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Van de redactie
Zalig Kerstmis en een Zalig Nieuwjaar! Deze woorden zullen in de komende tijd
weer vele malen klinken. Met het recente geweld van de aanslagen in Parijs
klinken deze wensen toch anders. Vrede lijkt verder weg dan ooit. De redactie
hoopt dat dit nummer van Stella Maris bijdraagt aan bezinning en rust in de
kersttijd. Dat het licht van kerstmis toch in onze harten gaat branden.
 
Stella Maris opent met een kerstwens van pastoor Langerhuizen. Uiteraard
treft u ook een overzicht aan van alle vieringen rond kerst en de jaarwisseling.
En hoe zou een kerstdiner met Paus Franciscus eruit zien? Wat zijn de kerstge-
bruiken in het land van herkomst van de anderstaligen in onze parochie?
Antwoord op deze vragen geeft dit nummer van Stella Maris.
 
Ook wordt er teruggeblikt op de Lourdesbedevaart. Ruim 150 parochianen zijn
geïnspireerd teruggekeerd. Enkelen van hen vertellen over hun ervaringen.
Wat heeft deze reis voor hen betekend? Waarvan waren ze onder de indruk?
 
Ook nu heeft de redactie gezorgd voor een gevarieerde inhoud. We hopen dat
u er veel leesplezier aan beleeft. En kopij blijft van harte welkom!
 
De redactie wenst u gezegende feestdagen.
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Pastorale
De laatste fase  van een kalenderjaar doet je altijd terugkijken op het jaar dat bijna voorbij is. En wat is er veel gebeurd
in de wereld, maar ook in ons persoonlijk leven. Zo was het onverwachte overlijden van mijn vader op 1 juni jl. voor
mij behoorlijk ingrijpend. Wellicht heeft  u ook een geliefd familielid, vriend of vriendin, of uw man of vrouw verloren. 
Eigenlijk zouden wij het liefste wensen dat de wereld er uitziet zoals wij het Kerstfeest dromen: geen verdriet en vrede
op aarde voor alle mensen van goede wil. Zo’n droom lijken wij te horen in Jesaja 9, 1-3.5-6: een volk in duisternis,
wreed onderdrukt, het zal een groot licht zien. Een Kind wordt geboren, dat in al zijn kwetsbaarheid de machten van
deze wereld de baas is.
 
Heden is u een Redder geboren, zegt de engel. Hier, midden onder ons, wordt Jezus geboren. Natuurlijk verandert de
wereld met het Kerstfeest niet opeens. Op 1 janari 2016 lijkt het alsof er niets bijzonders gebeurd is. Mensen worden
opgejaagd door terreur, krankzinnige koppensnellers of een wettelijke bepaling. En wij zijn bang voor wie uit den
vreemde komt. En de herberg gaat op slot.
 
Maar toch geloven wij dat er met de geboorte van Jezus echt iets verandert. God komt, zo teer en kwetsbaar als een
mens kan zijn, in ons leven. Wij hebben nog steeds onze zorgen en ons verdriet; en er gebeurt helaas nog zo onvoor-
stelbaar veel onrecht en geweld in de wereld. Maar er is Iemand die ons helpt te dragen wat zwaar valt. Als Jezus in
uw en mijn leven geboren wordt, dan verandert er niet alleen iets voor de Kerstdagen. Wij streven dan ècht vrede na,
omdat we niet anders kunnen! De werkelijkheid is soms hard, onrustig en  en weerbarstig. Maar toch is er hoop!
Eer aan God, vrede op aarde en welbehagen (dat is: geluk) voor alle mensen van goede wil. Dat zingen wij de engelen
na, ook al is er duister en kou.  Als wij geloven dat de zachte krachten zullen winnen, dan wordt Jezus in ons leven
geboren. Ik geloof erin omdat ik niet anders kan en ik blijf er voor gaan.  Ik hoop u ook. Van harte wens ik u een goede
Advent toe en alvast een Zalig Kerstfeest!
 
Parochie Maria Sterre der Zee in 2015
Op 1 januari 2015 heeft de bisschop van Rotterdam onze parochie Maria Sterre der Zee opgericht. De parochie heeft
al heel veel meegemaakt. Er is hard gewerkt door het parochiebestuur, de leden van het pastoraal team, de pastoraat-
groepen, de beheercommissies, de werkgroepen en alle vrijwilligers. Via deze weg wil ik iedereen héél hartelijk bedan-
ken voor die grandioze inzet! Ik wens in het bijzonder alle vrijwilligers een Zalig Kerstfeest toe en zegen en gezondheid
voor het nieuwe jaar 2016! Hartelijke groet, mede namens het pastoraal team,
 
Dolf Langerhuizen, pastoor

Trofee!
Jacobsstaf Winnaar Diaconieprijs bisdom
Rotterdam
Op 14 november 2015 vond voor de vijfde keer de uitreiking plaats van de Diaco-
nieprijs van het bisdom Rotterdam. De prijs kent drie categorieën: diaconie dichtbij,
diaconie ver weg (MOV) en een bijzonder thema. Dit jaar was dat eenzaamheid of
eenzaamheidsbestrijding.De jury kende in deze categorie de prijs en de daaraan
verbonden wisselbeker toe aan de Bezoekgroep Sint Jacobsstaf van de geloofsge-
meenschap H.Jacobus. Naast de reguliere activiteiten begeleiden de vrijwilligers

bijvoorbeeld mensen bij bezoek aan dokter of ziekenhuis en helpen zij bij verhuizing en financiële zaken. De Bezoekgroep
is een parochieel initiatief maar werkt tegelijk samen met een aantal maatschappelijke organisaties. Aan de prijs is een
geldprijs van € 1000,= verbonden.  
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De H. Jacobus
Kloppend hart in het centrum van Den Haag
 
De oorsprong ligt in de dertiende eeuw, toen een bijkerk van de Norbertijnen
uit Monster tot zelfstandige parochie verheven werd en deze de apostel Jaco-
bus Maior als patroon kreeg. De huidige kerk, neogotisch ontwerp van Pierre
Cuypers, werd in de jaren 1875-1878 gebouwd. Na een grote restauratie  was
de kerk in 2010 opnieuw in volle glorie klaar voor de eredienst. Bij de restau-
ratie kwamen onvermoede oorspronkelijke stukken tevoorschijn, waaronder
ook het fraaie labyrinth op het voorplein van de kerk aan de Parkstraat.
De geloofsgemeenschap H. Jacobus  wil een open deur bieden, een rustplaats
in onrustige tijden. Dagelijks is de kerk geopend voor gebed en stilte, voor
ontmoeting en bezinning. De samenwerking met de Broeders van St. Jan maakt
het mogelijk om iedere dag de eucharistie te vieren.  De Jacobuskerk is zo een
spiritueel centrum in de stad, waar de liturgie van de vieringen een belangrijke
plaats inneemt. De schola cantorum zingt wekelijks in de Latijnse hoogmis de
wisselende gezangen, om de week aangevuld met het gemengd koor Cantemus
Domino, dat een aanzienlijk repertoire aan gecomponeerde missen en motet-
ten heeft en ondersteund wordt door organist Jos Laus op het Adema-Maar-
schalkerweerdorgel. Het koor heeft al een historie van 125 jaar. Via de uitzen-
dingen van KRO/RKK genieten ook vele anderen van de vieringen in de H. Ja-
cobuskerk.

 
Er zijn relatief veel jongeren actief. Het aantal groepen bij de kinder- en
jeugdcatechese groeit en bloeit  De volwassenencatechese kent enkele  vaste
programmapunten. In het najaar wordt meestal een boek besproken. In de
veertigdagentijd gaat de gemeenschap ‘Op Weg Naar Pasen’ en worden aan
de hand van een Bijbelboek geloofservaringen uitgewisseld. In 2015 is er gestart
met het bespreken van het Compendium van de Catechismus van de Katholie-
ke kerk; een trouwe groep van zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ katholieken bestudeert
de fundamenten van het geloof.
 
Jaarlijks is er ook een bedevaart (het ene jaar in Nederland, het andere daar-
buiten), naast de traditionele tocht naar Brielle in juli, de voettocht naar Maria
van Eik en Duinen op Hemelvaartsdag en deelname aan de jaarlijkse Avond van
de Martelaren in Amsterdam.
Daarnaast verenigen de parochianen zich in gebedsgroepen, in de Huiskerk en
in de Jacobsstaf, die ouderen bezoekt. De jongvolwassenen komen maandelijks
samen in Jong Jacobus. Door concerten, kunstverkopingen en inzamelingen
wordt het de PCI mogelijk gemaakt anderen een handje te helpen.
De kracht van de Jacobus ligt misschien wel in de diversiteit van activiteiten en
in de bereidheid van een grote groep vrijwilligers om dat alles voor elkaar en
anderen mogelijk te maken.
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16e Internationale Eucharistieviering
Hier ben ik, zend mij
De katholieke migrantengeloofsgemeenschappen van Den Haag komen jaarlijks aan het begin van de Veertigdagentijd
in een gezamenlijke internationale Eucharistieviering bijeen.
 
Zondag 7 februari 2016 zal deze viering er voor de 16e keer zijn in de H. Marthakerk aan de Hoefkade 623. De viering
begint om 11.00 uur Vanaf 10.30 uur klinkt er  muziek van koren uit de diverse migrantengemeenschappen.
 
Aangezien het vluchtelingenvraagstuk de publieke discussie overheerst, staat in deze viering het roepingsvisioen van
Jesaja centraal  waar hij ingaat op de zendingsoproep van de Heer en zegt: “Hier ben ik, zend mij”. Welke taak hebben
wij vandaag de dag als katholieke christenen wanneer het om het vluchtelingenvraagstuk gaat? Wat kunnen wij voor
onze naasten betekenen? Voelen wij ons ook geroepen? “Hier ben ik, zend mij!!”
 
Tijdens deze internationale Eucharistieviering brengt elke migrantengemeenschap via woord, muziek of symbolische
handeling de eigenheid van de geloofscultuur tot uiting. Alles bij elkaar maakt de enorme culturele diversiteit deze
viering uniek.Pater Eduard Kimman SJ is hoofdcelebrant. We kennen pater Kimman als directeur van MISSIO: de Pau-
selijke Missiewerken Nederland. Veel priesters uit de aanwezige gemeenschappen concelebreren
 
.Na afloop van de viering zal er achterin de kerk gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie of thee met een broodje. U bent van harte uitgenodigd om aan deze bijzondere Eucharistieviering deel te nemen!
 
 
 
 
 

Haarlem Voices zingt Lessons and Carols 
Op zaterdag 19 december om 19.30 uur kunt u weer genieten van de “Ceremony of Nine Lessons and Carols” in de
Paschaliskerk aan de Wassenaarseweg.
Deze uitvoering, gezongen door de “Haarlem Voices”, is inmiddels een goede traditie geworden. Dit koor is van grote
klasse en zingt onder leiding van Sarah Barrett, het orgelspel wordt verzorgd door Wim Voogd. Negen lezingen over de
advent en kerst worden afgewisseld met koorzang. Ook is er samenzang van enkele bekende Engelse kerstliederen. Na
de uitvoering kunt u nog napraten onder het genot van een glaasje glühwein. Warm aanbevolen en van harte welkom !

Adventsactie 2015
Tijdens de Adventsperiode willen de werkgroepen Missie, Ontwikkeling en Vrede in onze parochie aandacht vragen
voor tastbare projecten voor mensen in de knel.
De gemeenschappen H. Jacobus, H. Ignatius van Loyola en H. Willibrord staan stil bij het lot van Syrische vluchtelingen,
met name kinderen. Zij vragen uw steun voor het Frans van der Lugt center, een school in een vluchtelingenkamp in
Jbeil in Libanon, onder auspiciën van de Jesuit Refugee Service. Naar school kunnen gaan maakt het leven voor deze
kinderen draaglijker. Achter in de kerk komt informatie te liggen en op 8 december komt pater Jan Stuyt vertellen over
het project. Aanvang 19:30 uur. Maria ten Hove zaal, Willemstraat 60a.
.
De gemeenschappen H. Antonius Abt en H. Driekoningen zamelen geld in voor een project van de Stichting Een Hel-
pende Hand (SEHH) in Den Haag: een waterput voor John Thorpe Village, een arm dorp in Sierra Leone. Er is slechts
één waterpomp, één (lagere) school, geen enkele medische zorg, geen goede toiletten. Tineke van Blijswijk, lid van de
Antonius Abt-gemeenschap, heeft een directe band met dit project.
 
De gemeenschap H. Agnes steunt het Adventsactie project voor Braziliaanse kinderen, die het zonder moeder moeten
stellen. Deze kinderen worden veelal door de kinderrechter toevertrouwd aan de zorg op Woonboerderij Sitio Shalomm,
die de kinderen liefde, bescherming, psychologische bijstand en nieuwe hoop biedt. Ondanks hun verschrikkelijke ge-
schiedenis en hun ontwikkelingsachterstand verlaten de jongeren de woonboerderij met een diploma.
 
Michiel Timmerman
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 Geef ze een kans om in vrede te leven
Al jaren viert Pauline Frankenmolen met haar familie vakantie op het eiland Samos; het is er altijd een komen en gaan
van familieleden en vrienden.
Op het eiland was er al jaren een opvang van vluchtelingen. Dit jaar kwam het bericht van Lesbos, dat er mensen
aankwamen op bootjes die vlak voor de kust lek gestoken werden, dat men naar de kust waadde, dat er lege zwem-
vesten in zee dreven.... dat mensen zonder schoeisel over straat liepen op zoek naar opvang. Voordat Pauline  naar
Samos vertrok zamelde zij geld in voor de vluchtelingen. Op Samos bleek er ook een Engelse hulpverlener te zijn, Chris
Jones. Hij werkt samen met Sofiane Ait Chalalet (uit Libie) die 7 jaar geleden in 7 uur tijd een angstige zwemtocht naar
Samos maakte. Zij vangen de vluchtelingen op, wassen de kleding van de mensen en zorgen dat zij te eten krijgen.
Daarna worden zij op de ferry naar Athene gezet
Na het eerste telefonische contact is Pauline met haar kinderen ter plaatse polshoogte gaan nemen. Er was een grote
behoefte aan een extra douche en een toilet.Ook wasmiddelen en water stonden hoog op het lijstje.
Soufian, die Arabisch spreekt, vertelde dat de mensen een enorme behoefte hebben aan een luisterend oor en een
arm om hen heen. Dus zijn ze gaan zitten bij de mensen, hebben ze gepraat en geluisterd en de kinderen hebben gespeeld.
Omar, 2 maanden oud, had die  nacht de angstige boottocht overleefd en lag temidden van alle mensen heerlijk te
slapen. Het verhaal van zijn gezin maakte veel indruk: zijn 2 oudere broers waren omgekomen in Aleppo en zijn
broertje van 5 had een lelijk litteken op zijn buik van een granaatscherf.
Confronterend vond Pauline de nummers die de vluchtelingen op hun arm kregen met stift...ben je nu geen mens meer
maar een nummer? Het heeft de vakantie een andere dimensie gegeven. Pauline zei: “Ik heb geen golddiggers gezien,
slechts mensen die een kans willen om in vrede en vrijheid te leven.”
 
 
 
 
 

 
Chris en Sofiane en de eilandbewoners van Samos doen veel maar alleen kunnen zij het niet! Mocht u het werk van de
Chris Jones & Sofiane uit Karlovassi willen ondersteunen;
Informatie vindt u op de website:samoschronicles.wordpress.com
 
 

Expositie kerststallen
Dit jaar organiseert de Bisschoppelijke Brielse Commissie een Kerststallenexpositie in de Bedevaartskerk van de Heilige
Martelaren van Gorcum. Tientallen kerststallen en kerstgroepen zijn te bezichtigen, van velerlei aard en verzameld in
binnen- en buitenland.
In een van de zijgangen achter de kerk zal in kerstsfeer koffie en thee met wat lekkers, warme chocomel enzovoort
verkrijgbaar zijn. De toegang tot de expositie is gratis, een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van de kerk wordt
zeer op prijs gesteld.
De kerk (uit 1932) is tussen 1998 en 2012 grondig gerestaureerd, waarbij ook de ommegang rond het Martelveld en
de beelden van de martelaren in de kerk in oorspronkelijke staat zijn gebracht. Sinds twee jaar beschikt de kerk over
een  Maarschalkerweerdorgel (1876), afkomstig uit de RK kerk H. Hart van Jezus te Zwijndrecht.
De Bedevaartskerk is bij veel gelovigen bekend. Het hoogtepunt is de jaarlijkse nationale Bedevaart rond 9 juli, de dag
waarop 19 katholieke geestelijken in 1572 op wrede wijze door de Watergeuzen zijn vermoord. Honderden gelovigen,
onder wie veel tieners en jongeren, komen jaarlijks naar het bedevaartsoord.
Naast de Nationale Bedevaart worden in de kerk ook andere activiteiten gehouden, zoals de kostersdag in april, de
Kerktoetredersdag in juni en de Brielle Lezing door Leo Fijen op 26 september. Deze eerste editie van de kerststallen-
expositie is van dinsdag 15 t/m zondag 20 december 2015. De openingstijden zijn van 13.00 tot 16.00 uur.
Iedereen is van harte welkom in de Bedevaartkerk in Brielle, De Rik 5 (even buiten het centrum). Meer informatie:
www.martelarenvangorcum.nl..
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De Huiskerk
Voorlichtingsbijeen
komst 26 januari 2016
In het najaar van 2013 startte de sta-
giair Matthijs Jansen in de geloofsge-
meenschap van de Sint Jacobuskerk
het  project De Huiskerk. Het doel  is
om het geloof van de gelovigen  te
verrijken door deelname aan maande-
lijkse huiskamergesprekken n.a.v. een
van de recente zondagsevangelies.
Van meet af aan was het een succes.
Verscheidene gelovigen gaven zich op
voor deze gesprekken. Er functione-
ren nu vijf groepen verspreid over Den
Haag
 
Vragen en twijfels over het geloof en
verrassende antwoorden blijken met
succes te worden uitgewisseld. Gelo-
vigen staan in hun geloof niet meer zo
alleen. De coördineerde werkgroep
nodigt u uit voor de introductiebijeen-
komst van dit bijzondere project op
dinsdagavond 26 januari a.s. in de
pastorie van de Sint Jacobus, Willem-
straat 60, 2514 HN Den Haag.
Belangstellenden vanuit de hele  pa-
rochie Maria Sterre der Zee zijn
welkom!
 
Het programma is als volgt:
19.45 uur: Ontvangst met koffie/thee
20.00 uur: Welkomstwoord en korte
informatie over het project door paro-
chievicaris Ad van der Helm
20.10 uur: Drie deelnemers aan het
project vertellen hoe de huiskamer-
gesprekken hun geloof hebbent
verrijkt
20.25 uur: Inleiding door mevrouw Dr.
Willy Hoogendoorn, r.k. geestelijk
verzorger in het MCHt: Hoe kunnen
evangelieteksten het geloof van de
mensen van vandaag rijker maken?
20.50 uur: Korte pauze, daarna gaat
men in subgroepen uiteen: huiska-
mergesprekken. 
21.45 uur: Inschrijving en afsluiting
met een drankje
Aanmelding: per e-mail (huiskerk@st-
jacobus.nl) of per telefoon
(070 - 360 55 92) t.a.v. Fiona Luzac.
 

Geluk uit Lourdes  doorgeven
Felicia en André de Boer waren twee van de ruim 150 deelnemers aan de pa-
rochiële bedevaart naar Lourdes.  Weken later raken zij niet uitgepraat over
de bijzondere ervaringen die zij daar opgedaan hebben.Felicia, afkomstig uit
Ghana, woont ongeveer 20 jaar in Nederland. Zij is een enthousiast lid van het
koor van de Engelssprekende Afrikaanse gemeenschap. Haar echtgenoot André
helpt eenmaal per maand met de kerkschoonmaak.
In het voorbereidende traject van de bedevaart vonden er enkele thematische
bijeenkomsten plaats, onder andere over het bidden van de rozenkrans. André
vond dit samenzijn waardevol, evenals de gesprekken met andere bedevaart-
gangers. Zo leerde je elkaar al een beetje kennen.
 
Nabijheid Maria
Voor beiden was het de eerste keer in Lourdes. De lichtprocessie maakte op
hen veel indruk: een prachtig gezicht, de vele kaarslichten in het donker. André
vertelt dat er tijdens het baden door het water iets met je gebeurt. “Je hebt
het gevoel dat je opnieuw geboren wordt”. Felicia: “Toen ik door het bad liep
keek ik naar het grote beeld van Maria. Ik raakte hierdoor ontroerd. Ook bij
het aanraken van de rots voelde ik iets, alsof Maria dichterbij je komt.”
 
Anders geworden
Na terugkomst uit Lourdes heeft André het gevoel dat hij anders geworden is.
Hij voelt zich nog rustiger dan hij al was. En hij is ook blij dat hij de ervaringen
in Lourdes heeft mogen opdoen. Hij heeft het gevoel dat hij nog dichter bij
Jezus is gekomen en dat zijn geloof sterker is geworden. Felicia wil graag het
geluk uit Lourdes aan anderen doorgeven.
 
Contact met andere parochianen
Tijdens de reis was er voldoende gelegenheid voor een nadere kennismaking
met parochianen van andere geloofsgemeenschappen van de parochie Maria
Sterre der Zee. Vooral tijdens de gemeenschappelijke maaltijden zijn er veel
wetenswaardigheden uitgewisseld. Zo vond men dat er veel activiteiten in de
geloofsgemeenschap van de H.Willibrord waren, vooral in de kerstperiode.
Felicia en Andre willen graag nog een keer terug naar Lourdes. “Je moet het
een keer meemaken”, zo verklaren zij eensgezind.
 
Monique Meeussen
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Vluchtelingen en de Haagse Gemeenschap van
Kerken
De HGK heeft in de vergadering van 28 oktober jl. haar zorg uitgesproken over de verharding rond de opvang van
vluchtelingen. Zijn we een onzekere, angstige, vijandige samenleving geworden, waarin gastvrijheid geen rol meer
speelt?
 
Deze vraag stond centraal in het gesprek over de vluchtelingenproblematiek. In Den Haag en omstreken staan veel
vrijwilligers in de startblokken om mensen te helpen en te ondersteunen bij hun opvang. Er worden goede initiatieven
genomen om vluchtelingen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Daaruit mag worden geconcludeerd dat
christenen het aandurven gastvrij te zijn. Zij werken daarbij graag met anderen samen.De HGK begrijpt de zorgen over
de komst van vluchtelingen en ook waarom mensen zich soms in felle bewoordingen tegen hun komst verzetten. De
HGK verstaat dit als een roep om over de eigen problemen gehoord te worden. Mensen kampen met zorgen om werk,
gezondheid, veiligheid en hebben de stellige indruk dat zij in die zorgen niet serieus genomen worden.
 
Op allerlei fronten komt de zorg voor deze kwetsbaren in de knel. Zij verkeren soms in uitzichtsloze situaties. Wie komt
er dan voor hen op? Er lijkt een gebrek te zijn aan daadwerkelijke solidariteit met alle kwetsbare groepen in onze sa-
menleving. Er zijn mensen die onbekommerd lijken door te gaan met consumeren en rijkdommen vergaren. De tegen-
stelling tussen arm en rijk lijkt alleen maar groter te worden De kerken zien het als hun opdracht bruggen te slaan en
mensen en groepen met elkaar te verbinden. Doet u mee?
 
De leden van de Haagse Gemeenschap van Kerken
,Ad van der Helm, voorzitter
Margriet Quarles van Ufford, secretaris
 

Hoe zou een kerstdiner bij paus Franciscus eruit zien? In dit jaar van
barmhartigheid zal zo’n diner in het teken staan van het gelaat van
God dat zichtbaar wordt. God heeft in de geboorte van het Kind Jezus
een teken gegeven. Er zullen dus kinderen bij aanwezig zijn.
Ook zullen we migranten kunnen aantreffen. De paus heeft zichzelf
ook als migrant aangeduid. Zijn ouders hebben Italië verlaten en zijn
in Argentinië eenvoudige arbeiders geworden. Maria en Jozef waren
met het Kind vluchtelingen omdat zij uit Bethlehem getrokken zijn naar
Egypte uit vrees voor Herodes. 
We treffen vast vier brandende kaarsen aan: het Licht dat we verwach-
ten in de advent is in de wereld gekomen en heeft de duisternis
weggenomen. Mensen hebben de opdracht om bij elkaar de duisternis
weg te nemen. Laat dus de barmhartigheid aan uw tafel zitten.
Barmhartigheid wordt door de paus de weg genoemd "die God en
mens verenigt omdat zij het hart opent voor de hoop om voor altijd
bemind te zijn, ondanks de beperking door onze zonde" (brief Miseri-
cordiae Vultus 11 april 2015).Het kerstdiner van Franciscus zal dus in
het teken staan van Gods barmhartigheid. De mensen mogen aan tafel
ervaren dat ze werkelijk bemind zijn tot in het diepst van hun ziel.
Laat ook uw kersttafel een tafel van barmhartigheid zijn waar u een
moment neemt om elkaar echt aan te kijken en uit de ogen van de
ander ook de Liefde te ontvangen.
 
Ad van der Helm, vicaris

 

Kerstdiner bij paus Franciscus
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Een moment van bezinning
Bonhoeffer en gebed
 “Dit is het einde, voor mij het begin van het leven.” Dit zijn de beroemde
woorden van Bonhoeffer de dag voor hij opgehangen werd. Hij staat dan ook
vooral bekend als dappere verzetstrijder tegen het naziregime. Wellicht wat
minder bekend is zijn gebedsleven. Toen de jonge lutherse theoloog in 1930
de Verenigde Staten bezocht, maakte hij als gelovige een radicale verandering
door. Deze ervaring was zo intens voor hem dat hij later zou schrijven dat het
was alsof hij voorheen niet of nauwelijks een gebedsleven had. Het gebed was
nu pas een werkelijkheid geworden voor hem als christen. Voorheen was hij
slechts theoloog, nu was hij christen.
Een kleine introductie die Bonhoeffer schreef over de psalmen toont iets van
zijn gebedsleven. Hij sluit dit werkje af met de meditatie over de zegen van het
morgengebed.  Hij beschrijft hierin hoe dat gebed de dag kan veranderen.
“Bekoringen, die de werkdag met zich meebrengt, worden overwonnen vanuit
een doorbraak naar God. Beslissingen, die het werk vereist, worden eenvou-
diger en gemakkelijker, als ze niet in mensenvrees, maar voor het aangezicht
van God genomen worden.Hier schrijft hij niet over een theorie, maar over een
concrete ervaring..
 
Broeder Johannes Paulus CSJ
 
[1] Dietrich Bonhoeffer, Inleiding in de Psalmen, Nijmegen 1969, p. 33

Binnen het kader van het project “Ma-
ria, een uitdaging” worden drie lezin-
gen georganiseerd.  De lezingen zijn
bedoeld voor iedereen die zijn kennis
over Maria wil bijspijkeren.  In iedere
lezing wordt één bepaald aspect van
Maria belicht. 
 
Dinsdag 1 december 2015: Maria als
Bijbelse vrouw
Iedereen kent wel de verhalen over
Maria uit het Nieuwe Testament.
Maar wat vele mensen niet weten is
dat in Maria veel karaktertrekken van
andere Bijbelse vrouwen terugko-
men.  Zo wordt van Maria wel eens
gezegd dat ze “de nieuwe Eva” is. 
Maar waar komt dat vandaan en wat
wil men daar eigenlijk mee zeggen? 
En zijn er misschien nog andere voor-
beelden te vinden van vrouwen in het
eerste testament die sterk met Maria
verbonden zijn? 
 
Marijke Witteman, pastoraal werk-
ster, geeft hier graag meer uitleg over.

Dinsdag 19 januari 2016:  Maria als
onderwerp van je studie
Jaarlijks verschijnen  wereldwijd hon-
derden wetenschappelijke publicaties
over Maria.  Ook in Nederland zijn er
theologen die op hoog niveau Maria
bestuderen.
Marcel Sarot is professor dogmatiek
aan de Tilburg School of Theology aan
de universiteit van Tilburg.  Hij komt
ons graag de grote vraagstukken van
het hedendaags theologisch onder-
zoek naar Maria toelichten. 
 
Een dinsdag in februari 2016: 
Maria als levend voorbeeld
Toen de engel Gabriel aan Maria be-
kend maakte dat ze zwanger zou wor-
den en een zoon zou baren, heeft
Maria voluit “ja” geantwoord.  Ook
vandaag kiezen mensen er voor om
voluit “ja”te zeggen tegen God. 
Sinds kort is de Boskant bewoond door
de blauwe zusters.  Een van hen, zus-
ter Nadia, wil er graag van getuigen
hoe zij en haar gemeenschap dit ja-
woord vorm geven.

 
 Drie lezingen rond  Maria

Iedere lezing duurt een half uur.
Daarna is er tijd om vragen te stel-
len.
Waar: Parochiecentrum van  de H.
Ignatius Loyola, Da Costastraat 46.
Aanvang: 20.00 uur
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De bisschop bezoekt het MOC
Op donderdag 8 oktober was Mgr. J.H.J. van den Hende te gast bij het Multi-
cultureel Ontmoetingscentrum (MOC) in de Schilderswijk. Naast de bestuurs-
leden van het MOC waren vanuit de religieuzen van de Hircosgemeenschap
pater Yan Asa svd en zuster Elvira Telik ssps aanwezig.
Marie Anne van Erp, de directeur van het MOC, vertelde dat er veel vrijwilligers
bij het MOC betrokken zijn. Onder hen is veel verloop, maar dat is een goed
teken. ‘We geven mensen een kans. Velen groeien door en verlaten ons weer’. 
De bisschop benadrukte dat je samen een netwerk vormt, waarbij anderen als
vrijwilliger kunnen aansluiten.
De heer Bijan Oryan is beheerder van het pand van het MOC en lid van de di-
rectie. Omdat het gebouw veel onderhoud vraagt is hij een belangrijke kracht.
Ook is hij buurtvader in de wijk en heeft zo contact met de jongeren in de wijk.
De zorg voor de goede verhoudingen in de wijk wordt breed gedeeld, vertelt
hij. In 2014 en 2015 liepen demonstraties in de wijk uit de hand. Juist daardoor
weten verschillende organisaties elkaar nu snel te vinden. Het MOC speelt een
positieve rol in de wijk.
Na een rondleiding door het gebouw van het MOC had Mgr van den Hende een
gesprek met een aantal vrijwilligers. Het MOC bedient wel vijftig nationalitei-
ten. Er werd verteld wat er allemaal gebeurt in het MOC: de Voedselbank, een
naaicursus, taalcursussen, computerlessen, huiswerkbegeleiding en hulp bij
schuldsanering.
De religieuzen van Hircos leggen zich toe op het luisteren naar de bezoekers
van het MOC. Pater Yan: ‘We doen dat nu in een speciaal project en al drie jaar.
Als geestelijke ben ik gesprekspartner van mensen en ben ik er om de naaste
te helpen.
"Mensen komen vaak te laat naar ons met hun problemen,”vertelt diaken
Ronald van Berkel.  “We werken voor mensen. We kijken niet waar iemand
vandaan komt. Daarom kan iedereen zich hier welkom voelen.” Vicaris Ad van
der Helm: “De rol van religie voor migranten is groot.”
“U zet samen uw van God gekregen talenten en gaven in. Uw inzet samen is
meer dan één plus één is twee,” aldus de bisschop aan het eind van de ont-
moeting. “ In het logo van het MOC Schilderswijk staat een hart. Ik hoop dat u
een kloppend hart mag zijn in de wijk, veelkleurig, bemind en geïnspireerd door
het hart van Jezus.
 
Monique Meeussen
 

De penningmeester:
Binnenkort wordt bij u de brief over
de actie Kerkbalans 2016 bezorgd. Het
motto is: ‘Mijn kerk inspireert, mijn
kerk in balans’. Ik hoop van harte dat
u er de aandacht aan geeft die het
verdient. Maar voor het zover is, vraag
ik uw aandacht voor de actie Kerkba-
lans van 2015
 
Het parochiebestuur maakt zich na-
melijk zorgen over de inkomsten van
de parochie. De opbrengst van de
actie Kerkbalans 2015 vanuit de ge-
loofsgemeenschappen binnen onze
parochie is tot nu toe lager dan ver-
wacht. Als dat zo blijft, komen we geld
tekort.
Uiteraard zijn we heel blij met alle
bijdragen die we van u ontvangen.
Onze grote dank daarvoor! Mocht
Kerkbalans 2015 aan uw aandacht zijn
ontsnapt, dan hoop ik van harte dat u
bereid bent alsnog een donatie te
doen. Ook een aanvullende donatie is
zeer welkom! Diverse parochianen
maken hun kerkbijdrage over naar
oude, niet meer in gebruik zijnde
bankrekeningen. U doet mij een groot
plezier door uitsluitend gebruik te
maken van de bankrekeningen die in
Stella Maris worden genoemd.
 
Mag het parochiebestuur op uw bij-
drage rekenen? Nogmaals onze dank
voor wat u allen bijdraagt om onze
kerken in stand te houden. Wij van
onze kant doen uiteraard alles om de
kosten in de hand te houden.
 
Henk van Ruijven,
 
 
 

Oproep van...
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Tijd Locatie Voorganger Bijzonderheden

18:00 H. Agnes J. Rivadeneira Aldás Kinderviering met 

lampionnentocht

18:30 H. Antonius Abt pw J. Eijken Gezinsviering

18:30 H. Paschalis Baylon diaken R. van Berkel Gezinsviering

19:00 OLV Onbevlekt Ontvangen pw M. Witteman Gezinsviering

19:00 H. Martha zr. Elvira Gezinsviering

20:30 H. Antonius Abt D. Langerhuizen

21:00 H. Agnes J. Zijerveld

21:00 OLV van Goede Raad Y. Asa SVD

21:00 H. Martha K. vd Geest SVD

22:30 OLV Onbevlekt Ontvangen A. van der Helm & diaken R. van Berkel

23:00 H. Antonius Abt J. Rivadeneira Aldás

23:00 H. Paschalis Baylon R. Kurvers

24:00 H. Jacobus de Meerdere D. Langerhuizen

09:30 Onbevlekt Hart van Maria D. Langerhuizen

10:15 H. Jacobus de Meerdere R. Kurvers

10:30 H. Antonius Abt A. van der Helm & diaken R. van Berkel

11:00 OLV Onbevlekt Ontvangen P. de Ruiter sj

11:00 H. Agnes J. Rivadeneira Aldás Gezamenlijke viering

11:00 H. Paschalis Baylon Y. Asa SVD

11:00 H. Martha D. Langerhuizen

11:15 H. Jozeph pater P. Barendse SVD & pw J. Eijken Portugeestalig

12:15 H. Jacobus de Meerdere Br. van St. Jan

13:00 H. Martha P. Mazono SVD Engelstalig Afrikaans

14:00 H. Jacobus de Meerdere A. van der Helm Kinderen bij de kerststal

10:15 H. Jacobus de Meerdere A. van der Helm

12:00 OLV Onbevlekt Ontvangen pw M. Witteman Kindje wiegen

12:15 H. Jacobus de Meerdere D. Langerhuizen

18:30 H. Antonius Abt Father Oliver Filipijns (Engels)

20:00 H. Agnes J. Rivadeneira Aldás Neocatechumenaat

09:00 H. Jacobus de Meerdere J. Rivadeneira Aldás

09:30 H. Agnes D. Langerhuizen

09:30 Onbevlekt Hart van Maria A. van der Helm

10:15 H. Jacobus de Meerdere Br. van St. Jan

10:30 H. Antonius Abt Y. Asa SVD & diaken R. van Berkel

11:00 OLV Onbevlekt Ontvangen P. de Ruiter sj

11:00 H. Paschalis Baylon A. van der Helm

11:00 H. Martha K. vd Geest SVD

11:15 H. Jozeph pw J. Eijken Portugeestalig (WoCo)

12:00 H. Jacobus de Meerdere D. Langerhuizen

12:00 H. Agnes  J. Rivadeneira Aldás Spaans

13:00 H. Martha K. vd Geest SVD Engelstalig Afrikaans

zaterdag 26 december - Tweede Kerstdag

zondag 27 december - H. Familie

Vieringen Kersttijd

donderdag 24 december

vrijdag 25 december - Eerste Kerstdag
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Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger T

zaterdag 5 december
H. Nicolaas

20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

17:00 Y. Asa SVD

09:30 D. Langerhuizen & 
diaken R. van Berkel

10:30 11:00 D. Langerhuizen 09:30 B. Pex 11:00 B. Pex 10:15 A.

12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

17:00 J. Rivadeneira Aldás
18:30 Father Saps

Filipijns (Engels)
09:30 Y. Asa SVD 10:30 11:00 09:30 B. Wessel 11:00 B. Wessel 09:00 A.

12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

zaterdag 19 december 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

17:00 Y. Asa SVD
Boeteviering

19:30 Lessons and Carols

10:00 A. van der Helm 10:30 J. Rivadeneira Aldás 11:00 09:30 D. Langerhuizen 11:00 D. Langerhuizen 09:00 J.

donderdag 31 december 17:00 D. Langerhuizen 12:30 J. Rivadeneira 
Aldás

11:00 J. Rivadeneira Aldás
Gezamenlijke viering

10:30 D. Langerhuizen & 
diaken R. van Berkel

11:00 10:30 R. Kurvers

zaterdag 2 januari
Openbaring des Heren

20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

17:00 A. van der Helm

09:30 Y. Asa SVD 10:30 11:00 Y. Asa SVD 11:00 09:00 A.

12:00

zaterdag 9 januari 20:00 17:00 J. Rivadeneira Aldás
18:30 Father Saps

Filipijns (Engels)
09:30 J. Rivadeneira Aldás 10:30 J. Arul SVD & diaken R. 

van Berkel
11:00 pw M. Witteman

WoCo
09:30 Y. Asa SVD 11:00 Y. Asa SVD 10:15 A.

12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

zaterdag 16 januari 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

17:00 A. van der Helm

09:30 10:00 11:00 09:30 A. van der Helm 11:00 Y. Asa SVD 09:00 Br.

12:00 J. Rivadeneira Aldás
Spaans

20:00 17:00 D. Langerhuizen
18:30 Father Oliver

Filipijns (Engels)
09:30 D. Langerhuizen 10:30 11:00 09:30 Y. Asa SVD 11:00 Y. Asa SVD 09:00 J.

12:00 J. Zijerveld
Spaans

zaterdag 30 januari 20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

17:00 Y. Asa SVD

09:30 J. Rivadeneira Aldás 10:30 11:00 Y. Asa SVD 09:30 R. Kurvers 11:00 R. Kurvers 09:00 Y.

12:00 14:30 pw M. Witteman
Kinderzegen

zondag 3 januari
Driekoningen

A. van der Helm & 
diaken R. van Berkel
Jongerenviering

A. van der Helm & pw. 
M. Witteman
Gezinsmis

Y. Asa SVD & pw M. 
Witteman
Gezinsmis

vrijdag 1 januari
H. Maria, moeder van God

D. Langerhuizen & 
diaken R. van Berkel
Driekoningenfeest

zondag 13 december

zondag 20 december

J. Zijerveld
Spaans

pw M. Witteman
WoCo

20:00 J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

zaterdag 12 december

Kerstvieringen in separaat rooster

zondag 10 januari

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

LITURGISCH ROOSTER December 2015 / Januari 2016

zondag 6 december

OLV Onbevlekt Ontvangen
H. Agnes H. Antonius Abt H. Ignatius van Loyola H. Driekoningen H. Driekoningen

zondag 31 januari

P. de Ruiter sj

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

J. Rivadeneira Aldás
Spaans

D. Langerhuizen
25‐jarig jubileum Gli 
Ucelli

zondag 24 januari

zaterdag 23 januari

J. Rivadeneira Aldás & 
diaken R. van Berkel
Agnesfeest

D. Langerhuizen
Oecumenische viering in 
Nieuwe Badkapel

J. Rivadeneira Aldás & 
diaken R. van Berkel

zondag 17 januari

diaken R. van Berkel
WoCo

Het rooster is aan wijzigingen onderhevig. Houdt de lokale berichten daarom in de gaten.

H. Agnes H. Antonius Abt H. Paschalis BaylonOnbevlekt Hart van 
Maria

Y. Asa SVD & 
pw M. Witteman
Gezinsmis

A. van der Helm & 
pw M. Witteman
Gezinmis met 
voorstellen 
communicantjes
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Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger

16:00 J. Rivadeneira 
Aldás

17:30 A. van der Helm 19:00 Y. Asa SVD zaterdag 5 december
H. Nicolaas

Pex 10:15 A. van der Helm
Tv‐mis

11:00 K. vd Geest SVD 11:00 J. Mul
Surinaams

12:15 13:00 15:00

16:00 B. Wessel 17:30 B. Wessel 19:00 Y. Asa SVD

Wessel 09:00 A. van der Helm 11:00 D. Langerhuizen 10:00 K. vd Geest SVD
Nederlands

10:15 R. Kurvers 13:00 Pater SVD
Engelstalig Afrikaans

11:15 pater Carmeliet
Portugeestalig

12:00 C. Rodeyns 15:00 Jean Pierre
Franstalig Afrikaans

16:00 D. Langerhuizen 19:00 K. vd Geest SVD zaterdag 19 december

Langerhuizen 09:00 J. Rivadeneira Aldás 11:00 K. vd Geest SVD 10:00 Zr. Elvira 
Nederlands (WoCo)

10:15 Br. van St. Jan 13:00 K. vd Geest SVD
Engelstalig Afrikaans

11:15 pw J. Eijken 
Portugeestalig (WoCo)

12:00 A. van der Helm 15:00 Jean Pierre
Franstalig Afrikaans

19:00 A. van der Helm
Danklof

17:00 Y. Asa SVD donderdag 31 december

10:15 A. van der Helm 11:00 Y. Asa SVD

12:00 Br. van St. Jan
16:00 D. Langerhuizen 17:30 D. Langerhuizen 19:00 A. van der Helm zaterdag 2 januari

Openbaring des Heren
SVD 11:00 09:00 A. van der Helm 11:00 K. vd Geest SVD 11:00 J. Mul

Surinaams
10:15 Br. van St. Jan 13:00 15:00
12:00 J. Rivadeneira Aldás

16:00 Y. Asa SVD 17:30 Y. Asa SVD 19:00 D. Langerhuizen zaterdag 9 januari

SVD 10:15 A. van der Helm
Tv‐mis

11:00 D. Langerhuizen 10:00 K. vd Geest SVD
Nederlands

12:15 Br. van St. Jan 13:00 Pater SVD
Engelstalig Afrikaans

11:15 pw J. Eijken 
Portugeestalig (WoCo)

15:00 Jean Pierre
Franstalig Afrikaans

16:00 J. Rivadeneira 
Aldás

17:30 J. Rivadeneira 
Aldás

19:00 A. van der Helm zaterdag 16 januari

SVD 09:00 Br. van St. Jan 11:00 K. vd Geest SVD 10:00 Zr. Elvira 
Nederlands (WoCo)

10:15 Br. van St. Jan 13:00 K. vd Geest SVD
Engelstalig Afrikaans

11:15 pater Boomaerts CP
Portugeestalig

12:00 D. Langerhuizen 15:00 Jean Pierre
Franstalig Afrikaans

16:00 Y. Asa SVD 17:30 Y. Asa SVD 19:00 D. Langerhuizen

SVD 09:00 J. Rivadeneira Aldás 11:00 D. Langerhuizen 10:00 Zr. Elvira 
Nederlands (WoCo)

10:15 Br. van St. Jan 13:00 P. Mazono SVD
Engelstalig Afrikaans

11:15 pater Carmeliet
Portugeestalig

12:00 Br. van St. Jan 15:00 Jean Pierre
Franstalig Afrikaans

16:00 A. van der Helm 17:30 A. van der Helm 19:00 Y. Asa SVD zaterdag 30 januari

Kurvers 09:00 Y. Asa SVD 10:00 K. vd Geest SVD
Nederlands

10:15 A. van der Helm 11:15 pw J. Eijken 
Portugeestalig (WoCo)

12:00 A. van der Helm 13:00 K. vd Geest SVD
Engelstalig Afrikaans

15:00 Jean Pierre
Franstalig Afrikaans

zaterdag 12 december

Jean Pierre
Franstalig Afrikaans

vrijdag 1 januari
H. Maria, moeder van God

K. vd Geest SVD
Engelstalig Afrikaans

Berkel

zondag 6 december

zondag 13 december

zondag 10 januari

zondag 20 december

zondag 3 januari
Driekoningen

Kerstvieringen in separaat rooster

LITURGISCH ROOSTER December 2015 / Januari 2016

H. Jacobus de Meerdere H. Martha H. Jozeph
H. Jacobus H. WillibrordH. Driekoningen H. Driekoningen

Jean Pierre
Franstalig Afrikaans

zondag 24 januari

zondag 31 januari

zondag 17 januari

zaterdag 23 januari

J. Arul SVD & diaken R. 
van Berkel
RKJ viering

11:00

Y. Asa SVD & diaken 
R. van Berkel

Het rooster is aan wijzigingen onderhevig. Houdt de lokale berichten daarom in de gaten.

OLV van Goede RaadHuize Waalsdorp

K. vd Geest SVD & pw J. 
Eijken
Engelstalig Afrikaans
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Tijd Locatie Voorganger Bijzonderheden Specifieke datum

12:45 H. Jacobus de Meerdere D. Langerhuizen/ 

A. van der Helm

12:15 Rozenkrans

14:30 Kapel Ametisthorst D. Langerhuizen 21 december & 11 januari

20:00 H. Martha Interculturele gebedsviering

09:00 Onbevlekt Hart van Maria Lauden

09:30 Fatimakapel J. Rivadeneira Aldás

12:45 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan 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 2 december & 6 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 A. van der Helm 12:15 Rozenkrans

14:30 H. Ignatius van Loyola Rozenkrans

16:00 Onbevlekt Hart van Maria Rozenkrans

17:00 H. Antonius van Padua D. Langerhuizen

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 lid Pastoraal Team 17 december & 28 januari

19:00 huiskapel Hircos Pater SVD

19:15 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan

09:00 H. Antonius Abt D. Langerhuizen 4 december & 8 januari

12:45 H. Jacobus de Meerdere A. van der Helm 12:15 Rozenkrans

14:30 Zorgcentrum Oostduin (Paviljoen) D. Langerhuizen 4 december

14:30 Gaspard de Colligny (Serre) D. Langerhuizen 18 december & 15 januari

19:00 huiskapel Hircos Pater SVD 4 december & 8 januari

19:15 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan

20:00 huiskapel Hircos Pater SVD 4 december & 8 januari

10:00 Byzantijnse kapel D. Langerhuizen 19 december & 16 januari

10:30 H. Jacobus de Meerdere Tridentijnse liturgie 12 december & 9 januari

11:00 Lourdeskapel Père Vincent de Paul Boro 

(Franstalige viering)

10:30 Rozenkrans 5 december & 2 januari

12:45 H. Jacobus de Meerdere A. van der Helm 12:15 Rozenkrans
19:30 H. Ignatius van Loyola Taizeviering 5 december & 2 januari

DOOR DE WEEKS LITURGISCH ROOSTER

ZATERDAG

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Misa di Aurora
Een voorbereiding op kerstmis.
 
Op de Antillen gaan de katholieke mensen een week lang massaal om vijf uur 's morgens naar de kerk.De belang-
stelling voor de' dageraadmis' is zo groot, dat veel mensen buiten moeten blijven staan.
 
De traditie voor deze vroegmis is waarschijnlijk uit de Zuid-Amerikaanse buurlanden overegewaaid.
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Dag Tijd Locatie Bijeenkomst
dinsdag 1 december 2015 20:00 OLV Onbevlekt Ontvangen Lezing: Maria als bijbelse vrouw door Marijke Witteman

woensdag 2 december 2015 10:00 OLV Onbevlekt Ontvangen Dag van Ontmoeting

19:30 Lourdeskapel Adventmeditaties

19:45 OLV Onbevlekt Ontvangen Ignatiaanse meditatie

vrijdag 4 december 2015 10:45 H. Jacobus de Meerdere Cenakel

13:30 H. Jacobus de Meerdere Vredesplein

zaterdag 5 december 2015 19:30 OLV Onbevlekt Ontvangen Taizeviering

zondag 6 december 2015 15:00 H. Jacobus de Meerdere Aanbidding

16:00 H. Jacobus de Meerdere Vespers van de Advent

maandag 7 december 2015 19:30 H. Jacobus de Meerdere Gebedsgroep St. Jacobus

woensdag 9 december 2015 10:00 OLV Onbevlekt Ontvangen Dag van Ontmoeting

19:30 Lourdeskapel Adventmeditaties

donderdag 10 december 2015 20:00 H. Martha Catechese H. Willibrord: Eucharistieviering in de Kersttijd

zaterdag 12 december 2015 10:30 OLV Onbevlekt Ontvangen Kerststukjes maken

20:15 H. Agnes Concert: Projectkoor Coen Ruivenkamp

zondag 13 december 2015 12:00 OLV Onbevlekt Ontvangen Kerstmarkt

14:30 H. Antonius Abt Concert: Oeral Kozakkenkoor  m.m.v. Oekraïens ensemble Uzory

16:00 H. Jacobus de Meerdere Vespers van de Advent

16:00 H. Agnes Kerstconcert: Academy of Vocal Arts

maandag 14 december 2015 19:30 H. Jacobus de Meerdere Gebedsgroep St. Jacobus

woensdag 16 december 2015 06:00 H. Martha Misa di Aurora

10:00 OLV Onbevlekt Ontvangen Dag van Ontmoeting

19:30 Lourdeskapel Adventmeditaties

donderdag 17 december 2015 06:00 H. Martha Misa di Aurora

20:00 H. Jacobus de Meerdere (pastorie) Gebedsgroep H. Pater Pio

vrijdag 18 december 2015 06:00 H. Martha Misa di Aurora

20:00 H. Antonius Abt Kerstconcert: Christelijk Residentie Mannenkoor

zaterdag 19 december 2015 06:00 H. Martha Misa di Aurora

16:00 H. Jacobus de Meerdere Advent/kerstconcert: Kleinkoor St. Jacobus

18:00 H. Antonius Abt (pastorie) Abt café

19:30 H. Paschalis Baylon Lessons and Carols: Haarlem Voices o.l.v. Sarah Barrett

19 t/m 21 december Willibrordushuis Kerstretraite door pater Gabriël

zondag 20 december 2015 06:00 H. Martha Misa di Aurora

12:00 OLV Onbevlekt Ontvangen Kerstmarkt

14:00 H. Agnes Kerst Inn: o.a. Klein kerstoratorium van Huub Oosterhuis

16:00 H. Jacobus de Meerdere Vespers van de Advent

17:00 Scheveningen Kerstwandeltheater 'Onderweg met Jozef'

17:30 H. Martha Mini kerstconcert diner

maandag 21 december 2015 06:00 H. Martha Misa di Aurora

19:30 H. Jacobus de Meerdere Boeteviering

dinsdag 22 december 2015 06:00 H. Martha Misa di Aurora

woensdag 23 december 2015 06:00 H. Martha Misa di Aurora

10:00 OLV Onbevlekt Ontvangen Dag van Ontmoeting

19:30 Lourdeskapel Adventmeditaties

19:30 Willibrordushuis Lezing: "En het Woord is vlees geworden" door p. Kornelius Maria

donderdag 24 december 2015 06:00 H. Martha Misa di Aurora

19:00 Byzantijnse kapel Goddelijke Liturgie

vrijdag 25 december 2015 14:00 H. Jacobus de Meerdere Kinderen bij de kerststal

zaterdag 26 december 2015 12:00 OLV Onbevlekt Ontvangen Kindje wiegen

woensdag 30 december 2015 10:00 OLV Onbevlekt Ontvangen Dag van Ontmoeting

donderdag 31 december 2015 17:00 H. Antonius Abt Oudejaarsviering

17:00 H. Martha Oudejaarsviering

19:00 H. Jacobus de Meerdere Danklof

zaterdag 2 januari 2016 19:30 OLV Onbevlekt Ontvangen Taizeviering

zondag 3 januari 2016 11:00 H. Paschalis Baylon Driekoningenfeest

11:00 OLV Onbevlekt Ontvangen Nieuwjaarsreceptie

13:00 H. Agnes Driekoningenspel

15:00 H. Jacobus de Meerdere Aanbidding

woensdag 6 januari 2016 19:45 OLV Onbevlekt Ontvangen Ignatiaanse meditatie

donderdag 7 januari 2016 14:30 H. Antonius Abt Lezing: Engelen, mystieke boodschappers tussen hemel en aarde

vrijdag 8 januari 2016 13:30 H. Jacobus de Meerdere Vredesplein

woensdag 13 januari 2016 19:30 Broeders van Sint Jan (Oude Molstraat 37) Lezing: “Why it is reasonable to be Christian”  

door br. Christian (Engels)

zaterdag 16 januari 2016 18:00 H. Antonius Abt (pastorie) Abt café

dinsdag 19 januari 2016 15:00 H. Antonius Abt (pastorie) Mindful in de wintermaanden

20:00 OLV Onbevlekt Ontvangen Lezing: Theologisch onderzoek naar Maria door prof. Sarot

woensdag 20 januari 2016 19:30 Broeders van Sint Jan (Oude Molstraat 37) Lezing: “Why it is reasonable to be Christian”  

door br. Christian (Engels)

donderdag 21 januari 2016 20:00 H. Jacobus de Meerdere (pastorie) Gebedsgroep H. Pater Pio

woensdag 27 januari 2016 14:00 H. Jacobus de Meerdere (Maria ten Hovezaal) Filmmiddag voor ouderen

19:30 Broeders van Sint Jan (Oude Molstraat 37) Lezing: “Why it is reasonable to be Christian”  

door br. Christian (Engels)

zondag 31 januari 2016 14:30 OLV Onbevlekt Ontvangen Kinderzegen

Activiteiten December 2015 / Januari 2016
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Hemel en aarde raken elkaar
 
Mijn ontroering gold de sacramentsprocessie. Hoe in-
drukwekkend was het van dichtbij de alomtegenwoor-
digheid van het goddelijke te ervaren in de ons omrin-
gende, verscheurde wereld.
 
 
Op bedevaart naar Lourdes We waren ook aanwezig bij
de eucharistieviering voor de Grot, waar we getuigen
mochten zijn van een indrukwekkende preek van vica-
ris Ad van der Helm. Voor mij symboliseert de Grot de
ontoegankelijkheid van ons weerbarstige hart, dat door
lieflijkheid openbreekt. Ik besefte eens te meer dat ons
geloof rijk aan symbolische handelingen is. Zo zie ik de
handoplegging die we kregen als een teken van ons  -

geloof dat om bescherming en versterking vraagt.Voor een indrukwekkende
lichtprocessie trokken wij op naar de Bernadettekerk. Vertegenwoordigers van
onze parochie flankeerden het meegedragen Mariabeeld, alsmede het pas
ontworpen vaandel van Maria Sterre der Zee. Ontelbare lichtjes verenigen zich
hier steeds opnieuw tot het grote licht dat straalt in onze duistere wereld van
angsten en verdriet.Juist hier lijken mensen uit alle volkeren naar toe te komen
om Hem te ontmoeten en te aanbidden, waar Hij hemel en aarde met elkaar
verbindt.Het is een  voorrecht op ons pelgrimspad even stil te hebben gestaan
in Lourdes om de richting van ons leven opnieuw te bepalen.
 
Ik heb veel waardering gekregen voor de helpende handen die onze vrijwilligers
ons onvermoeibaar toestaken. Naast hulp bieden is hulp aanvaarden , zo werd
mij voorgehouden, een evenwaardige deugd. Die moet ik nog leren beheersen.
 
Jacques Mahieu

Maria daagt kunstenaars uit!
Maria, de moeder van Jezus?  Jazeker!  Maria daagt jou uit om een sprong te
wagen in het onzekere.  In de loop der tijden heeft zij vele namen en gezichten
gekregen.  Wereldwijd heeft zij mensen geïnspireerd.  Maar wie is Maria voor
jou?  En welke betekenis heeft zij in de woelige wereld van vandaag?  Onze
parochie Maria Sterre der Zee is op zoek naar kunstenaars die een nieuw
portret van haar willen maken.
 
Maak een kunstwerk waarin je jouw visie op Maria weergeeft.  De organisatie
behoudt wel het recht voor kunstwerken te weigeren. Stuur voor 1 maart 2016
een mail met je naam, geboortedatum en contactgegevens naar mariainde-
kunst@rkdenhaag.nl. Voeg ook een foto van het kunstwerk toe alsmede de
afmetingen en (eventueel) de prijs van het kunstwerk.  Deelnemers ouder dan
16 geven aan of ze wel of niet professioneel met kunst bezig zijn. 
Lever het kunstwerk in op zaterdag 30 april 2016 tussen 12.00 uur en 14.00
uur in de Elandstraatkerk. De officiële opening zal plaatsvinden op zondag 1
mei 2016.  
De kunstwerken mogen te koop worden aangeboden.  De opbrengst is geheel
voor de kunstenaar. De tentoonstelling wordt feestelijk afgesloten op zondag
22 mei 2016. 
Meer informatie vind je op de website: www.facebook.com/mariaeenuitdaging
Succes!
 

 Filipijnen
In de Filipijnen, een katholiek land
bij uitstek, wordt kerst ingeluid
door de zgn. Misas de Aguinaldo.
Negen dagen lang, beginnend op 16
december, wordt bij het aanbreken
van de dag een mis gevierd .In het
Filipijns staan deze missen staan
bekend als Simbang Gabi. Op kerst-
avond viert men het kerstfeest: na
de nachtmis eet men met familie
traditionele gerechten zoals queso
de bola en hamon.

Het lezen
waard
Op de pelgrimstocht
van het geloof
Onlangs verscheen van de hand van
emeritus-pastoor Kurvers een boek
onder de titel ‘Op de pelgrimstocht
van het geloof’. In deze uitgave zijn
preken opgenomen die bestemd zijn
voor het C-jaar dat begint op de 1e
zondag van de Advent. In de komende
jaren volgen de overwegingen die
behoren bij het A-jaar en het B-jaar.
Het boek is verkrijgbaar in de boek-
handel, ISBN 978-90-8972-112-9. De
prijs bedraagt € 17,50.
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Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testamenten en levenstestamenten (volmachten)

Afwikkeling van nalatenschappen  
Schenkingstrajecten (estate planning)

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichtingen en statutenwijzigingen 

Herstructering en aandelenoverdrachten
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een goed advies bij: 

U bent van harte welkom! 
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Afscheid Emilie Griffioen
Op zondag 25 oktober, aansluitend aan de H. Mis nam
de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt feestelijk af-
scheid van Emilie Griffioen - van der Lugt als hoofd se-
cretariaat. Dat de vaste gezangen van de Eucharistie-
viering bestonden uit de “Kleine Antoniusmis van
Griffioen” tekent Emilie bij voorbaat. Ruim 14 jaar heeft
zij zich als geen ander ingezet om samen met “de
meisjes van het secretariaat” van het secretariaat een
gestroomlijnde faciliterende organisatie te maken ten
dienste van alle parochianen. Dat gebeurde eerst bin-
nen de Abt als parochie en na de fusie dit jaar binnen

de Abt als geloofsgemeenschap. Emilie deed dit met een mengeling van een
aanstekelijke opgewektheid, ijver, streven naar perfectionisme, grote kennis
van zaken, overtuiging van het eigen gelijk, humor, speelsheid, muzikaliteit,
gevoel voor samenwerking en kritisch vernuft. Afhankelijk van de situatie werd
het ene of andere talent of een aantal talenten tegelijk in stelling gebracht.Zo
werd het parochiehuis een huis waar je graag binnen kwam, waar je welkom
 bent, waar altijd koffie of thee klaar stond, geluisterd werd en, “nu je er toch
bent”, meteen iets geregeld werd.
 
Geen wonder dat toen Emilie aangaf, met pensioen  te  gaan, al gauw van alles
bedacht werd om haar op een ruimhartige wijze te bedanken. Zo geschiedde.
Een inzameling onder leden van de geloofsgemeenschap Antonius Abt resul-
teerde zo in een geldbedrag dat pastoor D. Langerhuizen haar - ter ondersteu-
ning van een mooie reis - aanbood. J. Eijken,pastoraal werker en J. Batist,
emeritus pastoraal werker bedankten Emilie voor wat zij speciaal voor hen
betekend had. Na afloop van de eucharistieviering bood Theo van Woerkom,
voorzitter a.i. beheercommissie, "De Emilie", aan: "een eenmalige glossy voor
een bijzonder talentvolle vrouw”. De glossy beslaat 31 pagina’s en bevat
tientallen herinneringen, anekdotes, foto’s en tekeningen van leden van de
geloofsgemeenschap Antonius Abt: bijna iedere vrijwilliger droeg zijn of haar
steentje bij, met voorop de meisjes van het secretariaat. De Glossy, met een
oplage van 55 exemplaren gedrukt geeft een uniek beeld van een levendige
geloofsgemeenschap, mede dankzij de tomeloze inzet van een bijzonder mens.
Wij wensen Emilie en haar gezin alle goeds toe en hopen haar nog vaak in onze
parochie te mogen ontmoeten.
 
T.C.A.M. van Woerkom

In de Agnes zit
muziek
De maand december is in de Agnes-
kerk gevuld met activiteiten voor jong
en oud. Al jarenlang wordt de Kerst-
Inn georganiseerd, een middag met
samenzang en een concert, dit jaar
wordt het Klein Kerstoratorium van
Huub Oosterhuis uitgevoerd door de
koren van de Agnes- en de Martha-
kerk. Uiteraard wordt de inwendige
mens ook niet vergeten: zingen en
luisteren gebeurt onder het genot van
koffie, thee en lekkere hapjes. 
 
Voor de kinderen is er een lampion-
nenoptocht met aansluitend een kin-
derkerstviering met samenzang en
een Kerstspel. De toegang voor beide
evenementen is gratis. Voor meer in-
formatie zie het activiteitenoverzicht
elders in dit blad. Komt allen en geniet
van de kerstsfeer!
 
 

Gli Uccelli
Het koor Gli Uccelli ( wat de vogels
betekent) viert in 2016 zijn 25-jarig
jubileum. Op zondag 31 januari wordt
in de H.Antonius Abt, waar het koor
de vieringen muzikaal omlijst, een
feestelijke mis gezongen. In mei volgt
dan een koorreis naar Berlijn alwaar
natuurlijk ook de stemmen zullen
klinken.De voorbereidingen zijn in
volle gang.
 
Het bestuur van Gli Uccelli 

18



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

Kerstwandeltheater 
Zondag 20 december van 17.00 - 20.00 uur
Vijf Scheveningse kerken organiseren  het Kerstwandeltheater (KWT), waarin
stukken uit het kerstverhaal worden gespeeld.Ook de Antonius Abt doet deze
keer mee. 
Toeschouwers worden in groepen van ± 60 mensen begeleid van de ene plek
naar de andere. Het verhaal wordt dit jaar verteld vanuit het oogpunt van Jozef. 
 
De start is bij de Ichtuskerk (Duinkerksestraat 11) waar het verhaal met een
droom van Jozef begint. Vervolgens wandelt men onder begeleiding naar de
Nieuwe Badkapel waar de aankomst van Jozef en Maria in de herberg wordt
gespeeld. Op de derde locatie, de kinderboerderij, zien we de herders met hun
schapen in het veld en de engelen. In de Antonius Abt ontvangt koning Herodes
(gespeeld  door pastoor Dolf Langerhuizen) de drie wijzen uit het oosten en
zien we een verstild beeld van Jozef en Maria met hun kind. Het slot vindt plaats
in het Appeltheater, waar Jozef terugblikt en mijmert.
 
De totale wandeling duurt ongeveer 1 ½ uur en is kosteloos. Opgave vooraf is
verstandig, gezien het grote aantal deelnemers in 2014. Meer informatie over
de wijze van opgeven volgt later in het maandbericht.
 
Wilt u meer weten of meehelpen? Neem contact op met  het secretariaat van
de Antonius Abt (070 354 17 42) of  met Greet Kappers (06 462 66 964).
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Kerstverhaal uit Rusland 
Het is kerstavond en de oude schoenmaker sluit zijn winkel. “Panov”
staat er in mooie letters boven de deur, want zo heet hij. Maar iedereen
noemt hem vadertje Panov, omdat hij altijd zo hartelijk en vrolijk is.
Als vadertje Panov alleen in zijn winkel is zucht hij diep.”Ach”, mompelt
hij, “ik voel me vandaag zo verdrietig. Als ik al die kinderen op straat
hoor lachen, moet ik steeds aan mijn eigen kinderen denken. Die zijn
nu groot en wonen zo ver weg. Ik zie ze bijna nooit. En dan die moeders,
die hun kinderen roepen. Net zoals mijn vrouw dat vroeger deed. Maar
ze is er helaas niet meer. Ik ben met Kerstmis helemaal alleen.”
Vadertje Panov pakt de bijbel en gaat in zijn leunstoel bij het vuur zitten.
Dan leest hij het kerstverhaal over Jozef en Maria, die geen plaats

konden vinden om te slapen. “Ach,” mompelt hij, “waren ze maar bij mij gekomen. Ze hadden in  mijn bed mogen
slapen.” En even glimlacht hij. Dan leest hij verder, over de koningen die met prachtige cadeaus bij het kindje Jezus
komen. Vadertje Panov zucht weer eens diep. ”Wat had ik het kindje kunnen geven?”
 
Dan staat hij op. Hij schuifelt naar zijn werkplaats. Op de hoogste plank staat een kleine De volgende morgen wordt
vadertje Panov wakker van het geluid van de kerkklokken. “Ach,” roept hij uit, “ik heb de hele nacht in mijn stoel ge-
zeten. hetis.Het is al kerstmorgen.”Terwijl hij zijn pap klaar maakt, herinnert vadertje Panov zich de stem. “Het was een
droom,” zegt hij tegen zichzelf.  “En toch weet ik zeker dat hij uit zal komen.”
Na zijn ontbijt gaat hij op de uitkijk staan. Hij wil Jezus niet missen. Maar alles wat hij ziet in de lege straten, is de
straatveger. Met zwiepende bezem veegt hij de sneeuw weg voor de mensen die straks naar de kerk gaan.  “Gelukkig
Kerstfeest,” roept vadertje Panov. “Kom even binnen om een kop koffie te drinken. Dan word je weer lekker warm.”
De straatveger, die het inderdaad erg koud heeft, doet dat maar al te graag. Hij warmt zich bij het vuur en drinkt koffie.
Dan lacht hij naar vadertje Panov. “Bedankt hoor, vadertje.” En hij gaat verder met vegen.
In de keuken zet vadertje Panov een pan koolsoep op het vuur. Daarna gaat hij snel weer bij de deur staan kijken of hij
Jezus al ziet komen. Na een poosje komt er een meisje aan. Ze loopt langzaam en heeft een baby onder haar omslagdoek.
Ze ziet er koud en moe uit.
 
 
 
 
 
 
 
“Kom even binnen,” zegt vadertje Panov, “ga daar maar zitten, bij het vuur. Dan word je weer lekker warm. Hier, neem
wat soep.” Dan ziet hij de voetjes van de baby. Ze zijn blauw van de kou. “Maar dat kan toch niet,” roept hij uit, “hij
heeft geen schoentjes.”“Ik kan ze niet betalen,” zucht het meisje. “Mijn man is gestorven en nu ben ik op weg naar mijn
neef. Ik hoop dat ik bij hem kan wonen, want geld heb ik niet.” Meteen schuifelt vadertje Panov naar zijn werkplaats.
“Wacht maar eens even,” mompelt hij en hij haalt de schoentjes uit de doos. Vlug gaat hij weer terug en....de
schoentjes passen precies. “Nu nog wat lekkers voor de baby,” zegt vadertje Panov en handig voert hij hem warme
melk met een lepel. Als het meisje even later weer weg gaat, weet ze niet hoe ze hem moet bedanken. “U bent zo goed
voor mij geweest,” fluistert ze. “Ik hoop dat uw dromen met Kerstmis uitkomen.” Terwijl vadertje Panov het meisje en
haar baby nakijkt zucht hij “ach ik ben bang dat mijn droom niet uitkomt.
Het is bijna donker en ik heb Jezus nog niet gezien. Ik had zo gehoopt
dat hij langs zou komen.”
Verdrietig slentert hij naar binnen en gaat weer in zijn leunstoel zitten,
bij het vuur. Weer slaat hij de bijbel open en leest het kerstverhaal nog
eens. Wat is het toch een mooi verhaal.Dan ineens hoor hij dezelfde
stem weer: “vadertje, heb je Me gezien? Ik was de straatveger en het
meisje met de baby. Je gaf Mij eten en drinken en een warme plek. Ik
was welkom bij jou.” Dan begrijpt vadertje Panov het. “Dus Je bent toch
gekomen.” fluistert hij zachtjes en zijn oude gezicht straalt.
Naar een verhaal van Leo Tolstoy
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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

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

PCI nummers voor
noodgevallen
 
PCI H. Agnes
tel. 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

 

 

 

Rick van ‘t Wout 

&  

Bianca Kanters 

 

 

 

Laan van Nieuw Oost Indië 225 

2593BP Den Haag 

Telefoon:0703859447 

Fax:0703834697 

 

 

www.banketbakkerijboheemen.nl 

www.banketbakkerijboheemen-shop.nl 

mail@banketbakkerijboheemen 

 

 

 

 

Banknummers
H.Agnes
NL72INGB0000659585
H.Antonius Abt
NL81RABO0102448736
H.Driekoningen
NL48INGB0000334000
H. Ignatius
NL12INGB0000587915
H.Jacobus
NL34INGB0000359278
H. Willibrord
NL62INGB0003081273

Kroatie
In dit land wordt met kerst
'makowiec' gegeten.

Adverteren in Stella Maris is aan-
trekkelijk en voordelig
Info: redactie@rkdenhaag.nl
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De omkeer van alle dingen
 
       Er is sprake van de geboorte van een kind,
niet van de ingrijpende daad van een sterke man,
niet van de dappere ontdekking van een wijze,
niet van het vrome werk van een heilige.
Het gaat werkelijk alle begrip te boven:
de geboorte van een kind moet leiden tot
de grote omkeer van alle dingen,
moet de hele mensheid heil en verlossing brengen,
Datgene waarvoor koningen en staatslieden, filosofen
en kunstenaars, godsdienststichters en zedenleraars
zich vergeefs inspannen,
gebeurt nu door een pasgeboren kind.
 
 
Dietrich Bonhoeffer
1906 -1945
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