
 

 
 

 

Kerknieuws H. Willibrord 
  

05 november 2016   t/m   20 november 2016 
 



 

 

 

 

 

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 Spek-Tol, voor Eerw. Pater Hans Pauwels. 
 
Zondag: 
Andranus 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. 
 

Datum Kerk Tijd Vorm Koor Voorganger Gemeenschap Notitie 

Zaterdag 5 H. Martha 19.00 Eucharistie  Pastoor D.Langerhuizen Allen  

Zondag 6 
 

 
H.Martha 

      

11.00 Eucharistie Alle koren van 
Willibrordpar. 

Pt. K. v/d Geest 
SVD+diaken R.van Berkel 

Allen Willibrordfeest 
 

13.00 Eucharistie  Pater K. v/d Geest SVD Engels-
Afrikaans 

 

Zaterdag 12 H. Martha 19.00 Eucharistie  Pt. dr.A.v/d Helm Allen  

Zondag 13 H. Joseph 09:45 Eucharistie  Pt. K. v/d Geest SVD Allen  

      

H.Martha 11:00 Eucharistie Martha Koor Past. D.Langerhuizen  Diaconale 
zondag 

 H.Martha 
 

13:00 Eucharistie  Pater  SVD Engels-
Afrikaans 

 

Zaterdag 19 H. Martha 19:00 Eucharistie  Pt. Y. Asa SVD   

       

        

Zondag 20 H. Joseph 9:45 Eucharistie   Zr. Elvira Allen WoCo 
 

 H. Martha 11:00 Eucharistie Koor Jos 
Franken?? 

Pt. Y. Asa  SVD Allen  

 H. Martha 13:00 Eucharistie  Pt. K. v/d Geest  SVD Engels-
Afrikaans 

 

        



 

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. 

  

Het Pastoraal team organiseert in het najaar van 2016 drie catechese avonden. 
Meer informatie is te lezen in  de Stella Maris en de inschrijfformulieren liggen achter in de kerk. 
 
Parochiële zieken- en ouderenbezoek groepen: 
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. 
 
Bezinningsgroep rituelen en gebruiken H. Agneskerk: 
Wat betekenen de rituelen? Waar komen de gebruiken vandaan? Wat betekenen ze voor ons? 
De gesprekken zijn op woensdagochtend vanaf 10:00 uur, locatie: H. Agnes, Beeklaan 188. De kosten 1 euro per keer 
en 5 euro voor een seizoen. 
 
Kinderkoor The Little Stars: 
Het kinderkoor repeteert  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 een pianist die kan ondersteunen 
tijdens repetities en uitvoeringen. Ook zijn zij op zoek naar iemand die het leuk vindt om met kinderen om te gaan 
en kan ondersteunen tijdens de repetities op de dinsdagavond.  
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 voor 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 
 
Website H.Willibrordgemeenschap: www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-willibrord 
 

mailto:secretariaat@rkdenhaag.nl
mailto:willibrord@rkdenhaag.nl


Huwelijksvoorbereiding parochie Maria Sterre der Zee: 
In de parochie worden stellen voorbereid op hun huwelijk.  
Tweemaal per jaar wordt een cursus steeds door een lid van het pastoraal team geleid.  
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. 
In het najaar is de cursus op 3 en 17 november  en 8 december.  
Deze cursus wordt begeleid door pastoor Dolf Langerhuizen en vindt plaats in de pastorie H. Paschalis Baylon  
(Neuhuyskade 97).  
In het voorjaar van 2017 is de cursus op 15 februari, 1 en 15 maart. Deze cursus wordt begeleid door 
 diaken Ronald van Berkel en vindt plaats in de pastorie H. Paschalis Baylon (Neuhuyskade 97). 
 
U kunt zich opgeven via het parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
 
Reuniedag  Banneux comité bisdom Rotterdam 
Op zondag 13 november 2016 wordt er een speciale reüniedag gehouden ter afsluiting van het  bedevaartseizoen 
in Huize Ipse afd. Craeyenburch, Brasserskade 4 te Nootdorp. 
De zaal is geopend vanaf 09:00 uur en u wordt ontvangen met koffie of thee.  
Na de feestelijke Eucharistieviering is er tijd om elkaar te ontmoeten tijdens de lunch.  Daarna is er een muzikaal 
middagprogramma, met aansluitend het bidden van de Rozenkrans en een plechtige Lof met zegening van de zieken.  
 
Voor aanvraag van de brochure en verdere informatie: 
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015-3693148 
E-mail:  paula_opstal@hotmail.com            of bij 
De heer G.J. de Bruijn,  tel. 070-3205872 
E-mail: gerard.debruijn@planet.nl 
Website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl 
 
Inschrijving  catechese voorbereiding H.Vormsel 
Achter in de kerk liggen er inschrijfformulieren voor de Vormsel voorbereiding.  
De eerste les is begonnen op zaterdag 8 oktober 2016 om 12:45uur. Inschrijving vanaf 12 jaar. 
Locatie lessen: Parochiezaal van de Marthakerk , De Bockstraat 58. 
De lessen beginnen om 12:45uur. 
 
Catechese voorbereiding Eerste H. Communie 2016/2017 
Zoals ieder jaar is er komend jaar weer gelegenheid om uw kind(eren) voor te laten bereiden op het ontvangen 
van het sacrament van de Eerste Heilige Communie.  
Inschrijven kan vanaf de eerste zaterdag in november, t.w. 5-11-2016, tot eind december 2016.  
De kennismaking  is op zaterdag 3 december 2016 en daarna elke zaterdag van 10:30uur tot 16:00uur.  
Bij de kennismaking zal er aanvullende informatie gegeven worden.  
Locatie: Zaal H.Marthakerk , ingang De Bockstraat 58.  
De toediening van het sacrament van de H.Communie is op zondag 11 juni 2017 in de H. Marthakerk om 11:00 uur. 
 
 
Gezicht geven aan Barmhartigheid 
Op Willibrordzondag a.s. 6 november 2016, vragen we uw aandacht voor de oecumenische betekenis  van  
barmhartigheid. In het Jaar van Barmhartigheid worden we ook uitgenodigd ons meer bewust  te worden van de 
grote genade van Gods barmhartigheid. De viering van de Willibrordzondag en de Willibrordzondag-collecte willen  
we graag onder uw aandacht brengen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk van de Katholieke  
Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. De vereniging zet zich vanuit de Katholieke Kerk in voor de 
oecumenische samenwerking in ons land. Op de website www.oecumene.nl vindt u daarover veel informatie.  
Wilt u meer weten over het werk van de vereniging of een parochieavond over oecumene, b.v. over de 
oecumenische herdenking van de Reformatie, dan kunt u daarvoor een beroep doen op één van de medewerkers.  
Zij komen graag naar u toe! 



Diaconale zondag  
Zondag 13 november a.s. is het diaconale zondag in alle geloofsgemeenschappen.  
Alle diaconale werkgroepen en de PCI presenteren zich in en/of na de viering.  
Achter in de kerk liggen er folders klaar met meer informatie over wat er zoal op diaconaal gebied  
in de parochie gepresenteerd wordt.  
 
Oecumenische gespreksochtenden (Bezinningsochtenden) seizoen 2016-2017 
Op de volgende data worden gespreksochtenden gehouden: 
26 oktober 2016, 30 november 2016, 25 januari 2017, 22 februari 2017,  
29 maart 2017 en 17 mei 2017. 
Locatie: Pastorie H. Agneskerk, Beeklaan 188, 's Gravenhage 
Tijd:  10:00 uur (inloop vanaf 09:45 uur) 
Thema's:  
-Wat is de kern van ons geloven? 
-Wat betekent 500 jaar Luther en de Reformatie voor katholieken en protestanten hier en nu? 
-De bijbel als zoektocht?  
Meer informatie: 
Nanda Nieuwenhuizen (PKN)/ mail:  g-n-n-g@ziggo.nl/tel.: 070-364 2864 
Adrie Aarssen (RKK) / mail: adrieagaath@casema.nl / tel.: 070-363 8009 
 
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 
 
Het groeiende geloof 
Gaarne nodigen wij u uit voor de komende appèldienst met  WILLEM J. OUWENEEL  in de reeks 
"HET GELOOF". 
Onderwerp: HET GROEIENDE GELOOF 
Datum: Dinsdag 8 november 2016  
Tijd: 20:00 uur (deur open vanaf 19:30u, koffie en thee staan klaar) 
Locatie:  Dunne Bierkade 16, 2512 BS Den Haag 
Vrije toegang. Iedereen is van harte welkom. Fietsenstalling binnen. 
MP3 opnames van de vorige avonden zijn te vinden op www.vergadering.nu onder Bijbellezingen/Den Haag. 
Inlichtingen: Gert Radstake 
E: fam_radstake@ziggo.nl 
T.: 070-39 00 297 
M.: 06- 29 59 05 39 
Facebookgroep: Haagse christenen 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 



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, vrijdag 10-13 uur. 
 
Beheercommissie in oprichting: 
Contactpersoon: 
Gerard van Dommelen, voorzitter 
E-mail: gvandommelen@ziggo.nl 
 
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  d.langerhuizen@rkdenhaag.nl  070 820 92 80 
Vicaris A. van der Helm   a.vanderhelm@rkdenhaag.nl  070 820 92 81 
Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl 070 365 77 29 
Pater Y. Asa SVD   j.asa@rkdenhaag.nl   070 820 92 82 
Diaken R. van Berkel   r.vanberkel@rkdenhaag.nl  070 820 92 83 
Pastoraal werker J. Eijken  j.eijken@rkdenhaag.nl   070 820 92 84 
Pastoraal werker mw. M. Witteman m.witteman@rkdenhaag.nl  070 820 92 85 
 
Uitvaartlijn   06 838 74 082 
Pastoraal Noodnummer 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 
 

Johannes Paulus II 
(Karol Wojtyla) 

1920 - 2005 
 

Almachtige en barmhartige God,Gij 
schenkt Uw genade aan iedere tijd. 

Wij danken U voor het leven van 
paus Johannes Paulus II, die Uw Kerk 
is voorgegaan als priester, herder en 

profeet en voor de wereld een 
getuige is geworden van uw 

waardigheid van ieder mens, naar uw 
beeld en gelijkenis geschapen. Op 
voorspraak van Maria, de Moeder 

van de Kerk, vragen wij U: neem hem 
op in uw vreugde en geef dat Uw 

kinderen U overal in Geest en 
waarheid aanbidden en aan ieder 

mens de Blijde Boodschap 
verkondigen van het leven.  

Door Christus, onze Heer. Amen. 
 

Secretariaat RKK  
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