
 

 

 



Geloofsgemeenschap H. Agnes 
Secretariaat 
Beeklaan 188   2562 AP Den Haag   T: 070 365 77 29    In geval van dringende nood: 06-23421049 
E: agnes@rkdenhaag.nl  W: www.rkdenhaag.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van 10:00-13:00 uur 
 
Uitvaartlijn  06 838 74 082 
Pastoraal Noodnummer 06 838 98 041 
 
Kerkgelegenheden: 
H. Agnes  Beeklaan 188 
Fatimakapel Newtonstraat  326 
 
Beheercommissie 
beheercommissie.agnes@rkdenhaag.nl 
Vacant               Voorzitter 
Mw. J. Ledderhof              Budgethouder 
Mw. J. Spoelder              Secretaris 
Mw. A. van der Klaauw          Facilitair beheer 
 
Pastoraatgroep 
pastoraatgroep.agnes@rkdenhaag.nl 
Dhr. P. Rimmelzwaan  Jongeren 
Dhr. C. de Hingh  Liturgie 
Dhr. A. van der Klaauw Diaconie 
Mw. A. Remmelswaal  Pastoraal 
Dhr. S. Andres  Catechese 
 
Parochiesecretariaat 
Mw. T. van der Lubbe 
Neuhuyskade 97 
2596 XK Den Haag 
070 8209866 
E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl  W: www.rkdenhaag.nl 
 
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 
Parochievicaris Y. Asa SVD  y.asa@rkdenhaag.nl   070 820 92 82 
Diaken R. van Berkel   r.vanberkel@rkdenhaag.nl  070 820 92 83   
Pastoraalwerker J. Eijken  j.eijken@rkdenhaag.nl  070 820 92 84 
Pastoraalwerker M. Witteman  m.witteman@rkdenhaag.nl  070 820 92 85  
 
Contactpersonen 
ASF      pci.agnes@rkdenhaag.nl  
Ledenadministratie   Mw. J. Spoelder                    ledenadministratie.agnes@rkdenhaag.nl 
KBO   Dhr. H. Overdijk  070 365 63 97 
Verhuur pastorie/kerk Dhr. P. Mudde  070 345 86 38 / 06 226 15 810 
Parochiezaal De Overkant G. en W. den Adel  070 365 79 09 
Redactie AgnesNieuws Mw. M. Ceulen  agnesmobile@ziggo.nl 
 
Rekeningenoverzicht 
Kerkbijdrage & Misintenties NL72 INGB 0000 6595 85  t.n.v. Sint Agnes parochie 
ASF   NL87 INGB 0000 1948 79 t.n.v. Sint Agnes Solidariteitsfond
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In dit nummer o.a. 

 
Vanuit de Beheercommissie 

Vanuit de Pastoraatgroep 
Het AgnesGilde zoekt…. 

Collecte overzicht 
Nieuwe website 

Jaar van Barmhartigheid/Bedevaarten 
Liturgieoverzicht 

Individueel Pastoraat 
Willibrord Zomerkamp 
Maria tentoonstelling 

Concerten 
Wist U dat…….. 

 
 

Dit is het 4e AgnesNieuws van het seizoen en het nummer staat vol 
wetenswaardigheden, zoals lancering van de nieuwe website, Jaar van 
Barmhartigheid met 2 bedevaarten, het naderde Willibrord Zomerkamp, 
en een Maria tentoonstelling. Samen met het centrale parochieblad 
Stella Maris weer goed voor veel leesplezier en informatie. Blijf ook de 
nieuwe website in de gaten houden, want hierop verschijnen alle 
verdere activiteiten die nu nog niet bekend zijn. 
De redactie 
 
Volgende editie verschijnt begin juni 2016 
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De pastoraatgroepleden vormen de directe lijn naar het pastorale team 
en bij de vergaderingen is een vast lid van het pastorale team aanwezig. 
Een van de taken van de Pastoraatgroep is het contact onderhouden met 
de werkgroepen die onder de verantwoordelijke persoon vallen. De 
Pastoraatgroep is het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers en 
parochianen die iets willen weten of kwijt willen wat het pastoraat 
betreft. Zij zullen zo nodig doorverwijzen naar de pastorale 
beroepskrachten. Onlangs is er een bijeenkomst geweest met alle 
pastoraatgroepen van de parochie en het gehele pastorale team om de 
onderlinge banden te verstevigen en om wederzijdse werkwijzes te 
bespreken. De regelmatige kerkgangers zullen het al wel gemerkt 
hebben: de geluidsinstallatie is kortgeleden opnieuw ingeregeld en het 
resultaat is verbluffend. Achter de schermen wordt er dus druk gewerkt 
en vergaderd. U kunt de pastoraatgroepleden via het secretariaat 
bereiken of via het emailadres: pastoraatgroep.agnes@rkdenhaag.nl. 
Ook na de viering van 9.30 uur zijn er meer en deel enkele leden 
aanwezig. Wij zijn beschikbaar voor al uw voorstellen, kritiek en 
inzichten. Schroom niet en kom met uw opmerkingen naar ons toe, wij 
zijn er voor u.  

De Pastoraatsgroep 

 

Zoals u weet wordt onze Agnesgeloofsgemeenschap aangestuurd door 
twee groepen. In grote lijnen is de taakverdeling dat de pastoraatgroep 
de pastorale onderwerpen behartigt en dat de beheercommissie de 
materiele zaken onder haar hoede neemt. 

Helaas is de beheercommissie wat kleiner geworden. Harry Vrins heeft 
zijn lidmaatschap hiervan opgezegd. Graag zouden we kennismaken met 
één, of liever nog met twee personen die zitting willen nemen in de 
beheercommissie. 
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Met name het onderhoud van onze gebouwen heeft voortdurend 
aandacht nodig. Voor dit jaar zijn er plannen gemaakt om plaatselijk 
metsel- en voegwerk te herstellen en om de kozijnen en luiken van de 
dakkapellen aan te pakken. 

Ook moet de dakbedekking op verschillende plaatsen bijgewerkt worden. 
Het werk aan de dakgoten en het bijbehorende schilderwerk kan ook dit 
jaar uitgevoerd worden. 

En er wordt weer een trapleuning langs de torentrap aangebracht. 
Vergeef me als ik niet de juiste terminologie gebruik. 

Alle gemeenschappen van de parochie hebben de boodschap van het 
bestuur gekregen dat hoogst noodzakelijk onderhoud aan kerk en 
bijgebouwen kan worden uitgevoerd maar dat om financiële redenen 
alle cosmetische wensen in de ijskast zijn gezet. 

Wij proberen dus ook om onze kerk in een bouwkundig goede staat te 
houden zodat we veilig, warm en droog ons geloof kunnen vieren. 

Jenny Spoelder, secretaris beheercommissie. 
 

Het Agnesgilde organiseert regelmatig activiteiten of wordt door koren 
geboekt als concertlocatie. Het Agnesgilde verzorgt tijdens concerten 
bijvoorbeeld de catering  en zorgt voor de andere randvoorwaarden om 
de activiteit of het concert goed te laten verlopen.  Kortom, de 
werkzaamheden zijn zeer divers!  Het Agnesgilde zoekt nieuwe leden om 
de service te kunnen  blijven bieden die zij de afgelopen jaren ook 
hebben geboden. Heeft u interesse om u aan te sluiten bij een groep 
enthousiaste vrijwilligers? Neem dan contact op met Jan van der 
Goorbergh op telefoonnummer 070-3562921! Verderop in dit 
AgnesNieuws vindt u een overzicht van de komende concerten t/m 1 juli. 
Maar hier blijft het niet bij. Voor het najaar staan er ook alweer 
minstens 3 concerten gepland. 
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Datum   Collecte Kaarsenverkoop Bloemenbus 
 
31 januari  € 307,03 €   46,95  €  3,30 
 
 7  februari  € 350,51 €   11,90  €  9,40 
10 februari   € 335,18 €     0,00  €  0,00 
14 februari  € 371,05 € 162,80  €  5,70 
21 februari  € 444,48 €   78,33  €  2,45 
28 februari  € 478,04 €   58,45  €  1,70 
 
 6  maart  € 478,87 €   92,95  €  5,60 
13 maart  € 330,06 €   73,90  €  0,40 
20 maart  € 706,08 € 131,70  €  4,00  

Hartelijk dank voor uw bijdrages ! 

 

 
Met Pasen is de nieuwe website van de parochie Maria Sterre der Zee 
gelanceerd! De webmasters van de oude website zijn ruim een jaar  
bezig geweest om een totaal nieuwe website in te richten voor de  
gehele parochie, een enorme klus. Het was soms niet makkelijk om alle 
neuzen de zelfde kant op te krijgen, maar het is gelukt. Het resultaat 
kunt u zien op www.rkdenhaag.nl. De oude site zijn uit de lucht gehaald, 
maar als u het oude webadres gebruikt wordt u automatisch doorgelinkt 
naar de nieuwe website. Ondanks diverse controles kunnen er nog  
oneffenheden bovenwater komen, mocht u deze zien of andere  
opmerkingen hebben (positief of negatief) laat het dan weten via ons 
e-mail adres webredactie.agnes@rkdenhaag.nl. Over enkele weken  
zullen alle webmasters de website evalueren en alle opmerkingen  
meenemen, bekijken en waar nodig aanpassen 
 
Clemens de Hingh, webmaster Geloofsgemeenschap H. Agnes 

http://www.rkdenhaag.nl/
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Op 8 december 2015 heeft Paus Franciscus in Rome het heilig Jaar van 
Barmhartigheid geopend. De zondag daarna, 13 december, is het heilig 
Jaar in alle rooms-katholieke bisdommen ter wereld geopend. In Schie-
dam heeft onze bisschop, mgr. H. van den Hende, met het openen van 
de heilige deur in de basiliek H. Liduina te Schiedam, letterlijk het heilig 
Jaar van Barmhartigheid geopend. Dit heilig Jaar van Barmhartigheid zal 
eindigen op 20 november van dit jaar 2016: het hoogfeest van Christus, 
Koning van het Heelal. Bij de opening van het heilig Jaar van Barmhar-
tigheid heeft Paus Franciscus een Bul (document) geschreven met daar-
in mooie gedachten en aanbevelingen voor ons allemaal. Deze Bul heet: 
Misericordiae Vultus: het gelaat (gezicht) van de Barmhartigheid. Paus 
Franciscus schrijft letterlijk: Moge de Kerk in dit Jubeljaar de echo wor-
den van het Woord van God dat luid en overtuigend weerklinkt als een 
woord en een gebaar van vergeving, steun, hulp, liefde. Moge zij nooit 
moe worden barmhartigheid aan te bieden en altijd geduldig zijn in 
troosten en vergeven. Moge de Kerk de stem worden van iedere man en 
vrouw en met vertrouwen en onophoudelijk herhalen: “Gedenk uw 
barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming” (Ps. 25, 6). 
Bovenstaande tekst biedt al voldoende impuls om het jaar dat voor ons 
ligt, werkelijk een heilig Jaar van Barmhartigheid te doen zijn. 
 

Op zondag 13 december 2015 heeft bisschop mgr. Hans van den Hende 
met het openen van de Heilige Deur in de basiliek St. Liduina en O.L.V. 
Rozenkrans te Schiedam, letterlijk het heilig Jaar van Barmhartigheid 
geopend. Op allerlei manieren wordt in woord en daad aandacht gege-
ven aan het Jaar van Barmhartigheid. Ook in onze parochie Maria Sterre 
der Zee! Een bedevaart naar de basiliek H. Liduina te Schiedam hoort 
daarbij! 

U wordt door de leden van het pastoraal team van harte uitgenodigd 
om op zaterdag 23 april mee te gaan naar Schiedam. Wij verheugen 
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ons op deze kleine, maar mooie en inspirerende bedevaart. U gaat 
toch ook mee? 

Programma: 
10:00 uur             Vertrek per bus vanaf H. Jacobus  
11:00 uur             Rondleiding basiliek St. Liduina  
12:00 uur             Eucharistieviering met aansluitend koffie en thee in de 
      Wilgenburg (zelf lunch meenemen) 
14:00 uur             Vertrek vanuit Schiedam 
Zowel voor als na de Eucharistieviering is er gelegenheid om het sacra-
ment van Boete en Verzoening te ontvangen. 

Opgeven vóór 15 april bij het parochiesecretariaat: 070 820 98 66 of 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl. Voor het busvervoer wordt een 
kleine bijdrage gevraagd. 

Samen met parochie De Vier Evangelisten gaan we naar Maria van Eik 
en Duinen. Een bedevaart voor ‘spirituele dauwtrappers’ voor heel de 
stad Den Haag. We bidden om barmhartigheid in onze stad. 
Wij doen dit op donderdag 5 mei a.s., Hemelvaartsdag, voor de 28e keer 
naar de ruïne op begraafplaats Oud Eik en Duinen. Deze ruïne is een 
restant van de kapel die in 1247 door graaf Willem II van Holland is ge-
bouwd ter nagedachtenis aan zijn vader Floris IV. De kapel werd toege-
wijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. De laatste jaren is de 
ruïne op deze ochtend een ontmoetingsplek voor de vroege vogels on-
der de gelovigen van alle katholieke geloofsgemeenschappen in Den 
Haag. Om 07.00 uur komen de groepen vanuit die geloofsgemeen-
schappen samen bij de ingang van de begraafplaats. Vervolgens is er 
een korte processie rondom de ruïne met liederen en gebed. Aanslui-
tend (7.15 uur) wordt in de aula een eucharistieviering gehouden. De 
bedevaart en de eucharistieviering staan dit jaar in het teken van het 
Heilig jaar van de Barmhartigheid. Dit jaar is de bisschop van Rotterdam, 
Mgr. Van den Hende, uitgenodigd om aan de bedevaart deel te nemen 

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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en voor te gaan in de eucharistieviering. Het is nog niet bekend of hij 
aanwezig zal zijn. Op de website van de parochies houden we u op de 
hoogte. Als u aan de bedevaart wilt deelnemen, zorg dan dat u op tijd 
bij uw eigen geloofsgemeenschap bent. De vertrektijden zijn als volgt: 
 
05.30 uur : H.Antonius Abt, Scheveningseweg 233 
05.45 uur : H. Ignatius van Loyola, Elandstraat 194 
05.30 uur : Sint Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65a 
05.30 uur ; Paschalis van Baylon vertrekt vanaf de St Jacobus de Meerdere 
05.45 uur : Emmaus, Leyweg 930 
05.45 uur : H. Martha, Hoefkade 623 
06.00 uur: H. Pastoor van Ars, Aaltje Noorderwierstraat 4 
06.15 uur: Maria van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 4 
06.30 uur : H. Agnes, Beeklaan 188 
06.45 uur : H. Titus Brandsma, Kamperfoeliestraat 279 

Gedoopt: 

Tycka Brytanczyk 
Casper Brytanczyk 

Ivo Brytanczyk 
Filippa Wendeline Mullink 

 

15 jongens en meisjes zullen op deze dag voor het eerst deelnemen aan 
de maaltijd van de Heer. 

Op deze morgen zullen vanuit alle geloofsgemeenschappen uit onze 
parochie jongeren hun H. Vormsel ontvangen. De viering begint om 
11.00 uur en is in de H. Marthakerk aan de Hoefkade. 
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zo    3 april   BELOKEN PASEN 
   9.30 uur Eucharistieviering Ned 

    mmv. Dameskoor  
 
   12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo  10 april    9.30 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. Gemengdkoor  
     
   12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo  17 april    9.30 uur Eucharistieviering Ned 
                                           mmv. cantor 
     
             12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
     
zo  24 april    9.30 uur Eucharistieviering Ned 
    mmv. Herenkoor  
         
       12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo     1 mei    9.30 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. Dameskoor  
 
   12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
do     5 mei   HEMELVAARTSDAG 
   10.00 uur Eucharistieviering Ned/Spaans 
      
zo     8 mei       9.30 uur Eucharistieviering Ned 
      
   12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
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zo  15 mei   PINKSTEREN 
  11.00 uur GezamenlijkeEucharistieviering 
    mmv. Gemengdkoor  
 
zo  22 mei     HEILIGE DRIE-EENHEID 
     9.30 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. Herenkoor 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans  
    
zo  29 mei   SACRAMENTSDAG 
    EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
  11.00 uur  Plechtige Eucharistieviering bgv 
    van 1e H. Communie 
    Viering van 12.00 uur vervalt. 
 
Zo   5 juni   9.30 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. Dameskoor
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
 

 
Op vrijdag 3 juni komen alle pastores van onze parochie naar onze ge-
loofsgemeenschap en is er de mogelijkheid om een van onze pastores 
bij u persoonlijk thuis te ontvangen voor een pastoraal of nader kennis-
makingsgesprek. Op deze manier proberen wij de pastores en parochia-
nen dichter bij elkaar te krijgen door middel van individueel pastoraat in 
onze parochie Maria Sterre der Zee. Als u hier behoefte aan heeft kunt u 
zich aanmelden bij ons secretariaat, telefonisch di t/m do tussen 10.00 
uur en 13.00 uur of per e-mail: agnes@rkdenhaag.nl. Een van de pasto-
res neemt contact met u op om een afspraak te maken. 

mailto:agnes@rkdenhaag.nl
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FATIMAKAPEL (NEWTONSTRAAT 326) 
Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen is er om 9.30 uur een 
Eucharistieviering. Elke zaterdagavond is er om 20.00 uur een 
Eucharistieviering met de Neocatechumenen. 

MISINTENTIES 

Het opgeven van een misintentie is in de kerk een zeer oude traditie. De 
misintenties worden opgedragen in de vieringen waarvoor zij worden gevraagd. 
Misintenties kunnen worden opgegeven voor overledenen, uit dankbaarheid, 
bij ziekte, bij een huwelijksjubileum, bij een verjaardag en andere 
gebeurtenissen. Voor de opgave van uw misintenties kunt u alleen terecht bij 
het parochiesecretariaat, dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Voor 
misintenties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (stipendium).Hiervoor 
geldt een richtbedrag van minimaal €5.- Een envelop met daarin uw bijdrage, 
datum en gewenste misintentie(s), graag twee weken van tevoren in de 
brievenbus van het parochiesecretariaat, is voldoende. U kunt de bijdrage ook 
storten op bankrekening NL72 INGB 0000 659585 t.n.v. Sint Agnesparochie o.v.v. 
de gewenste misintentie en datum (houdt dan wel rekening met een lange 
verwerkingstijd). Geregeld komt het voor dat er nog intenties voor de viering 
worden aan geboden aan de lector of lectrice, dit kan uitsluitend in dringende 
gevallen en moet contant worden afgerekend bij de koster.

HUISBEZOEK PASTORALE WERKGROEP 

De Pastorale Werkgroep laat u weten dat u i.v.m. ziekte of ouderdom en 
eenzaamheid een beroep kunt doen voor een bezoek van een van de leden van 
de pastorale werkgroep. Ook is het mogelijk om op uw verzoek de  H. 
Communie te ontvangen. U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van 
dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. 

GESPREK MET EEN PASTOR 

De leden van het pastoraal team zijn beschikbaar voor een pastoraal gesprek 
en/of in een persoonlijk gesprek het sacrament van boete en verzoening te 
ontvangen. Aarzel niet om hiertoe contact te leggen met een van de priesters, 
de diaken of pastoraal werkers. U kunt hen aanspreken na de viering op zondag 
of door de week om een afspraak te maken. U kunt ook bellen (070-8209866) 
of een mail sturen aan parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl t.a.v. mevrouw van 
der Lubbe van het parochiesecretariaat om een afspraak te maken. 
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Van 10 t/m 15 juli wordt het Willibrordkamp gehouden voor kinderen 
van 8 t/m 12 jaar. Het kamp is bedoeld om kinderen een geweldige 
week te geven. We doen aan sport, spel en ontspanning afgewisseld 
met catechese en bezinningsmomenten. Een deelnemend kind betaald 
20 euro voor het totale kamp, maar dat is absoluut niet kostendekkend. 
Wilt u armlastige kinderen een mooie zomerweek geven? Sponsor dan 
een kind door het overmaken van een richtbedrag van 20 euro op reke-
ningnummer NL62INGB0003081273 tnv. Willibrordparochie, o.v.v 'Ik 
sponsor het kamp'. U kunt ook sponsoren in de vorm van theedoeken, 
die we hard nodig hebben. 
Namens het kampteam alvast bedankt voor uw hulp. 

 

 
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar? 
Heb jij zin in plezier en avontuur?   
Wil jij delen in het geloof?  
Heb jij zin in een fijne week? 
Wees dan slim en ga met ons 
mee! 

                        
Voor jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar organiseren wij een zomer-
kamp. Onder leiding van diaken Ronald van Berkel en zijn gemotiveerde 
team van begeleiders reizen we af naar het oosten van het land, waar 
een geweldige omgeving en een gezellig kamphuis op ons wachten. Hier 
zullen we ons vermaken met verschillende activiteiten op het gebied 
van spel, sport, ontspanning en geloof. Iedere dag begint met een dag-
opening en eindigt met een dagsluiting waarin het (dag)thema centraal 
staat. Het thema van dit kamp is ‘Wie niet sterk is...moet slim zijn!’  en is 
gebaseerd op de verhalen van David. Elke dag zal er in het dagthema 
een nieuw deel van het verhaal centraal staan. Het verhaal wordt ver-
werkt in de spellen, toneelspel en allerlei andere activiteiten. In het 
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kampboekje kunnen de kinderen alles bijhouden, om het later thuis na 
te kunnen vertellen.  
Kampinfo: 
Het zomerkamp brengt ons dit jaar weer naar Doetinchem. Het kamp-
huis waar we een week zullen verblijven biedt een fijne en natuurlijke 
omgeving. Een natuurvlakte met speeltoestellen, dieren waaronder 
paarden en konijnen en een bos waar leuke en spannende spellen zullen 
gaan plaatsvinden. Een week vol plezier, spel, sport, gezelligheid en ge-
loof! Op www.rkdenhaag.nl kunt u het verslag  van het jaar lezen. 
 
Datum:            zondag 10 juli 2016 t/m vrijdag 15 juli 2016 
Kamphuis:       De Ooymanhoeve in Doetinchem   
Adres:              Ooymanlaan 24, 7004 GG Doetinchem  
Kampkosten:   € 20,00 per kind 
Deelnemers:   Max. 40 kinderen, wees er snel bij! 
Leeftijd:           8 tot en met 12 jaar  
Inschrijving:    inschrijven kan t/m 15 mei 2016 IBANnummer:              
  IBAN NL62INGB0003081273 o.v.v.  Willibrordkamp + 
  naam van kind(eren) 
 
Wacht niet langer en vul het inschrijfformulier in! Folder en inschrijf-
formulier vindt u achterin de kerk en op de website. 
 
Het kampteam 

Maria is ongetwijfeld één van de meest voorgestelde vrouwen in de 
kunst.  In de catacomben van de eerste Christenen kan je haar vinden, 
maar ook in de moderne kunst is zij een geliefd onderwerp. Over de 
grenzen van tijd, ruimte en religie blijft de moeder van Jezus mensen 
inspireren, fascineren en intrigeren. 
Onze parochie ging daarom op zoek naar mensen die een hedendaags 
portret van Maria wilden maken. Tot nu toe namen 25 professionele 
kunstenaars en 25 amateurs de uitdaging aan! En het aantal loopt al-
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leen nog maar op.. Naast schilderijen en iconen wordt Maria ook in 
beelden, grafiek en toegepaste kunst geportretteerd. 
De werken zijn van 1 tot en met 22 mei iedere dinsdag, donderdag en 
zondag van 12:00 tot 14:00 uur op de bovengalerij van de Elandstraat-
kerk te bewonderen. Entree is gratis. Er kan tevens een kaarsje bij Maria 
worden opgestoken. 
Zowel de locatie als het tijdstip zijn niet toevallig gekozen. De Eland-
straatkerk is toegewijd aan Maria, architect Nicolaas Molenaar sr. heeft 
geen kans onbenut gelaten om het gebouw van haar te doen spreken. 
En de maand mei staat in de katholieke wereld bekend als de Maria-
maand. 
Op 1 mei wordt de tentoonstelling feestelijk geopend, aansluitend op de 
eucharistieviering van 11:00 uur. En dat gebeurt niet zomaar! Een échte 
Maria opent, na handeling van een van onze gemeentebestuurders, de 
tentoonstelling op spectaculaire wijze! Hoe precies, dat houden we nog 
even geheim.. maar het wordt een prachtig fotomoment! 

 

Zaterdag 9 april Concert Kwintessens aanvang 20.15 uur  kerk open 
vanaf 19.30 uur. 
 
Zaterdag 16 april Concert Excelsior aanvang 20.00 uur  kerk open vanaf 
19.30 uur. (zie verderop uitgebreide informatie) 
 
Zaterdag 23 april Concert Projectkoor Coen Ruivenkamp aanvang 20.00 
uur kerk open vanaf 19.30 uur. 
Het projectkoor brengt o.a. de Messa di Gloria van Puccini ten gehore. 
 
Zondag 22 mei Concert Zuid Hollands Operakoor aanvang 14.30 uur 
kerk open vanaf 14.00 uur.  
Het concert omvat o.a. operette, opera, lichte muziek. 
Vrijdag 1 juli Concert Cecilia International Choir aanvang 20.00 uur kerk 
open vanaf 19.30 uur. 
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Het Cecilia International Choir haar 40ste verjaardag met een speciaal 
Mozart-programma. Onder de bezielende leiding van dirigent Drew San-
tini zingt het koor de volgende werken: 
The Coronation Mass in C major (K.317), Vesperae Solennes (K.339) en 
Exultate Jubilate (K.165). 
De solisten op de avond zijn: Katharine Dain, Sopraan; Marine Fribourg, 
Mezzo Sopraan; Adriaan De Koster, Tenor; Kees Jan de Koning, Bas; 
Het koor wordt begeleid door een volledig orkest. Informatie over 
kaartverkoop: www.cecilia-choir.com 

Dit jaar bestaat de Koninklijke Zangvereniging Excelsior 135 jaar!! 
Opgericht in 1881, heeft ons koor gedurende al die jaren een prominen-
te plek ingenomen in het Haagse muziekleven. Op 30 november 1881 
kwam een aantal vooral jongere mensen bijeen in een lokaal van de 
toenmalige Weeshuisschool in de Koningstraat om met het hoofd van 
deze school, de heer L. Plette, te spreken over de oprichting van een 
koor.  De heer Plette nam de leiding en werd zodoende de eerste diri-
gent. De eerste openbare uitvoering werd al gegeven op 19 april 1882 in 
het Venduhuis aan de Nobelstraat. Er is altijd sprake geweest van een 
warme band met het Koninklijk Huis. Al bij het 25- jarig bestaan van het 
koor in 1906 is ons door Koningin Wilhelmina het predicaat ‘Koninklijk’ 
verleend, waar we bijzonder trots op zijn. En bij diverse gelegenheden, 
zoals bij de doop van Juliana op 5 juni 1909, de kerkelijke inzegening van 
het huwelijk van Juliana en Bernard op 7 januari 1937 heeft het koor 
gezongen. Het werd daardoor bijna vanzelfsprekend dat op 12 mei 1938 
ter gelegenheid van de doop van Beatrix Excelsior opnieuw gevraagd 
werd te zingen. Op 11 april 1911 werd voor de eerste keer de Matthaus 
Passion uitgevoerd in de Groote Kerk, zij het niet in zijn geheel, met be-
geleiding door het Residentie Orkest. Het koor bestond toen overigens 
uit liefst 73 sopranen, 63 alten, 25 bassen en 9 tenoren. Het voert in dit 
kader te ver om alle hoogtepunten door de jaren heen te benoemen, 
maar dat zijn er vele geweest. Dit jubileum vieren we met de uitvoering 
van twee ‘Koninklijke’ stukken, te weten ‘King Arhtur’ van Henry Purcell 

http://www.cecilia-choir.com/


17 

 

en ‘Saul’ van Georg Friedrich Händel. ‘King Arthur’ is een vrolijke semi-
opera. Het verhaal heeft niets te maken met de king Arthur van de Ron-
de Tafel. Pucell’s King Arthur is een sprookje met ridders, nymphen en 
bosgeesten; het verhaal draait om winnen en verliezen en de uiteindelij-
ke winnaar is de liefde! Het aantrekkelijke stuk ‘King Arthur” van Henry 
Purcell zal worden uitgevoerd op zaterdagavond 16 april om 20.00 uur in 
de Agneskerk aan de Beeklaan te Den Haag. Excelsior laat zich bij dit 
concert graag begeleiden door het professionele Holland Orkest Combi-
natie, als wel door solisten van naam. Het geheel staat onder leiding van 
onze geweldige dirigent Johan Sonneveld. Kaarten à € 25,00 (Ooievaars-
pas en CJP € 12,50), zijn verkrijgbaar via onze website: 
www.kzvexcelsior.nl 

 
Dat de zaal “De Overkant” elke zondag na de Nederlandse viering open 
is om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee? 
 
Dat er een speelhoek in de Agneszaal is gemaakt waar u tijdens de vie-
ring uw kind(eren) kunt laten spelen en zelf via de luidspieker de viering 
kunt volgen. 
 
Het dameskoor en het herenkoor is dringend opzoek naar nieuwe leden. 
Als u de zang tijdens de vieringen waardeert en niet wilt dat dit verloren 
gaat, denk er dan eens over om de viering vanaf “boven” bij te wonen 
en uw stem te laten klinken door de kerk. U kunt u melden bij Petra 
Scheele of Frans Valkenhof na de viering. 
 
Parochianen die het liturgieblad Gaandeweg in het vervolg ook digitaal 
willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken door een mail te sturen 
aan: agnes@rkdenhaag.nl Op woensdagavond voor het komende week-
eind vind u het blad in uw mailbox. Het liturgieblad vind u ook op onze 
website www.rkdenhaag.nl. 
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De Agnesgemeenschap is dringend op zoek naar vrijwilligers voor het 
onderhoud van onze kerk. Wij zoeken mensen die de bestaande 
schoonmaakploeg van de kerk willen komen versterken. Iedere dins-
dagochtend van 8.30u tot 10.00 u maken zij gezamenlijk de kerk en de 
sacristie schoon. Ook zoeken wij mensen die eens in de 14 dagen op 
woensdag van 10.00 u tot 12.00 u het koper en zilverwerk willen poet-
sen. Met een ploegje kan dat heel gezellig zijn en wat ook waar is, is dat 
“vele handen maken licht werk “ nog echt waar is ook. Wilt u zich aan-
melden dan kan dat na afloop van de vieringen achter in de kerk bij An 
v.d. Klaauw of U kunt zich aanmelden bij het secretariaat iedere dins-
dag, woensdag of donderdag tussen 10.00 u en 13.00 u. Alstublieft help 
ons dit mooie kerkgebouw er goed uit te laten zien! 
 
Wie van onze parochianen heeft er groene vingers en veel liefde voor 
bloemen en planten ? Wij zijn dringend op zoek naar iemand die het 
leuk vindt de verzorging van de planten en de versiering, met bloemen, 
van onze kerk op zich te willen nemen. Bent U degene, die wij zoeken, 
meldt U dan aan bij ons secretariaat dat iedere dinsdag, woensdag en 
donderdag geopend is van 10.00u-13.00 u; tel. nr. 070-3657729, mail: 
agnes@rkdenhaag.nl 
 
U ontvangt het parochieblad Stella Maris en het AgnesNieuws eens in de 
twee maanden in uw brievenbus. We zijn naarstig opzoek naar nieuwe 
bezorgers. Wellicht wilt u eens in de twee maanden een stapeltje paro-
chiebladen in uw omgeving bezorgen. Meld u aan bij het secretariaat of 
email naar agnes@rkdenhaag.nl of agnesmobile@ziggo.nl. 
 

Dinsdag 31 mei 
Dinsdag  2 augustus (zonder AgnesNieuws) 
Dinsdag  4 oktober 
Dinsdag  6 december (Kerstnummer) 
Kopij voor AgnesNieuws uiterlijk 14 dagen voor verschijning inleveren 
via e-mail: agnesmobile@ziggo.nl 

mailto:agnes@rkdenhaag.nl
mailto:agnesmobile@ziggo.nl
mailto:agnesmobile@ziggo.nl
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Zondag 17 april is het Roepingenzondag. Wereldwijd wordt die dag gebeden voor roe-
pingen: gelovigen die ja durven te zeggen op de roepstem van God. In de jubileumvie-
ring op zaterdag 6 februari in de kathedraal sprak onze bisschop: ‘Het bisdom is een 
netwerk van liefde met als opdracht onze bijdrage te leveren aan een beschaving van 
liefde. Dit netwerk wordt geïnspireerd door de heilige Geest wiens werkzaamheid 
zichtbaar wordt waar eensgezindheid is, waar vergeving tot stand komt, waar mensen 
voor elkaar kunnen buigen en elkaar kunnen dienen.’

Dit netwerk van liefde heeft priesters nodig om bedienaars te zijn van de sacramenten 
en diakens om te getuigen van Gods barmhartigheid. Laten we samen zorgen voor een 
gunstig klimaat in onze parochies voor roepingen. Dat kan mede door onderstaand 
gebed te bidden. 

Almachtige God en Vader, 

Wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon 
die voor ons is mens geworden, 

die het gezicht is van uw barmhartigheid. 
 

Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde, 
die geroepen is het evangelie te verkondigen, 

te bouwen aan een beschaving van liefde. 
 

Wij bidden U: 
geef ons priesters 

om alle gedoopten te leiden 
op de weg van uw barmhartigheid, 

geef ons diakens 
die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde. 

 
Help ons, die gedoopt zijn, 

om samen te blijven getuigen van uw Naam 
in woord en daad. 

 
Door Christus onze Heer.  Amen. 

 
+ J.H.J. van den Hende 
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Op deze plek is er nog plaats voor een advertentie. 
Voor mogelijkheden en prijzen mail aan: agnesmobile@ziggo.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 


