Kerknieuws H. Willibrord
1 november 2017 t/m 19 november 2017

Datum
woensdag 1
donderdag 2

Kerk
H. Marthakerk
H.Marthakerk

Tijd

Vorm

Voorganger

Gemeenschap

Notitie

19:30

Eucharistie

Pastoor D.Langerhuizen

Allen

Allerheiligenviering

Eucharistie

Pater Y.Asa SVD + diaken
R.v.Berkel
Pastoor D.Langerhuizen

Allen

Allerzielenviering

19:30

Koor

zaterdag 4

H.Marthakerk

19:00

Eucharistie

zondag 5
zondag 5

H.Josephkapel
H.Marthakerk

11:00
11:00

Eucharistie

Pater J. Mul

Eucharistie

Pastor J.Groenewegen+diaken
R.van Berkel

zondag 5

H.Marthakerk

13:00

Eucharistie

Pater K.v.d.Geest SVD

EngelstaligAfrikaans

19:00

Eucharistie

Pater Y. Asa SVD

Allen

PaterK. v.d. Geest SVD

Nederlands

zaterdag 11

H.Marthakerk

Nederlands
Surinaams
Allen

zondag 12

H.Josephkapel

09:30

Eucharistie

zondag 12

H. Marthakerk

11:00

Eucharistie

Pater Y. Asa SVD

Eucharistie

Pater P. Mazono SVD

Allen
EngelstaligAfrikaans

zondag 12

H. Marthakerk

13:00

zaterdag 18

H. Marthakerk

19:00

Eucharistie

Pater Y. Asa SVD

Allen

zondag 19

H.Josephkapel

09:30

Woord&Communie

Zr. E. Telik SSps

Nederlands

Pastoor D.Langerhuizen
Pater SVD

Allen
EngelstaligAfrikaans

zondag 19

H. Marthakerk

11:00

Eucharistie

zondag 19

H. Marthakerk

13:00

Eucharistie

Misintenties Willibrordgemeenschap
Zaterdag:
Riet Picavet, Jan en Lidy Heijsteck, voor René Heijstek, voor overleden Fam. Langelaan-Strik, voor Elisabeth Fransisca de
Leur, voor Lucia Nget Song, voor Anna Helena Cornelia Vergeer en Gemma Vergeer, voor Henrica Johanna van der SpekTol, voor Eerw. Pater Hans Pauwels.
Zondag:
Andrianus en Johanna Lamb, voor Diaken Jan van Osch, voor René Heijstek, voor Elisabeth Fransisca de Leur, voor Alfa
van Maurik Mondejar, Fam. Langelaan-Strik, voor Anna Helena Cornelia Vergeer en Gemma Vergeer, voor Henrica
Johanna van der Spek-Tol, voor Eerw. Pater Hans Pauwels.
Voor kracht en beterschap:
Voor alle parochianen die ziek zijn in de Willibrordgemeenschap en hun verzorgers.

Op woensdagochtend is er wekelijks in de H. Marthakerk een Eucharistieviering om 9:00u, met aansluitend koffie.
Indien er incidenteel geen priester kan voorgaan, zal er een Woord&Communie-viering gehouden worden.
Op dinsdag- en donderdagavond is er wekelijks een Eucharistieviering om 19:00u in de huiskapel van de HIRCOS.

Parochiële zieken- en ouderenbezoekgroepen:
Binnen de parochie Maria Sterre der Zee is een bezoekgroep opgericht voor ouderen en zieke mensen. Vrijwilligers uit
deze bezoekgroep kunnen u helpen en begeleiden. U vindt de folder achter in uw wijkkerk. U vindt in deze folder wat de
bezoekgroep voor u kan doen en wie de contactpersoon is aan wie u informatie kunt vragen.
Kinderkoor The Little Stars:
Het kinderkoor repeteert, indien mogelijk, 1 x in de 2 weken op dinsdagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur. Alle kinderen
van de gemeenschappen zijn van harte welkom. The Little Stars is nog op zoek naar vrijwilligers met affiniteit voor muziek
die het leuk vinden met een kinderkoor te werken en te helpen bij de leiding en tijdens repetities op de dinsdagavonden
of zelfs het koor over willen nemen.
Het kinderkoor is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud en houdt je van zingen en/of
een instrument bespelen, dan zijn wij op zoek naar JOU.
Achter in de kerk liggen er inschrijfformulieren. Je kan er één meenemen, invullen en afgeven aan één van de kosters of
opsturen naar het secretariaat, Van Mierisstraat 58, 2526 NS 's Gravenhage.
"Daarom kinderen van Bethel verzamel Ik u":
U bent allen uitgenodigd om gezamenlijk met de gemeenschappen van alle talen, rassen en volken voor de vrede te
komen bidden. Wat het ook is dat u aan het hart gaat, dood, ziekte, schuld, onrecht of lijden, de plannen van God met u
zijn van een andere orde en grootte. Een belofte deed God aan Jacob bij Bethel. Als kinderen van één Vader wil Hij ons
verzamelen om als Jacobs nakomelingen ons deze belofte gestand te doen. Iedere maandag bij de H. Marthakerk. Tijd:
20:00 uur tot 22:00 uur.
Doopsel
Het doopformulier kunt u invullen en opsturen naar het secretariaat, Van Mierisstraat 58, 2526 NS Den Haag. Ook is het
mogelijk om dit op de website van de gemeenschap Willibrord in te vullen. Spreek tijdig uw doopdatum af, dit moet
minimaal een maand vóór de doopdatum zijn doorgegeven i.v.m. de voorbereiding samen met de voorganger!
Vrijwilligers secretariaat Willibrord:
Bent u handig met de computer, administratief geschoold en bent u bereid om met allerlei werkzaamheden op het
secretariaat te helpen? Dan bent ú de vrijwilliger die wij zoeken. Ook al heeft u weinig tijd, of denkt u: “nee, niks voor
mij”, toch doen wij een beroep op u! Als u wilt dat het secretariaat goed bereikbaar blijft voor uw vragen en
werkzaamheden, dan vragen wij u om u aan te melden als nieuwe vrijwilliger - geef uw geloof handen en voeten.
Aanmelden via: secretariaat@rkdenhaag.nl of willibrord@rkdenhaag.nl
Schoonmaak Marthakerk
Elke 2e zaterdag van de maand wordt de Marthakerk schoongemaakt. De schoonmaakploeg kan
nog wat hulp gebruiken. Indien u tijd over heeft, kunt u zich hierbij aansluiten.
U kunt informatie inwinnen bij de heer Henk van Loon, via zijn mobiele nummer 06-30 97 25 07.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Mededelingen via kerknieuws
Indien u wat te melden heeft dat belangrijk is voor de Willibrordgemeenschap en u dit wil laten plaatsen in
het kerknieuws, kunt u dit per mail aan het secretariaat doorgeven.
Het e-mail adres is: willibrord@rkdenhaag.nl
Het kerknieuws komt 1x in de twee á drie weken uit. Gelieve hiermee rekening te houden
Leerhuis Reformatie 2017
Het Leerhuis (Driekoningengemeenschap) heeft o.l.v. Pastor dr. Ad van der Helm en Annelies Brosch een programma van
3 avonden over de Reformatie samengesteld en deze avonden zijn bestemd voor alle parochianen.
In het kader van 500 jaar Reformatie worden er in de Driekoningengemeenschap drie leerhuisavonden gegeven over de
achtergronden van cruciale personages in de Reformatie:
- Het eerste Leerhuis omtrent Desiderius Erasmus, heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2017.
- Het tweede Leerhuis omtrent Maarten Luther is op 7 november a.s. door drs. Tjeerd Visser.
- Het derde en tevens laatste Leerhuis omtrent Paus Adrianus VI is op 21 november a.s. door Pastor dr. Ad van der Helm.
Indien u geïnteresseerd bent, liggen er achter in de kerk flyers over dit onderwerp.

Diakenwijding in Rotterdam
Op zaterdag 18 november 2017 om 11:00 uur zullen door handoplegging en gebed, tijdens de eucharistieviering in de HH.
Laurentius en Elisabeth Kathedraal tot diaken gewijd worden:
Daan Huntjens en Peter Winnubst.
Adres: Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. Voorafgaand aan de viering is het tussen 10:00-10:45 uur mogelijk om het
sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen in de Mariakapel links achterin de kerk.
De wijding zal gebeuren door Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam.
In deze tijd van voorbereiding vragen wij om uw gebed voor de wijdelingen.
U bent allen van harte uitgenodigd.
Viering van Barmhartigheid
Op zondag 26 november om 16:00 uur is er een H. Mis met aansluitend viering van Barmhartigheid met uitstelling van
het Allerheiligst Sacrament. Achter in de kerk liggen er folders die u kunt meenemen.
Adres: Sint Jacobus de Meerderekerk, Parkstraat 65a Den Haag.
Info: jacobus@rkdenhaag.nl
Tel.: 070-3605592.
Vastenaktie van stichting bva / startdag
De jaarlijkse Startdag is op zaterdag 25-11-2017 van 10:30u - 16:00u in Congres- en vergadercentrum
Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda.
Tevens is men op zoek naar vrijwilligers die op basisscholen willen lesgeven over Vastenactie en het campagneproject.
Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die dit misschien wil doen, meldt u aan op de website www.vastenactie .nl
of belt u naar telefoonnummer 070-7796008.
U kunt ook voor de Vastenactiecampagne 2018 een Eigen Doel indienen. Net als dit jaar wordt er een
verplichte workshop georganiseerd. U kunt voor meer informatie over de inhoud, locatie, data en aanmelding
naar bovengenoemde website of bellen naar bovenvermeld telefoonnummer.
Caeciliaconcert
Op zondag 19 november 2017 wordt om 15.00 uur in de PASCHALISKERK aan de Wassenaarseweg een korenconcert
gegeven ter gelegenheid van de naamdag van St. Caecilia, patroonheilige van koren en koorzangers.
Vanaf 14:30 uur staan de kerkdeuren uitnodigend voor u open. De toegang is gratis en na afloop krijgt u iets te drinken
aangeboden.
Het Driekoningenkoor, de organisator van dit koren concert, hoopt parochianen van alle geloofsgemeenschappen te
mogen begroeten.
Huwelijksvoorbereiding parochie Maria Sterre der Zee:
In de parochie worden stellen voorbereid op hun kerkelijk huwelijk. Ook het komende jaar wordt in de parochie
Maria Sterre der Zee deze cursus gegeven. Deze cursus is bedoeld voor mensen van de parochies die willen trouwen,
ook als u bijvoorbeeld in het buitenland of buiten Parochie Maria Sterre der Zee voor de RK-Kerk wilt trouwen, kunt
u deze gezamenlijke huwelijksvoorbereiding volgen. Het gaat om een gezamenlijke voorbereiding met een aantal
bruidsparen samen. Op deze manier leren stellen elkaar kennen en kunnen zij met elkaar uitwisselen onder leiding van
leden van het pastoraal team. In de cursus worden de achtergronden van het kerkelijk huwelijk toegelicht en wordt
met elkaar gesproken over de plaats die het geloof kan innemen in het persoonlijke leven en in het gezinsleven.
Onderwerpen van de bijeenkomsten zijn o.a. het Bijbelse fundament van het huwelijk en
de menselijke omgang met elkaar. In de katholieke traditie is het huwelijk de sacramentele basis
van het gezin als huiskerk. Wanneer mensen gaan trouwen, leggen zij een basis voor hun verdere leven
als gelovige mensen. In deze huwelijksvoorbereiding worden handvatten aangereikt om dit katholieke
en christelijke leven gestalte te geven. Ook zg. "gemengde" stellen van wie één van de partners
een andere geloofsachtergrond heeft, worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.
De cursus wordt telkens geleid door een lid van het pastoraal team, zoals pastoor Dolf Langerhuizen, parochievicaris dr.
Ad vd Helm of diaken Ronald van Berkel. U krijgt een bewijs van deelname waar in het buitenland vaak naar gevraagd
wordt. De liturgische voorbereidingsgesprekken dienen plaats te vinden met de priester/diaken die het huwelijk
gaat inzegenen.

Praktische informatie
Cursussen in 2017/2018:
Najaar 2017:
Diaken Ronald van Berkel
Woensdagavonden 18-10-2017, 8 -11 en 22-11-2017

19:30u

parochiezaal Marthakerk
(ingang. De Bockstraat 58)

Vroeg voorjaar 2018:
Parochievicaris dr. Ad vd Helm
Dinsdagavonden 6-2 -2018, 20-2-2018 en 6-3-2018

20:00u

pastorie Jacobuskerk
(ingang Willemstraat 60)

Laat voorjaar 2018:
Pastoor Dolf Langerhuizen
Donderdagavonden 19-4-2018, 26-4-2018 en 3-5-2018

20:00u

pastorie Paschaliskerk
(ingang Paschalispad 1)

De drie avonden dienen door beide aanstaande echtgenoten gevolgd te worden.
Aanmelden via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl. U kunt aanmelden tot een week vóór aanvang van de
1e avond. Aan deze huwelijksvoorbereiding zijn geen kosten verbonden, maar wij stellen het op prijs als u een vrijwillige
bijdrage geeft voor de gemaakte kosten (richtbedrag Euro.25,00).

Vormsel 2017/2018
Generale Repetie Vormselviering: 26-01-2018
Tijd: 19:00 uur.
Lokatie: H.Ignatius van Loyolakerk
Boeteviering Vormelingen/Ouders/Peetouders: 2-2-2018
Biechtvaders: Pastoor Dolf Langerhuizen en Pater Yan Asa.
Vormselviering: 4-2-2018 om 11:00 uur.
Lokatie: H. Ignatius van Loyola, Elandstraat 194, 2513 RR Den Haag
Koren: PAMA en The Gospel
Mini kerstconcert diner:
Op 17-12-2017 van 16:00u - 20:00u.
Generale Repetitie Mini Kerstconcert Diner
Datum: 8-12-2017
Tijd: 18:30 u - 20:30u
Lokatie: H.Marthakerk
De Vormelingen worden volledig betrokken bij dit feest door middel van voorbereiding/muziek/het verhaal van de Koning
van de vrede/kerstpakketten inpakken en nog veel meer.
Degenen die zich op willen geven als vrijwilliger, kunnen zich aanmelden bij mw. Maritza Poulina, tel. 06-343 29 250 of
bij mw. Victorine, tel. 06-852 55 951.
Generale Repetitie Mini Kerstconcert Diner
Datum: 8-12-2017
Tijd: 18:30 u - 20:30u
Lokatie: H.Marthakerk
De Vormelingen worden volledig betrokken bij dit feest door middel van voorbereiding/muziek/het verhaal van de Koning
van de vrede/kerstpakketten inpakken en nog veel meer.
Degenen die zich op willen geven als vrijwilliger, kunnen zich aanmelden bij mw. Maritza Poulina, tel. 06-343 29 250 of
bij mw. Victorine, tel. 06-852 55 951.

Uitnodiging:
Mini Kerst Concert Diner 2017
Beste mensen,
Dit is de vierde keer dat wij het Mini Kerst Concert Diner in onze Kerk vieren.
Datum 17 december 2017/ inloop: 15:30/ aanvang: 16:00 – 21:00.
Het thema v/h verhaal van de Koning van Vrede luidt: “ De Heer wil ik dienen’’.
Fantastische koren, solisten en bekwame muzikanten zullen samen met ons deze avond
onvergetelijk maken. Exotische maaltijden, (Hol., Afr., Ind., Ant., Sur., cultuur) met liefde
verzorgd, zullen met aandacht worden bediend.
Entree Euro 10. Marthakerk: Ingang: De Bockstraat 58
Kinderen tot 12 jaar Euro 2.50.
Wij nodigen u van harte uit bij dit unieke Kerstgala. Het diner is rond 17:30.
Kaarten kunt u vanaf zondag 5 nov bestellen: 06 23 11 46 55/ 06 34 32 92 50 /
06 85 25 59 51 of zaterdag en zondag na de Heilige Mis, bij Ed en Norman
Dit feest is een vrucht van SSpS zusters in samenwerking met leden v/d Gebedsgroep
"Daarom kinderen van Bethel verzamel IK u’’.

Bestel uw kaarten op tijd, op is op!!.
Comité Mini Kerst Concert Diner!
S.S.Zichem
Activiteiten najaar 2017
Catechese en bezinning:
**Wilt u nadenken over levensvragen?
**Wilt u meer weten over het Katholieke geloof?
**Of over de plek die God in uw leven kan hebben?
Dan hebben wij een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan activiteiten voor u! Achter in de kerk liggen er enkele flyers.
Voor meer informatie en aanmelding zie www.rkdenhaag.nl
Dag van het Kerkblad
De Zalige Zalm organiseert op 4 november de Dag van het Kerkblad.
Het wordt aangekondigd als een verrassende dag vol extra inspiratie, bevlogenheid en informatie over
geloofscommunicatie.
Meer informatie een aanmelden via: www.dezaligezalm.nl/2017/09/04/dag-van-het-kerkblad/

Geloofsgemeenschap H. Willibrord
Secretariaat
Van Mierisstraat 58
2526 NS Den Haag
E: willibrord@rkdenhaag.nl
T: 070 380 5355
W: www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-willibrord
Openingstijden secretariaat: dinsdag 10-13 uur,
donderdag 10-13uur.
Beheercommissie H.Willibrordgeloofsgemeenschap:
Gerard van Dommelen - voorzitter
E-mail: gvandommelen@ziggo.nl
Koos Fillekes - secretaris
Delailah Linger - budgethouder
Shennel Bernadina - gebouw
Harry Vrins (tot de zomer ter ondersteuning)
Pastoraatgroep:
E: pastoraatgroep.willibrord@rkdenhaag.nl
Mw. N. Davelaar
Liturgie
H. Lourens
Diaconie
H. van Loon
Samenlevingsopbouw
Mw. S. Zichem
Catechese
Pastoraal team:
Pastoor D. Langerhuizen
070 820 92 80
Vicaris A. van der Helm
070 820 92 81
Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás
070 365 77 29
Pater Y. Asa SVD
070 820 92 82
Diaken R. van Berkel
070 820 92 83
Pastoraal werker J. Eijken
070 820 92 84
Pastoraal werker mw. M. Witteman
070 820 92 85
Uitvaartlijn
Pastoraal Noodnummer

d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
a.vanderhelm@rkdenhaag.nl
j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
j.asa@rkdenhaag.nl
r.vanberkel@rkdenhaag.nl
j.eijken@rkdenhaag.nl
m.witteman@rkdenhaag.nl

06 838 74 082
06 838 98 041

Parochiesecretariaat:
Mw. T. van der Lubbe
Neuhuyskade 97
2596 XK Den Haag
E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
T: 070 820 98 66
Contact
Ledenadministratie – E: ledenadministratie.willibrord@rkdenhaag.nl
Ibannummer Willibrord Parochie:

NL62 INGB 0003 0812 73

O HEER, MAAK MIJ EEN
WERKTUIG VAN UW
VREDE

O Heer, maak mij een
werktuig van uw vrede:
zodat ik liefde verspreid
waar men elkaar haat,
dat ik vergeef waar men
elkaar beledigt,
dat ik verenig waar men
strijdt,
dat ik de waarheid
spreek waar dwaling
heerst,
dat ik het geloof breng
waar twijfel terneer
drukt,
dat ik hoop wek waar
vertwijfeling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek
waar duisternis is,
dat ik vreugde breng
waar leed woont.
O Heer, laat mij er naar
streven niet dat ik
getroost word,
maar dat ik troost
breng,
niet dat ik begrepen
word, maar dat ik de
ander versta,
niet dat ik geliefd word,
maar dat ik liefheb.
Want wie geeft,
ontvangt,
wie zich zelf vergeet,
die vindt,
wie vergeeft, hem wordt
vergeven
en wie sterft, ontwaakt
ten eeuwigen leven.
Amen.
FRANCISCUS VAN ASSISI
1182-1226

