.
Deze diaconale activiteiten zijn belangrijk voor de hulp aan onze naasten
in nood: zowel dichtbij als veraf.
Mogen we op uw belangstelling, uw
hulp of uw gift voor het diaconale werk
in onze parochie rekenen?
Namens de PCI en MOV groepen.
Wim Verhaar, secretaris PCI

Onlangs ben ik benoemd als secretaris
van het parochiebestuur van Maria
Sterre der Zee als opvolger van Joost
Happel. Omdat ik zelf heb ervaren hoe
goed het is om met open armen in een
kerk te worden ontvangen, vind ik het
belangrijk dat ons geloof en de kerk
toegankelijker en zichtbaarder worden voor de mensen die de weg naar
de kerk nog niet hebben gevonden. Ik
wil laten zien dat ook in ons huidige,
vaak drukke en soms oppervlakkige
bestaan, er ruimte is voor geloof en
kerk en dat dit leidt tot een verrijking
van ons leven. Ik zie ernaar uit om
samen met de andere bestuursleden
en met u allen op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren aan onze
parochie.
Conny Huisman, secretaris parochiebestuur
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Justice and Peace

Samen

Welkom hier- dat doen we samen'
Uit onderzoek blijkt: de meerderheid van de
Nederlanders staat nog altijd positief tegenover de komst van vluchtelingen naar ons
land. Wat opvalt is dat deze meerderheid tot
nu toe onzichtbaar blijft. Zeker, bij hen leven
ook zorgen en vragen en ook zij hebben zeker
niet allemaal dezelfde ideeën over hoe met
nieuwkomers om te gaan. Maar een overtuiging en geloof dat we een ander
moeten helpen in tijden van crisis is een gemene deler.
Met het organiseren van ‘Welkom Hier’ manifestaties brengt Justice and Peace
mensen in verbinding: Nederlanders met nieuwkomers, mensen die iets willen
doen met mensen die al aan de slag zijn gegaan, nieuwe initiatieven van en
voor vluchtelingen met bestaande instanties en mensen die hun ervaringen,
ideeën en mogelijke zorgen met elkaar willen delen. De contacten die hier
ontstaan versterken de lokale kracht voor de opvang en integratie van vluchtelingen.
“De kranten staan er vol van, maar wat weten we nu echt van de vluchtelingen
die in Nederland worden opgevangen en de duizenden vrijwilligers die hen
helpen? Het initiatief 'Welkom Hier’ wil hen een gezicht geven!”- Sophie
Schellens, Justice and Peace Nederland
Ontstaan
Onder de naam ‘Welkom Hier’ organiseerde Justice and Peace samen met een
aantal organisaties in februari 2016 een manifestatie in Den Haag waar mensen
hun ervaringen en ideeën konden delen over de komst van vluchtelingen in
hun omgeving. Deze geslaagde dag, met 28 (burger)initiatieven die zich presenteerden, een divers debat- en podiumprogramma en ruim 750 bezoekers
met uiteenlopende achtergronden, resulteerde in nieuwe initiatieven, contacten en een berichtgeving over het vluchtelingendebat vanuit lokale kracht. De
opkomst en het enthousiasme waren enorm!
Nieuwe edities van Welkom Hier
Door het succes in Den Haag hebben andere steden ook interesse getoond om
een ‘Welkom Hier’ manifestatie te organiseren. In de komende maanden zal
dit initiatief daarom navolging krijgen in verschillende andere steden in Nederland. Ook in Den Haag is er enthousiasme om verder te gaan met ‘Welkom
Hier. Wij gaan daarbij werken aan een genuanceerd, en waar nodig positief,
geluid over vluchtelingen, waarbij wij nieuwkomers en organisaties verbinden
voor een gastvrije stad. Tegelijk willen wij uitdagingen benoemen en hier samen
oplossingen voor bedenken.
Volg de ontwikkelingen van ‘Welkom Hier’ lokaal in Den Haag of doe een
voorstel over hoe een bijdrage kan worden geleverd via www.welkomhier.nl
of onze Facebook pagina @manifestatiewelkomhier. Want Welkom Hier, dat
doen we samen!
Welkom Hier is een initiatief van mensenrechtenorganisatie Justice and Peace
(voorheen Justitia et Pax) in samenwerking met Fonds 1818, Human Security
Collective en Stichting Stad en Kerk.
Sebastiaan van der Zwaan, directeur Justice and Peace
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Eén werkgroep bedevaarten
voor beide Haagse parochies!
Ja, u leest het goed: de parochie de
Vier Evangelisten en de parochie
Maria Sterre der Zee gaan samen een
bedevaart werkgroep vormen. Er was
natuurlijk al samenwerking omtrent
de Hemelvaart Bedevaart en de Brielle Bedevaart. Nu gaan we in 2017 nog
meer samenwerken op dit gebied.
De planning voor 2017 gaat er als volgt
uitzien:
De Hemelvaart Bedevaart naar Maria
van Eik en Duinen op 25 mei 2017, de
Brielle Bedevaart op de fiets of met de
bus op 8 juli 2017 en een bedevaartreis naar Lourdes met de bus en/of
met het vliegtuig eind september.
Deze data worden nog bekend
gemaakt
Deze 3 opties kunt u al in de agenda
plaatsen. Nadere info volgt natuurlijk
nog in de komende tijd.We hebben
ook contact met de andere organisaties die bedevaarten organiseren naar
o.a.Kevelaer, Beauraing, Banneux.
Indien u ideeën of suggesties heeft of
wanneer in uw geloofsgemeenschap
bepaalde wensen leven omtrent het
organiseren van andere bedevaarten,
kunnen we daar samen over nadenken. Aarzel niet om contact met ons
op te nemen.U kunt ons vinden via de
parochiesecretariaten:
(parochiesecretariaar@rkdenhaag.nl of
cps@rkparochiedevierevangelisten)
We houden u op de hoogte!
Werkgroep Bedevaarten RK Den Haag
Cisca van der Sluijs( De Vier Evangelisten), Adrienne Vervest( Maria Sterre
der Zee, parochievicaris Ad van der
Helm (namens de pastorale teams)

Projectentocht voor de PCI

Nieuwe naam

Op 11 juni organiseerde het bisdom Rotterdam
een projectentocht voor besturen van de Parochiële Caritas Instellingen (PCI-en) en de leden
van diaconale werkgroepen. Het programma
besteedde aandacht aan alle aspecten rondom
de vluchtelingen. De start vond plaats in De
Bakkerij in Leiden met een informatieronde. De
Bakkerij is vanouds een diaconaal centrum. Nu is het een modern kerkelijk
centrum voor hulpverlening . Met veel diaconale organisaties werkt men samen
om te ‘helpen waar geen helper is’.
Door de vluchtelingencrises werden vorig jaar allerlei activiteiten gestart.
Taalcursussen,het gezamenlijk koken van maaltijden en diverse soorten dagbestedingen waren activiteiten voor de asielzoekers. Vanzelf kwamen daar
individuele hulpvragen bij.
De theatervoorstelling ‘Vlucht’ werd gespeeld door een Irakese vluchteling en
een Nederlandse vrouw. Het begon met een aangrijpende aaneenschakeling
van beelden van alle heftige protesten, vooroordelen, scheldpartijen, angst en
woede in het afgelopen jaar tegen de komst van vluchtelingen. De ontmoeting
in de voorstelling van deze twee mensen met hun dromen, zorgen en angsten
gaf veel aanleiding tot discussie onder de tientallen aanwezigen.
Ook parochies en PCI-en kunnen een bijdrage leveren aan de opvang en integratie van de vluchtelingen. Hoe? Wat wordt er van ons verwacht? Wat kunnen
we doen? Deze dag bood daarop een goede bezinning. We hebben een Bijbelse opdracht de vreemdeling te ontvangen en zo de deuren voor God te openen.
’s Middags werden we met een touringcar naar het AZC in Katwijk gebracht.
Burgemeester Wienen van Katwijk en tevens voorzitter VNG Adviescommissie
Asiel en Integratie schetste de angsten en bezwaren in zijn gemeente tegen de
komst van zoveel vluchtelingen naar het terrein van het voormalig vliegveld
Valkenburg. Tegelijkertijd stonden honderden hulpverleners klaar om deze
mensen te helpen. Tegen de zorg dat onze identiteit door de komst van zoveel
mensen bedreigd wordt, stond het argument dat we deze mensen moeten
helpen. Katwijk heeft inmiddels goede ervaringen met de opvang van al deze
mensen van wel 45 nationaliteiten. Niet iedereen zal een status verkrijgen.
Voor velen zal na het eind van de procedure een uitzetting naar het land van
herkomst volgen. Andere mensen uit oorlogsgebieden kunnen een verblijfstatus krijgen. Deze groep statushouders worden verdeeld over alle Nederlandse
gemeenten.

De 6 PCI-en (Parochiële Caritas Instellingen) zijn per 1 januari 2016 gefuseerd en gaan als werkgroep Caritas
verder met hun diaconale taken in de
eigen geloofsgemeenschap. In de komende nummers van Stella Maris zal
elke werkgroep iets van de werkzaamheden vertellen. De Caritasgroep van
de geloofsgemeenschap van St. Jacobus de Meerdere bijt het spits af.
Op 8 juni kwamen vertegenwoordigers van de in totaal 6 Caritaswerkgroepen bijeen.Het is de bedoeling
om dergelijke bijeenkomsten drie
keer per jaar te houden. Tijdens dit
overleg wordt informatie uitgewisseld. Het PCI-bestuur beoogt om voor
de werkgroepen duidelijk te maken
hoe de grote lijn in de praktijk gaat
functioneren. En hoe verloopt het
beoordelen van projectaanvragen?
Dit uiteraard met respect voor de
privacy van de aanvragers.
Voor 1 januari lagen de zaken anders.
Toen was er nog sprake van 6 aparte
PCI- en. De PCI van de St. Jacobus de
Meerdere heeft de kortste historie en
is pas opgericht per 1 januari 2009. In
het begin bestond het bestuur van
deze PCI uitsluitend uit collectanten.
De toenmalige pastoor van de St. Jacobusparochie, dr. Ad van der Helm,
deed in 2008 tijdens een vergadering
van de collectanten een oproep om de
PCI te gaan bemannen. Drie van hen
hebben toen gehoor gegeven aan
deze oproep. Een van de leden is helaas overleden en de toenmalige PCI-voorzitter is doorgeschoven naar de
beheercommissie. Maar we mogen
ons gelukkig prijzen met de aanwas
van drie nieuwe leden. We hebben
menigmaal mensen uit onze geloofsgemeenschap kunnen helpen, al is het
in hoofdzaak een financiële steun
geweest
.
Ruud van Ruijven, werkgroep Caritas
van de H. Jacobus de Meerdere

Na alle informatie was het goed om een rondwandeling te maken over het
terrein, mensen te ontmoeten en hun onderkomen te bekijken. Afsluitend was
het een dag met veel indrukken. Veel vriendelijke mensen, hoopvol om hier in
een veilig land te mogen inburgeren. Maar wat zijn er nog weinig mogelijkheden
om een plaats in onze maatschappij te vinden. Het leven in een AZC is vooral
wachten, vele maanden lang. In die tijd raken mensen hun ambitie kwijt en hun
hoop op een goede toekomst. We laten veel kwaliteiten van deze mensen
ongebruikt. En toch willen we dat deze mensen als statushouders integreren
in onze maatschappij. Daarvoor is het goed dat we deze vluchtelingen ontmoeten, leren om naar hen te luisteren en begeleiding aanbieden bij het vinden
van de weg in onze ingewikkelde samenleving. Er zullen ook eisen gesteld
worden, want je zult je moeten inzetten om werk in inkomen te verkrijgen. Zo
leren deze mensen die van huis en haard verdreven zijn om zelf initiatieven te
nemen en om voor zichzelf te zorgen. Daar kan onze hulp bij gevraagd worden.
Wim Verhaar, secretaris PCI

Op pagina 23 staan de contactgegevens van de PCI-en van de verschillende geloofsgemeenschappen.
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Wereldmissiemaand oktober 2016
Thema: Getuigen van barmhartigheid
Elk jaar organiseert de R.K. Kerk in oktober de Wereldmissiemaand; elk jaar is het Wereldmissiedag. In elke R.K. parochie
in de wereld wordt deze dag gevierd: in Nederland, maar ook in Kameroen, in Indonesië, Brazilië, de Filippijnen, enzovoorts. Alle katholieke kerken vieren Wereldmissiedag – dit jaar op zondag 23 oktober – om ons bewust te worden van
onze gemeenschappelijke missie in de wereld. De samenleving waarin wij leven en de problemen die daar spelen,
bepalen hoe wij die missie het beste in de praktijk kunnen brengen
Missie
Wat betekent missie? Wij christenen hebben in het voetspoor van Jezus Christus een missie, een zending meegekregen
met ons doopsel en vormsel. Jezus las in de synagoge van Nazareth de woorden van de profeet Jesaja voor: de Geest
van de Heer heeft mij gezalfd om aan armen goed nieuws (= “evangelie”) te brengen, aan gevangenen bevrijding, aan
verblinde mensen nieuw perspectief. (zie Jesaja 61,1; Lukas 4, 18) Goed nieuws, bevrijding en perspectief brengen: dat
is de taak van de Kerk.
Aandacht voor R.K.kerk in de Filippijnen
In Nederland worden de Wereldmissiemaand en de Wereldmissiedag georganiseerd door “Missio” (voorheen Pauselijke Missiewerken). Missio vraagt dit jaar aandacht voor het werk van de R.K. Kerk in de Filippijnen, in het bijzonder
voor de inspanningen van zuster Mary John Mananzan. Zij werkt in Manilla met vrouwen die leven in armoede en
desondanks iets van hun leven proberen te maken. Zuster Mary John wijst erop, dat veel Filipijnse vrouwen gedwongen
zijn om te emigreren, omdat in de Filippijnen geen werk voor hen te vinden is. Daarom emigreren ze bijvoorbeeld naar
Europa of het Midden-Oosten. Zij vinden werk in de verpleging, maar vaker nog in de huishouding (bijvoorbeeld als au
pair). Sommige vrouwen komen zelfs in de prostitutie terecht; het thuisfront weet dan van niets. Zij zijn buitengewoon
kwetsbaar, vooral als zij illegaal zijn. Wanneer de vrouwen terugkomen in de Filippijnen probeert de organisatie van
zuster Mary John hen te begeleiden om een waardige plek in de samenleving te vinden. Bijvoorbeeld om met behulp
van een bescheiden startkapitaal een bedrijfje te beginnen.
Ook in Nederland wonen veel Filipijnse mensen. De katholieke Filipijnse gemeenschappen (Filippine Catholic Communities) betekenen een grote steun voor de leden. In de Antonius Abtkerk (Scheveningseweg) komt sinds vele jaren twee
keer per maand een Filipijnse gemeenschap bij elkaar die samen het geloof viert en elkaar ondersteunt. De Filipijnse
katholieke gemeenschap (FCC) in Den Haag is actief sinds 2001. FCC biedt haar leden en andere Filipijnse christenen in
Den Haag de kans om zich te verenigen. Deze gemeenschap maakt deel uit van de parochie Maria Sterre der Zee; zij
zijn dus onze medeparochianen.
Collecte 22 en 23 oktober
In het weekend van 22 en 23 oktober wordt in onze kerken een deurcollecte gehouden ten bate van het werk van de
R.K. Kerk in de Filippijnen, in het bijzonder van zuster Mary John Mananzan. De leden van de Filipijnse gemeenschap
in de parochie Maria Sterre der Zee bevelen deze collecte van harte bij u aan!
Voor nadere informatie zie www.missio.nl
Agnes van de Beek – Pavia, secretaris Filipino Catholic Community (FCC)
Jan Eijken, pastoraal werker, namens werkgroep Missie-Ontwikkeling-Vrede (MOV)

Steun parochies wereldwijd
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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 Eisenhouwerlaan 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
13:00 H. Antonius Abt
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

J. Rivadeneira Aldás
A. van der Helm
Pater SVD
Pater SVD
D. Langerhuizen
J. Rivadeneira Aldás
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
D. Langerhuizen
Père Vincent de Paul Boro
(Franstalige viering)
A. van der Helm

Specifieke datum
3 oktober & 14 november

Gebedsgroep St. Jacobus
Gebedsgroep 'Daarom kinderen van Bethel verzamel ik u'
Lauden
Gebedsgroep H. Antonius Abt
12:15 Rozenkrans
met koffie
met koffie
Woord en communieviering
Lauden

5 oktober & 2 november

12:15 Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans
Vespers
12:15 Rozenkrans
Lunchconcert (Patrick Hopper)

12:15 Rozenkrans

27 oktober & 24 november

7 oktober & 4 november
7 oktober & 4 november
21 oktober & 18 november
7 oktober & 4 november
7 oktober & 4 november

Tridentijnse liturgie
10:30 Rozenkrans

15 oktober & 19 november
8 oktober & 12 november
1 oktober & 5 november

12:15 Rozenkrans
Taizeviering

1 oktober & 5 november

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 schitterende 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
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LITURGISCH ROOSTER Oktober/November 2016
H. Agnes

Geloofsgemeenschap
Kerk
Tijd

H. Agnes
Voorganger

zaterdag 1 oktober 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 2 oktober 09:30 J. Rivadeneira Aldás &
diaken R. van Berkel
12:00 J. Tercero / L. Georges
Spaans
zaterdag 8 oktober 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 9 oktober 09:30 D. Langerhuizen
Maria Sterre der Zee
12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans
zaterdag 15 oktober 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 16 oktober 09:30 D. Langerhuizen
12:00 J. Tercero / L. Georges
Spaans
zaterdag 22 oktober 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 23 oktober 09:30 J. Rivadeneira Aldás
12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans
zaterdag 29 oktober 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 30 oktober 09:30 J. Rivadeneira Aldás
12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

dinsdag 1 november
Allerheiligen
woensdag 2 november 19:00 J. Rivadeneira Aldás
Allerzielen
zaterdag 5 november 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 6 november 09:30 J. Rivadeneira Aldás
12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

zaterdag 12 november 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 13 november 09:30 D. Langerhuizen
Diaconale zondag 12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

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

H. Antonius Abt
Voorganger

17:00 Y. Asa SVD

10:30 A. van der Helm
Gezinsviering
17:00 D. Langerhuizen
18:30 Father Saps
Filipijns (Engels)
10:30 Y. Asa SVD

17:00 J. Rivadeneira Aldás
10:30 J. Rivadeneira Aldás
Jongerenviering

17:00 J. Rivadeneira Aldás
18:30 Father Oliver
Filipijns (Engels)
10:30 R. Kurvers

17:00 Y. Asa SVD
Allerheiligen
10:30 D. Langerhuizen
Allerzielen

17:00 D. Langerhuizen

10:30 Y. Asa SVD
Gezinsviering
17:00 A. van der Helm
18:30 Father Saps
Filipijns (Engels)
10:30 Y. Asa SVD

17:00 J. Rivadeneira Aldás

zaterdag 26 november 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

17:00 Y. Asa SVD
18:30 Father Oliver
Filipijns (Engels)
10:30 A. van der Helm
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Voorganger

10:30 diaken R. van Berkel
Jongerenviering

Kerk

Huize Waalsdorp
OLV Goede Raad
Onbevlekt Hart van Maria

11:00 B. Pex mhm
Gezinsviering
16:00 R. Kurvers
17:30 R. Kurvers

H. Paschalis Baylon
Huize Waalsdorp
OLV Goede Raad

09:30 R. Kurvers

Onbevlekt Hart van Maria

11:00 R. Kurvers
11:30 pw J. Eijken
Portugeestalig (Woord en Communie)
16:00 D. Langerhuizen

H. Paschalis Baylon
Onbevlekt Hart van Maria

Huize Waalsdorp

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

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

D. Langerhuizen
Y. Asa SVD
Y. Asa SVD
Pater Carmeliet, P. Barendse SVD & pw J.
Eijken
Portugeestalig (50-jarig jubileum)
16:00 D. Langerhuizen
17:30 D. Langerhuizen

09:30 D. Langerhuizen & diaken R. van Berkel
11:00 D. Langerhuizen & diaken R. van Berkel
11:30 pw J. Eijken
Portugeestalig (Woord en Communie)
16:00 A. van der Helm
17:30 A. van der Helm
11:00 R. Kurvers
Allerzielen
11:30 K. Boomaerts CP
12:30 D. Langerhuizen

zaterdag 19 november 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat
zondag 20 november 09:30 J. Rivadeneira Aldás
Christus Koning 12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

zondag 27 november 09:30 J. Rivadeneira Aldás
12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

Tijd

16:00 A. van der Helm
17:30 A. van der Helm
09:30 B. Pex mhm

Huize Waalsdorp
OLV Goede Raad
Onbevlekt Hart van Maria

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

Onbevlekt Hart van Maria

16:00 J. Rivadeneira Aldás
17:30 J. Rivadeneira Aldás
09:30 D. Langerhuizen

Huize Waalsdorp
OLV Goede Raad
Onbevlekt Hart van Maria

11:00 D. Langerhuizen
Gezinsviering

H. Paschalis Baylon

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

Huize Waalsdorp
OLV Goede Raad

09:30 B. Pex mhm
11:00 B. Pex mhm
11:30 pw J. Eijken
Portugeestalig (Woord en Communie)

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

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

D. Langerhuizen
D. Langerhuizen
A. van der Helm
A. van der Helm
Pater Carmeliet
Portugeestalig
16:00 A. van der Helm
17:30 A. van der Helm

09:30 Y. Asa SVD
11:00 Y. Asa SVD
Gezinsviering
11:30 pw J. Eijken
Portugeestalig (Woord en Communie)

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

Onbevlekt Hart van Maria

LITURGISCH ROOSTER Oktober/November 2016

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

11:00 Y. Asa SVD

09:00 Broeder van St. Jan

14:00 pw M. Witteman
Franciscusviering

10:15 D. Langerhuizen
12:00 D. Langerhuizen

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

09:00 A. van der Helm & diaken
R. van Berkel
10:15 Broeder van St. Jan
12:00 Broeder van St. Jan

Tijd

H. Martha
Voorganger

H. Jozeph
Voorganger

19:00 Y. Asa SVD

Tijd

11:00 J. Rivadeneira Aldás & diaken R.
van Berkel
13:00 K. vd Geest SVD
Engelstalig Afrikaans
19:00 D. Langerhuizen

11:00 J. Mul
Surinaams

11:00 D. Langerhuizen

09:45 K. vd Geest SVD
Nederlands

13:00 Pater SVD
Engelstalig Afrikaans

zaterdag 1 oktober

09:00 J. Rivadeneira Aldás
10:15 A. van der Helm
12:00 A. van der Helm

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

09:00 Broeders van St. Jan

10:15 Broeders van St. Jan
12:00 D. Langerhuizen

11:00 Y. Asa SVD

13:00 P. Mazono SVD
Engelstalig Afrikaans

09:45 Zr. Elvira
zondag 16 oktober
Nederlands (Woord &
Communie)

zaterdag 22 oktober
09:45 K. vd Geest SVD
Nederlands

19:00 Y. Asa SVD

11:00 pw M. Witteman
Woord en Communie

09:00 A. van der Helm

19:30 Y. Asa SVD & pw M.
Witteman

19:30 A. van der Helm

11:00 pw J. Eijken
Woord en Communie

09:00 Y. Asa SVD

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

10:15 Broeders van St. Jan
12:00 Broeders van St. Jan
19:30 A. van der Helm

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

09:00 A. van der Helm
10:15 R. Kurvers
12:00 R. Kurvers

09:00 D. Langerhuizen
10:30 Broeders van St. Jan
12:00 Broeders van St. Jan

11:00 Y. Asa SVD & diaken R. van Berkel 09:45 Zr. Elvira
zondag 30 oktober
Lustrum RKJ Den Haag
Nederlands (Woord &
Communie)
13:00 K. vd Geest SVD
Engelstalig Afrikaans
19:00 D. Langerhuizen
dinsdag 1 november
Allerheiligen
19:00 D. Langerhuizen & diaken R. van
woensdag 2 november
Allerzielen
Berkel
19:00 D. Langerhuizen
zaterdag 5 november
11:00 K. vd Geest SVD & diaken R. van
Berkel
K. vd Geest SVD
13:00 Willibrordfeest
Engelstalig Afrikaans

11:00 J. Mul
Surinaams

19:00 A. van der Helm

11:00 D. Langerhuizen
13:00 Pater SVD
Engelstalig Afrikaans

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

09:00 A. van der Helm
10:30 D. Langerhuizen

12:00 D. Langerhuizen

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

zondag 6 november

zaterdag 12 november
09:45 K. vd Geest SVD
Nederlands

zondag 13 november
Diaconale zondag

zaterdag 19 november
09:45 Zr. Elvira
zondag 20 november
Nederlands (Woord & Christus Koning
Communie)

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

zondag 23 oktober

zaterdag 29 oktober

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

zondag 9 oktober
Maria Sterre der Zee

zaterdag 15 oktober

19:00 K. vd Geest SVD
11:00 P. de Ruiter SJ

zondag 2 oktober

zaterdag 8 oktober

19:00 A. van der Helm
11:00 D. Langerhuizen
Gezinsviering

Geloofsgemeenschap
Kerk

zaterdag 26 november
09:45 K. vd Geest SVD
Nederlands

zondag 27 november
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Activiteiten Oktober/November 2016
Dag
zaterdag 1 oktober
zondag 2 oktober
dinsdag 4 oktober
woensdag 5 oktober
donderdag 6 oktober
vrijdag 7 oktober

Tijd
20:00
15:00
20:00
19:45
18:45
10:45

Locatie
Bijeenkomst
H. Agnes
Jubileumconcert Cantamus Alati
H. Jacobus de Meerdere
Aanbidding en Marialof
H. Jacobus de Meerdere (pastorie)
Oecumenische gesprekskring: Geduld met God
OLV Onbevlekt Ontvangen
Ignatiaanse meditatie
H. Paschalis Baylon (Paschalispad 1)
Alpha cursus
H. Jacobus de Meerdere (Maria ten
Cenakel
Hovezaal)
13:15 H. Jacobus de Meerdere
Vredesplein
zondag 9 oktober Alle eucharistievieringen in het teken van het feest Maria Sterre der Zee
15:00 H. Jacobus de Meerdere
Marialof: Maria Sterre der Zee
Alpha cursus
donderdag 13 oktober 18:45 H. Paschalis Baylon (Paschalispad 1)
20:00 H. Paschalis Baylon (Paschalispad 1)
Najaarscatechese: Barmhartigheid
De zeven werken van barmhartigheid (pw M. Witteman)

zaterdag 15 oktober 18:00 H. Antonius Abt (pastorie)
zondag 16 oktober 15:00 H. Jacobus de Meerdere
donderdag 20 oktober 18:45 H. Paschalis Baylon (Paschalispad 1)
20:00 H. Jacobus de Meerdere (pastorie)
zondag 23 oktober 15:00 H. Jacobus de Meerdere
dinsdag 25 oktober 20:00 H. Jacobus de Meerdere (pastorie)
woensdag 26 oktober 10:00 Emmauskerk (Leyweg 930)
donderdag 27 oktober 18:45 H. Paschalis Baylon (Paschalispad 1)
20:00 H. Paschalis Baylon (Paschalispad 1)
zondag 30 oktober 11:00
15:00
15:30
donderdag 3 november 18:45
vrijdag 4 november 10:45

13:15
zaterdag 5 november 20:00
zondag 6 november 15:00
donderdag 10 november 18:45
20:00

H. Martha
H. Jacobus de Meerdere
Onbevlekt Hart van Maria
H. Paschalis Baylon (Paschalispad 1)
H. Jacobus de Meerdere (Maria ten
Hovezaal)
H. Jacobus de Meerdere
H. Agnes
H. Jacobus de Meerdere
H. Paschalis Baylon (Paschalispad 1)
H. Paschalis Baylon (Paschalispad 1)

dinsdag 15 november 20:00 H. Jacobus de Meerdere (pastorie)
donderdag 17 november 18:45 H. Paschalis Baylon (Paschalispad 1)
20:00 H. Jacobus de Meerdere (pastorie)
zaterdag 19 november 18:00 H. Antonius Abt (pastorie)
zondag 20 november 16:00 H. Jacobus de Meerdere
dinsdag 22 november 20:00 H. Jacobus de Meerdere (pastorie)
donderdag 24 november 18:45 H. Paschalis Baylon (Paschalispad 1)
zondag 27 november 15:30 Onbevlekt Hart van Maria
16:00 H. Jacobus de Meerdere
dinsdag 29 november 20:00 H. Jacobus de Meerdere (pastorie)

Abt café
Marialof
Alpha cursus
Gebedsgroep H. Pater Pio
Marialof
Oecumenische gesprekskring: Geduld met God
Geloofs- en ontmoetingsdag RK Den Haag
Alpha cursus
Najaarscatechese: Barmhartigheid
De zeven geestelijke werken van barmhartigheid (pw J.
1e lustrum RKJ Den Haag
Marialof
Driekoningenconcert
Alpha cursus
Cenakel

Vredesplein
Jubileumconcert KZV Excelsior
Aanbidding
Alpha cursus
Najaarscatechese: Barmhartigheid
Exhortatie Amoris Laetitia (parochievicaris A. van der Helm)
Oecumenische gesprekskring: Geduld met God
Alpha cursus
Gebedsgroep H. Pater Pio
Abt café
Mis met ziekenzegen
Oecumenische gesprekskring: Geduld met God
Alpha cursus
Driekoningenconcert
Vespers
Oecumenische gesprekskring: Geduld met God

Boek: alle kathedralen en basilieken
Enige maanden geleden verscheen dit boek met een beschrijving van zeven kathedralen en vijfentwintig basilieken in
Nederland. Bij elke kerk komt de plaatselijke situatie, geschiedenis, architectuur en inrichting ruim aan bod. Patroonheiligen en oude tradities zoals processies en ommegangen komen eveneens aan de orde. Een boek bestemd voor
iedereen met interesse in architectuur, kunst en kerkgeschiedenis.
Schrijver: Hugo Kolstee
Prijs: € 22,95
ISBN: 9789089721167
Verkrijgbaar bij de boekhandel en – zonder verzendkosten – bij www.berneboek.com
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Een praatje op de boulevard
“Dank God elke dag voor het strand en de zee!”
Zittend op mijn vaste ‘hangplek’ op de boulevard zie ik een jonge man
met skates achter een kinderwagen over de boulevard rijden. Het is een
grappig gezicht en ik besluit hem aan te spreken. Hij heet Julien Fayard,
woont in Duitsland en hij is ingenieur. Zijn vrouw Britta komt erbij, geeft
me een hand en kijkt me oplettend aan. Britta is fysiotherapeut. In de
kinderwagen ligt Lilly Marie te slapen, hun dochtertje van 9 maanden.
Ze zijn vier dagen op vakantie in Scheveningen. Dat is kort voor de bijna
5 uur durende reis vanuit Frankfurt. Maar ze hebben familie geholpen
met het renoveren van hun huis en hadden toen nog vier dagen over
voor een kleine vakantie. Hun familie woont ver weg van Frankfurt en
daar hebben zij het wel moeilijk mee. Maar ze hebben in Frankfurt goede
vrienden met wie ze over alles wat voor hen belangrijk is kunnen praten.
Ze zijn katholiek, iets wat in Frankfurt niet bepaald populair is om te
zeggen. Dat was anders in het zuidelijker gelegen dorp waar ze vandaan
komen.
Ik vraag wat katholiek zijn voor hen betekent. Britta antwoordt dat het
een oer-vertrouwen is, een geloof dat je diep van binnen ervaart. Het
betekent voor haar ook dat alles wat er gebeurt een diepere betekenis
heeft, al begrijp je dat soms pas veel later.
Een neef van Julien is overleden. Toen de priester tegen Julien zei dat deze verdrietige gebeurtenis al in een plan
vastlag, veranderde er iets in Julien’s gedachten: “Nee, we zijn geen marionetten aan een touwtje, we zijn vrij om onze
eigen keuzes te maken. Dat zie je ook bij Paus Franciscus. Hij is bijna de beste Paus die we ons kunnen wensen. Hij lééft
wat hij predikt, hij werkt voor de armen. Hij verandert met zijn leven het vaak negatieve beeld dat mensen van de kerk
hebben.”
Ik vraag hen of zij een boodschap hebben voor de katholieke gemeenschap in Den Haag en Britta heeft daar direct
antwoord op: “Dank God elke dag voor het strand en de zee. Als je verdrietig bent: ga naar de zee. De ruimte van de
zee helpt je om afstand te nemen van problemen of zorgen. Leef in het moment en focus niet op het verleden of de
toekomst.”
Julien voegt daar aan toe: “Hier aan zee zie je wat echt groot is. Het kan je helpen om je eigen problemen te relativeren
als je beseft hoe groots de zee is.” Hij geeft een sprekende metafoor voor de gemeenschap van alle katholieken samen:
“Je ziet hier hoe één waterdruppel samengevoegd met al die andere waterdruppels een enorme kracht vormt!”
Zo zie je maar weer: wijsheid is niet voorbehouden aan ouderen, zoals we vaak denken. Deze twee jonge mensen bewijzen dat. Dank jullie wel, Julien en Britta!
Greet Kappers

Afscheid Sylvia Maenhout
Zondag 18 september jl. heeft Sylvia Maenhout afscheid genomen van de geloofsgemeenschap
H. Driekoningen en daarmee ook van onze parochie Maria Sterre der Zee. Na afloop van de
Eucharistieviering in de Paschaliskerk is Sylvia van harte bedankt voor haar jarenlange inzet.
Negen jaren lang heeft Sylvia met grote toewijding de kinderen voorbereid op het feest van hun
eerste H. Communie; ieder jaar was zij coördinator in de organisatie van het jaarlijkse Lidwinafeest. Sylvia is inmiddels verhuisd naar Leiden. Namens het pastoraal team en het parochiebestuur dank ik Sylvia voor haar vele werkzaamheden en inzet voor de geloofsgemeenschap H.
Driekoningen. We wensen haar alle goeds toe voor de toekomst!
Dolf Langerhuizen, pastoor
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God is verhuisd
Waar is Hij heen? Is er een adreswijziging? De titel van het nieuwe boek van Petra
Stassen en Ad van der Helm roept meteen nieuwe vragen op. In hun boek wordt
geconstateerd dat God niet samen valt met kerken. Dit bewustzijn – dat altijd heeft
geleefd bij christelijke denkers – is in onze tijd actueel geworden. Veel mensen zijn
momenteel op zoek naar God en zij zoeken Hem vaker buiten de bestaande en
traditionele kerken dan daarbinnen. God is verhuisd en mensen gaan opnieuw op
zoek naar het adres waar ze Hem kunnen vinden.
Het is aan de kerken en geloofsgemeenschappen om aan te sluiten bij dat zoeken
naar God en te vertellen wat zij van God denken en vermoeden. De verhalen van
het evangelie uitdragen buiten de liturgievieringen en dit in woorden en daden laten
zien aan de mensen in de samenleving zal meer effect hebben dan interne binnenkerkelijke discussies en kwesties. De geloofsgemeenschappen worden uitgedaagd
om bezig te zijn met wat er buiten haar eigen muren gebeurt. In de veranderingen
die kerken en de samenleving doormaken, zijn gelovige gemeenschappen van wezenlijk belang. Zij leveren de verhalen die de dominante ontwikkelingen van meer
exclusieve aandacht voor het individu en de grote aandacht voor materiële welvaart
tenminste enigszins kunnen relativeren, en misschien zelfs bijsturen.
De parochie is een noodzakelijke bestuurlijke structuur voor de geloofsgemeenschappen. Deze parochie die bestaat
uit samengevoegde geloofsgemeenschappen heeft de opdracht om de vitale geloofsgemeenschappen te faciliteren.
Op basis van een pastorale visie en beleid wordt aan hen richting gegeven om dat op iedere plek concreet gestalte te
geven met het oog op de plaatselijke omstandigheden en mogelijkheden.
Het boek van Petra Stassen en Ad van der Helm, uitgegeven door Berne Media, wordt op 15 oktober gepresenteerd.
Het is verkrijgbaar via www.Berneboek.com
Boekgegevens:
Auteurs: Petra Stassen en Ad van der Helm | Titel: God is verhuisd – Naar nieuwe gelovige gemeenschappen | Uitgeverij: Berne Media | ISBN 978-90-8972-140-2 | Prijs: € 17,90 | Verschijnt: 30 september 2016

Historie begraafplaatsen
In 1827 werd bij Koninklijk Besluit om hygiënische redenen het begraven binnen de bebouwde kom verboden. Als
gevolg van dat besluit is sinds 1830 begraafplaats St.Petrus Banden te vinden aan de Kerkhoflaan, destijds de rand van
de stad. De begraafplaats is ontworpen door A.Tollus. Direct vanaf het begin was deze begraafplaats, gelegen in de
Archipelbuurt, de belangrijkste rooms-katholieke begraafplaats van Den Haag. Later werd iets verderop een tweede
begraafplaats opgericht: de algemene begraafplaats. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is deze begraafplaats in te delen
bij het type vroeg negentiende-eeuwse kerkhoven. Deze worden gekenmerkt door een vrij symmetrische en rechtlijnige opzet. Typerend voor dit soort begraafplaatsen is een centraal geplaatst bouwwerk. Op Petrus Banden is dat de
kapel met haar hoge koepel. Langs de gehele westelijke zijkant van het terrein loopt de arcade met 32 bogen.De arcade staat voor Geloof, Hoop en Liefde. In 2009 werd de begraafplaats uitgebreid. De toegang is door de poort in het
midden van de arcade. Op de begraafplaats liggen vele bekende Nederlanders begraven. Sinds enige maanden is er
een wandeling uitgezet langs de graven van onder andere Joseph Luns, Reinder Zwolsman, Jan Toorop, Marius Monnikendam, Jo Cals, Robert Long en Dimitri Frenkel Frank.

De begraafplaats St.Barbara dateert uit 1920 en ligt in Den Haag op de grens van Voorburg en Rijswijk. Onder leiding
van architect Nicolaas Molenaar is de begraafplaats aangelegd. De prachtige transparante kapel is in 2002 gebouwd en
heeft verschillende architectuurprijzen gewonnen. Sommige katholieken toonden een duidelijke voorkeur voor dit
nieuwe en moderne kerkhof. Dit is te merken aan de fraaie grafmonumenten van hoge artistieke kwaliteit. Daarnaast
vallen de vele graven op waar door nabestaanden op kleurrijke wijze uiting wordt gegeven aan hun rouw en devotie.
Beide begraafplaatsen vallen onder het beheer van de Stichting R.K.Begraafplaatsen te ’s-Gravenhage.
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Een schone kerk
‘Ik maak de Agneskerk met plezier schoon’
Jan van der Goorbergh (77 jaar) verricht al 22 jaar op dinsdagochtend schoonmaakwerkzaamheden in de Agneskerk. Samen met 2 vrouwen en 1 man vormt hij de
schoonmaakploeg. ‘Ik doe dit werk met hart en ziel’, aldus Jan. ‘De werkzaamheden
bestaan uit stofzuigen van het priesterkoor en de loper. Daarnaast wordt per week een
kant van de kerk gedweild’. Nu is de ploeg bezig met het reinigen van de grote witte
heiligenbeelden. Een intensief werk. Zo duurt het een hele ochtend voordat een beeld
gereinigd is. Over enkele weken krijgt het oude hoofdaltaar een grote schoonmaakbeurt. ‘Ik ben blij dat ik dit werk kan doen en ik doe het graag’, zegt Jan. ‘In de Agneskerk worden veel concerten gegeven en dan is het belangrijk dat het gebouw er goed
verzorgd en schoon uitziet. De schoonmaakploeg ontvangt veel waardering voor hun
werk van de parochianen, van het parochiebestuur en van parochievicaris Johnny Rivadeneira.
Naast het schoonmaken van de kerk is Jan van der Goorbergh ook nog op andere
fronten actief in de geloofsgemeenschap H.Agnes. Zo is hij voorzitter van het Agnesgilde. Dit is een groep van ongeveer 15 personen die zorgt voor onder andere de catering en het opruimen bij concerten. Jan assisteert ook bij de verzending van Stella Maris en van de ‘Agnes-mededelingen’.
Jan is ook vrijwilliger geweest bij onder andere de Bond Zonder Naam en de Zonnebloem. Deze jarenlange vrijwillige
inzet is niet onopgemerkt gebleven. Vorig jaar werd hij voor 55 jaar vrijwilligerswerk op velerlei plaatsen koninklijk
onderscheiden en benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau.
Jan van der Goorbergh is een van de vele vrijwilligers die zich met passie inzetten in de parochie Maria Sterre der Zee.
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

OOK SERVICE

AAN HUIS

Valeriusstraat 35
www.vicomputer.nl

DE COMPUTERSPECIALIST
VAN DEN HAAG
070 - 350 3000
www.nterra.nl
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Wereldjongerendagen
Dit jaar zijn vanuit onze parochie Maria Sterre der Zee 15 jongeren naar de
Wereld Jongeren Dagen (WJD) in Krakau geweest. De meeste jongeren hadden
al eerder een WJD meegemaakt, maar voor een enkeling was het de eerste
keer dat zij het overweldigende WJD-gevoel meemaakten. Samen met jongeren
van het Bisdom Breda, Rotterdam en Paramaribo maakten we een reis van 2
weken. We vertrokken vanuit Den Haag en bezochten in totaal 6 steden in 4
verschillende landen: Echternach (Luxemburg), Koblenz, Marburg, Eichstätt en
Dachau (Duitsland), Praag (Tsjechië), en Kielce (Polen) voor we uiteindelijk in
Krakau waren. Tijdens het eerste gedeelte van de reis zijn we op verschillende
manieren voorbereid op de dagen in Krakau. Als eerste werd ons geloof verdiept
door excursies naar mooie kerken, door dagelijks gebed en door het vieren van
de heilige mis. Deze was zo belangrijk voor ons geworden dat die echt niet
overgeslagen kon worden. Zo hebben wij op onze reis van Praag naar Kielce de
heilige mis op een veldje naast een tankstation gevierd. Het mooiste was nog
dat we deze mis vierden met bijna zonsondergang en dat de hemel langzaam
oranje kleurde. Naast ons geloof werd ons gevoel van saamhorigheid versterkt
door sport, spel en dagelijks overleg binnen de deelgroepen. Ook was het
slapen op slaapzalen erg goed voor de verbroedering, je voelde je toch meer
jezelf bij je slaapzaal maatje.Kortom, in de aanloop naar Krakau hebben we ons
gevoed met het gebed van God en is onze broederschap in geloof versterkt.
We hebben veel meegemaakt en omdat ieder van ons het ene moment meer
bijzonder vond dan het andere, hebben we in korte verhalen beschreven wat
onze meest bijzondere of mooiste ervaring tijdens deze bedevaart was.
De WJD was voor mij een hele mooie ervaring. Het is mooi en overweldigend
dat je met zoveel jongeren uit verschillende landen en culturen bij elkaar bent
die hetzelfde geloven als jij. De vieringen met de paus vond ik ook heel mooi.
De preken die de paus hield waren echt gericht op de tijd van nu en soms
raakte het mij ook. Ook heb ik hele lieve, mooie en leuke mensen leren kennen.
De WJD was een geweldige ervaring. In de toekomst zou ik graag weer mee
willen naar de WJD.
Esther van Berkel (19 jaar)
Deze WJD in Krakau was ook voor mij een bijzondere ervaring. Ik heb heel veel
mooie mensen ontmoet die mooi van hart en geloof waren. Boven alles heb ik
Gods genade, liefde en barmhartigheid mogen ervaren. Heel veel dingen
hebben indruk op mij gemaakt. Het meest gedenkwaardig was het moment
dat de reis voor mij een echte betekenis kreeg. Ik heb drie keer op dezelfde
dag de aanbidding van het Allerheiligste meegemaakt. De derde keer heb ik
Jezus gevraagd: ‘Wat is de reden dat ik U zo vaak op dezelfde dag heb gezien?
Diezelfde avond kreeg ik nieuws te horen dat niet zo leuk was. Het was iets
waar ik niet op zat te wachten, het was pijnlijk. Ondanks de pijn heb ik op dat
moment geleerd dat ik barmhartig moet zijn. Dus daarna heb ik keihard mijn
best gedaan om barmhartig te zijn tegen iedereen. Elke dag was een test. Op
de laatste dag in Krakau zei iemand tegen mij: “Jij bent barmhartig. Zorg ervoor
dat het zo blijft. De afgelopen dagen heb ik jou niet leren kennen, maar ik heb
geleerd om jou lief te hebben.” Missie volbracht. Ik zal deze woorden elke dag
in mijn hart dragen! In dit tijdperk van computers en televisie wil ik geen “couch
potatoe” zijn. Ik wil een jongere zijn met schoenen, of nog beter, met laarzen
aan. Ik wil een actieve speler op het veld zijn. Ik wil mijn stempel op het leven
achterlaten.
Mariogenia Navarro (25 jaar)
Voor mij was het mooiste moment van de WJD toch echt de wandeling naar
de openingsmis in Kielce. Om even een plaatje voor u te schetsen, een paar
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Krakau
duizend jongeren, allemaal met een vlag in de hand, ze kwamen overal vandaan.
Van Japan tot aan Brazilië maar ook Kenia en Nederland. Iedere continent was
vertegenwoordigd. Ondanks de verschillen, die goed naar voren kwamen door
de liederen die er luidkeels werden gezongen, waren we toch allemaal een
onder de naam van God. Naast het gevoel van saamhorigheid tijdens deze
wandeling, heerste er ook een groot gevoel van openhartigheid. We voelden
ons welkom in dit stadje. Alle wegen waren voor ons afgezet door de politie
en er stonden talloze mensen langs de straat. Zij zwaaiden naar ons, moedigden
ons aan maar heetten ons ook welkom met liederen. Het gevoel dat ik op dat
moment had was goud waard. Het voelde als een warm onthaal aan het einde
van een marathon, al was dit nog maar het begin van een hoop goeds. Toen
op dat moment, toen voelde ik de aanwezigheid van Jezus in ons midden.
Marie Colombe Agahozo (26 jaar)
De WJD in Polen was voor mij een begin van een nieuwe fase in mijn leven. Het
is een fase waarin ik niet alleen nieuwe mensen heb ontmoet en leren kennen,
maar mijn relatie met God is ook sterker geworden. Tijdens deze bedevaart
heb ik ook ontzettend veel geleerd. Ik heb geleerd om barmhartig te zijn naar
mijn medemensen, om goed te doen, klaar te staan voor iedereen en elkaar te
helpen 'no matter what'. De WJD was een super moment om alles wat je geleerd
hebt, gelijk in praktijk te brengen en je leven een andere draai te geven. Ik zou
heel graag weer naar de volgende WJD gaan, het is echt een aanrader. Het
voorprogramma was super en zo ook het WJD- progamma zelf. Ik had het
ontzettend naar mijn zin. En ik werd zeker gemotiveerd door alle deelnemers
met name die van mijn deelgroep.
Louinne Heldewier Vignon (29jaar)
Światowe Dni Młodzieży Krakowie 2016 (De Wereldjongerendagen Krakau).
Voor mij was het een bijzondere, geweldige en gezegende busreis, met een
top voorprogramma, waarvoor ik zeker dankbaar ben dat ik mee kon en dit
alles kon meemaken. De gehele groep bestaande uit jongeren afkomstig uit 3
bisdommen had de sfeer te pakken. De momenten waarop we met miljoenen
jongeren van alle hoeken samenkwamen, waren voor mij indrukwekkend. Je
weet wel dat er zoveel jongeren aanwezig zullen zijn, maar om iedereen zo
samen te zien komen en uitmonden op een veld doet toch iets met je. En ook
al die vlaggen die door de mooie strak blauwe lucht waaiden. Polska jest piękna (Polen is prachtig). De mensen zijn daar behoorlijk gastvrij en bereiden zeer
lekker eten. Ik heb zó veel gegeten dat ik me soms wel afvroeg of er geen einde
aan kwam. En ik ben juist iemand die graag eet, kan je nagaan! Voornamelijk
hebben de woorden van onze paus indruk gemaakt, waar hij de jongeren een
hart onder de riem steekt om zich niet te verliezen in de hedendaagse technologische gewoontes. We zijn niet in deze wereld gekomen om te vegeteren,
maar om een stempel achter te laten. De beste ‘link’ die we kunnen downloaden is die van een hart dat goedheid ziet en zendt zonder vermoeid te raken.
Barmhartigheid: een gebaar dat ik eigenlijk dagelijks vanuit het hart uitoefen
in alles wat ik doe. Ja, met af en toe tegenslagen, maar uiteindelijk zorgt de
liefde ervoor dat je ondanks alles barmhartig blijft!
Patrick Mentar (35)
Wij hopen dat wij u het gevoel van de WJD hebben kunnen overbrengen met
onze mooie ervaringen. Naast het delen van onze mooie ervaringen, willen wij
van deze gelegenheid gebruik maken om IEDEREEN te bedanken die ons geholpen heeft bij de inzamelactie. Ook voor degene die voor ons hebben gebeden, dank U wel! Moge God met ons blijven en dat wij het gevoel van de WJD
door kunnen geven aan iedereen om ons heen.

Hier spreekt..
Hidde Luzac en ik ben van de zomer
naar de Wereldjongerendagen geweest in Krakau. Mijn groep bestond
uit studenten en young professionals
vanuit heel Nederland en zelfs enkelen uit Spanje en Chili.
Ik zag de WJD en alles eromheen deels
als vakantie en deels als pelgrimstocht. Het was dan ook de bedoeling
om, door middel van de WJD, dichter
bij God te komen en meer te realiseren
wat het geloof voor mij betekent. Dit
is heel goed gelukt en ik denk dat er
veel andere jongeren waren die precies hetzelfde hebben ervaren.
In het dagelijks leven hebben we allemaal weleens de gedachte dat we de
enige zijn met bepaalde problemen en
dat we een beetje gek zijn dat we nog
geloven in God, want ja niemand om
mij/ons heen doet het.
Echter door de reis was het mogelijk
om eens goed te realiseren dat ik niet
de enige ben met deze problemen en
dat er miljoenen jongeren zijn die
dezelfde gevoelens en gedachten
hebben zoals ik!
Ook was het erg inspirerend om te
luisteren naar de woorden van depaus. Het was niet altijd mogelijk om
te verstaan wat de paus zei maar ik
had het geluk dat een van mijn vrienden Italiaans sprak en zo de hele groep
kon verblijden met de vertaling.
Een mooi en actueel onderdeel was de
safe space van de jongeren tegenwoordig. Iedereen kan zich terugtrekken op zijn bank en zich afsluiten van
de wereld. Maar de paus moedigde de
jongeren aan om de bank te vervangen door een stel goede schoenen.
Om zo weer de wereld in te gaan en
goede daden te verrichten. Zelf de
leiding te nemen van ons leven en niet
zomaar onze toekomst laten bepalen.
Ik wil dit de jongeren en eigenlijk iedereen ook mee geven.
Trek je schoenen aan en ga erop uit!
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Jongeren naar Banneux

Herdenking

In het weekend van 3 en 4 september
2016 vond de jongerenbedevaart naar
Banneux plaats. Dit weekend viel
samen met de 5- daagse bedevaart voor
ouderen van het bisdom Rotterdam.
Hieronder enkele ervaringen van jongeren die mee waren.
Dit was voor mij de eerste keer dat ik
meeging met deze bedevaart. Het was
een heel bijzondere ervaring. Vooral de
gesprekken met de ouderen waren
mooi. Ze vertelden veel over zichzelf en
bloeiden helemaal op als je met ze in
gesprek was. De mooie bedevaart voldeed zeker aan mijn verwachtingen.
Dit was de derde keer dat ik op jongerenbedevaart ging naar Banneux. Het
was weer een fantastische ervaring. Ik
heb nieuwe mensen leren kennen, van
alle leeftijden. Van 80- jarigen tot 13- jarigen. Ook de missen waren heel mooi
en de zangkoren deden hun werk fantastisch. Wat ik echter het mooiste vond
en vind zijn de rust en de vrede, niet alleen op het bedevaartoord zelf maar
ook de omgeving die deze rust uitstraalt. Je komt echt tot een inkeer. Je kan
over alles nadenken en in alle rust bidden. Banneux was opnieuw een fantastische ervaring en ik hoop er volgend jaar weer bij te zijn.
Het was een prachtige en intense ervaring. In Banneux ontmoet je veel gezichten en veel facetten van het geloof. Door liefde te geven ontvang je heel veel
liefde terug. Dat laadt je op, geeft je energie om verder te kunnen gaan. Soms
is één enkele glimlach genoeg om je dag te doen stralen en in Banneux zie je
er meerdere.
Banneux is een plek die mij elk jaar weer rillingen bezorgt. Het is een plek waar
je hoopt rust te vinden. Je vindt er echter zoveel meer! De mensen in Banneux
zijn oprecht en aardig. Het is zo mooi om in ieders ogen de twinkeling van de
Heilige Geest te zien. Een lichtje waarvan je weet dat het nooit zal uitgaan
zolang de mensheid blijft geloven. De wereld van vandaag de dag kent zo veel
zwarte kanten (van de mensheid). Banneux daartegenover is een plek met
mensen die toch steeds weer een deel van je hoop in de mensheid weet te
repareren. Je gunt iedereen zo’n ervaring.
Zo waren er 13 jongeren uit onze parochie Maria Sterre der Zee en het bisdom
Rotterdam mee naar Banneux. Ik heb aan het bovenstaande niets toe te voegen, de ervaringen zeggen genoeg.
Wil jij ook deze geweldige bedevaart
meemaken, noteer dan alvast de datum
van volgend jaar in je agenda:
Zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017.
Ronald van Berkel, diaken
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Beeldenstorm Den Haag 30
oHerdenking ktober 2016
Op 25 augustus 2016 was het 450 jaar
geleden dat de St.Jakobskerk ontdaan
werd van beelden en andere katholieke verfraaiingen. Deze beeldenstorm
verliep in Den Haag minder gewelddadig dan elders. De St. Jacobuskerk en
de Kloosterkerk kregen het wel zwaar
te verduren.
De katholieken kerkten sinds die tijd
in schuilkerken in de stad. Van deze
plekken zijn de Oud-katholieke kerk in
de Juffrouw Idastraat en het klooster
aan de Oude Molstraat nog over. In de
19e eeuw kregen de katholieken een
nieuwe publieke behuizing in de huidige St.Jacobuskerk.
Dit jubileum wil de Haagse Gemeenschap van Kerken vieren in samenwerking met de parochie Maria Sterre der
Zee en de Protestantse gemeente
’s-Gravenhage op zondag 30 oktober,
de vooravond van Hervormingsdag.
We doen dit met een wandeling van
de St.Jacobuskerk aan de Parkstraat,
waar de voorwerpen getoond worden
die nog uit de tijd van de schuilkerken
afkomstig zijn alsmede de kerkschat
uit de Sint Jacobuskerk vóór de Reformatie, naar de Grote of Sint Jakobskerk aan de Torenstraat waar een
rondleiding wordt gegeven over de
katholieke elementen die nog zichtbaar zijn. De middag wordt afgesloten
met een oecumenische vesper om
17:00 uur.
Details over het programma volgen
nog via www.oecumenedenhaag.nl

VAN DER MEER UITVAARTZORG

VAN DER MEER; R.K. - UITVAARTZORG

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

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.

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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Bloemen voor opa
Het is een natte, winderige dag. Marlies fietst snel naar huis. Ze moet vroeg eten vanavond, want om half acht gaat
haar moeder naar de kerk. Marlies rijdt de poort door en smijt haar fiets tegen het muurtje. Ze zal hem straks wel
binnen zetten.
Even later zit Marlies achter een bord zuurkool. De eerste keer dit jaar, lekker! "Waarom ga je eigenlijk naar de kerk,
mam?", vraagt ze. "Dat doe je anders nooit op woensdag." "Het is vandaag Allerzielen, schat", antwoordt mama. "In
de kerk denken we dan aan alle mensen die gestorven zijn."
"Dus ook aan opa?", vraagt Marlies zachtjes. "Ja, ook aan opa. Vandaag krijgen we het kruisje mee dat we in de kerk
op hebben gehangen toen hij werd begraven." Mama kijkt Marlies aan. "Wou je soms meegaan? Ik zou het heel fijn
vinden als je meeging."
Marlies schudt haar hoofd. Nee, ze wil niet mee. Telkens als ze aan opa denkt, krijgt ze een brok in haar keel. Vaak moet
ze dan ook huilen. Stel je voor, dat iedereen ziet dat ze huilt. Nee hoor, Marlies kijkt wel uit.
"Ik neem wat bloemen mee, voor op het graf van opa", zegt moeder even later. "Opa hield zoveel van bloemen.
Vooral in de herfst, als er buiten geen bloemen meer waren, kon je hem zo blij maken met een mooie bos chrysanten."
Marlies glimlacht zachtjes voor zich uit. Dan denkt ze weer aan opa, en aan mama die zo meteen alleen naar de kerk moet.
Als mama al bijna buiten staat, rent Marlies de gang in. "Wacht even mam, ik ga toch mee." Even later komen ze, nog
net op tijd, hijgend de kerk in. Marlies ziet dat meester Frans er ook is. Zijn moeder is dit jaar gestorven. Erik, de
buurjongen, is er ook. Zijn opa is pas twee weken geleden gestorven.
De pastor leest een stukje uit de bijbel. Dan vertelt hij hoe goed het is
om je verdriet met anderen te delen, en om samen herinneringen op
te halen aan mensen die er niet meer zijn. Marlies denkt aan opa. Hij
heeft haar nog geholpen met het timmeren van haar geheime hut,
vorig jaar. Hij sloeg nog keihard op zijn duim, toen. Daar moest hij zelf
erg om lachen, terwijl het toch wel pijn deed. En opa heeft niemand
ooit verteld waar die hut was. "Dat van die duim ga ik straks aan mama
vertellen", denkt Marlies.
Het is nu stil in de kerk. Iemand begint op een fluit te spelen en de
pastor leest de namen voor van alle mensen die dit jaar gestorven zijn.
Marlies wordt er verdrietig van. Als opa's naam gelezen wordt, loopt
mama naar voren om het kruisje dat in de kerk heeft gehangen, op te
halen. Marlies ziet dat mama ook tranen in haar ogen heeft.Toch heeft
Marlies er gaan spijt van dat ze is meegegaan. Ze vindt het fijn en verdrietig tegelijk om zo aan opa te zitten denken.
Ze pakt mama's hand en knijpt er even in. Mama kijkt haar aan en knipoogt. Dat deed opa ook altijd.
De viering is afgelopen. Ze lopen samen naar het graf van opa. Vanuit de kerk hebben ze een kaarsje meegenomen. Ze
zetten het op het graf en Marlies mag het aansteken. Mama legt de bloemen erbij. "Dag opa", zegt Marlies zachtjes.
"Ik hou nog steeds van je."
Ze lopen samen door de poort van het kerkhof. Ze kijken om en zien heel veel lichtjes branden. En ze knipogen weer
naar elkaar.
( Uit: Klap.net)

DÉ ACTIEVE
MAKELAAR IN HET
STATENKWARTIER

Funda klanttevredenheid:
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www.korffdegidts.nl

www.korffdegidts.nl
Van Boetzelaerlaan 1 | 2581 AA Den Haag | T 070-3558400 | info@korffdegidts.nl
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Geloofsgemeenschappen

Pastoraal team

Banknummers

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

Parochievicaris Johnny Rivadeneira
Aldás
j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
070 365 77 29

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

Parochievicaris Yan Asa SVD
y.asa@rkdenhaag.nl
070 820 92 82

PCI nummers voor
noodgevallen

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

Parochievicaris Ad van der Helm
a.vanderhelm@rkdenhaag.nl
070 820 92 81

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

PCI H. Agnes
070 365 77 29
agnes@rkdenhaag.nl
PCI H. Antonius Abt:
070 354 17 42
antoniusabt@rkdenhaag.nl
PCI H. Driekoningen
070 324 54 91
driekoningen@rkdenhaag.nl
PCI H. Ignatius van Loyola:
070 364 99 26
ignatius@rkdenhaag.nl
PCI H. Jacobus:
070 360 55 92
jacobus@rkdenhaag.nl
PCI en Kerk&Samenleving H. Willibrord
070 380 53 55
willibrord@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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Jouw naam
Ik heb je naam in het zand geschreven
maar de wind liet jouw naam daar niet staan.
ik heb je naam in het hout gesneden
maar de boom heeft zich van jouw naam ontdaan.
Ik heb je naam op een steen geschreven
maar de tijd heeft jouw naam doen vergaan.
ik heb jouw naam in mijn hart gesloten
en jouw naam blijft daar voor eeuwig staan.
Dichter onbekend
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