
 

 

 



 
Secretariaat 
Beeklaan 188   2562 AP Den Haag   T: 070 365 77 29   (bgg in dringende zaken: 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 
Vacant               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   
Parochievicaris 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 pater 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 
Pastoraalwerkster M. Witteman  m.witteman@rkdenhaag.nl  070 820 92 85  
 
Contactpersonen 
ASF                        agnes@rkdenhaag.nl  
Ledenadministratie   Mw. J. Spoelder                    ledenadministratie.agnes@rkdenhaag.nl 
KBO   Dhr. H. Overdijk  070 365 63 97 
Verhuur kerk/concerten    agnes@rkdenhaag.nl/0648479904 
Parochiezaal De Overkant G. en W. den Adel  070 365 79 09 
Redactie AgnesNieuws Dhr. C. de Hingh  agnes@rkdenhaag.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 Solidariteitsfonds 
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In dit nummer o.a. 

Pastoraal Woord  
Dodenherdenking 

Bericht van diaken Ronald van Berkel 
Vanuit het Agnes Gilde  

Voorstellen 1e H. Communicanten 
Liturgisch Overzicht 

Overzicht vieringen Goede Week en Pasen 
Vieringen in de Week 

Vastenactie 
Bezinningsochtenden/Geloven Nu 

Bedevaart naar Lourdes 
Willibrordkampen 

 
 
 
 
 

Kopij voor het AgnesNieuws graag uiterlijk 14 dagen voor verschijning  
inleveren per e-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 
parochiebladen in uw omgeving bezorgen. Meldt u aan bij het secretariaat 
of mail naar: agnes@rkdenhaag.nl 
 
De redactie 

 
Volgende editie verschijnt begin juni 2017 
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Veertigdagentijd ‘Weg naar Pasen - Hernieuwing van Doopbeloften’ 

Met Aswoensdag is de veertigdagentijd in de r.k. kerk begonnen. Deze tijd was bij 
de eerste kerk de laatste voorbereiding fase voor de catechumenen 
(doopleerlingen) in zijn ‘weg’ naar het Doopsel die bij de Paaswake plaats vond. 
Na een lange catechumenaat (een lange voorbereiding)  van misschien 6 of 7 jaar 
door de begeleiding van deze christelijk echtpaar kon het kandidaat de nacht van 
Pasen gedoopt worden. Om het water van het Doopsel te kunnen krijgen de 
catechumeen moest concrete tekenen geven dat zijn leven reële verandert was. 

De lezingen van het cyclus A, die nu wij elke zondag luisteren, zijn verbonden aan 
de laatste fase van de doopleerlingen. De lezingen van de vijf zondagen zijn een 
samenvatting van de heilsgeschiedenis en inhouden de laatste fase van de 
christelijk initiatie. Daarom bij de Paaswake worden wij met wijwater besprenkeld 
en hernieuwen wij onze doopbeloften ter herinnering aan onze eigen Doopsel die 
meestal niet herinneren omdat wij baby’s waren. 

Ik wil heel snel de vijf zondagen samen met U bekijken en geestelijk ons harten 
naar Pasen richten.  

Eerste zondag – Christus in de woestijn door de duivel bekoort (Mt 4, 1-11) 

De eerste lezing uit Genesis (2,7-9.3,1-7) laat ons zien de mens die luister naar de 
leugens van de slang en gelooft aan zijn woorden. De lezing toont de mens door 
de bekoringen overwonnen en vernietigt. De mens die zelf wil bepalen wat goed 
en kwaad is. Daarom in het Evangelie van de eerste zondag verschijnt de nieuwe 
Adam- Jezus die gelooft niet aan de worden van de duivel. Christus overwint de 
bekoringen, en door zijn overwinning geeft ook ons de mogelijkheid nee aan de 
oude slang te zeggen. 

Tweede zondag – De Gedaanteverandering (Mt 17, 1-9) 

Het Evangelie toont Jezus op de berg Tabor waar Hij voor de ogen van drie 
leerlingen zal LICHT worden. Christus wil de apostelen een beetje laten proeven 
wat met Hem na zijn dood aan het kruis gaat gebeuren: Een LICHT die alle angsten 
en twijfels die de mens heeft kan verlichten. De christen verlicht door Jezus wordt 
zelf een LICHT en hij leeft in de waarheid die het tegenovergestelde is van leugens 
en duisternis. Jezus wil ons tonen het licht van de verrijzenis, Hij wil de leerlingen 
en ook ons het model laten zien in wat wij zullen veranderd worden.  
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Derde zondag – Gesprek met de Samaritaanse vrouw (Joh 4, 1-42) 

Dorst een water. In de eerste lezing het volk in de woestijn eist water (Ex 17,3-7). 
In het Evangelie, Jezus vermoeit door de hitte vraagt aan een Samaritaanse vrouw 
op water. De vrouw vertegenwoordigt elke mens die niet verzadigd is en zoekt een 
‘bron’ waar hij zijn  innerlijke dorst kan ‘lessen’. De mens zoekt vaak in de zaken 
van de wereld verzadigt te worden, maar na een beetje blijdschap te hebben 
gehad, moet hij of zij weer naar de ‘put’ gaan on weer water te putten. Maar de 
vraag is: Wat is deze bron? De sleutel van het Evangelie is het Doopsel, in het 
water van het Doopsel hebben wij deze ‘leven water’ ontvangen. Het Doopsel 
heeft ons toegaan gegeven tot het eeuwige leven. Onze ziel verlangt naar dingen 
van de hemel naar eeuwige dingen. Bovendien Jezus oordeelt niet het verleden 
van de Samaritaanse, Hij wil haar een nieuwe manier van leven geven. 

Vierde zondag – De blindgeborene (Joh 9, 1-41) 

De thema van de hele liturgie is de ‘verlichting’ In de eerste Kerk werden lange tijd 
de christenen ‘illuminati’ genoemd. De blindgeborene krijgt licht voor zijn ogen na 
de ‘zalving’ met de slijk en door het wassen met het water van de vijver. Zalving en 
water zijn tekens van het Doopsel. De blind vertegenwoordigt de mens die 
gewend is in de duisternis te leven en Christus niet kent. De mens zonder kennis 
wat goed of kwaad is. Jezus is de enige die in staat is de mens zijn eigen realiteit te 
laten zien en een zin aan zijn leven te geven. Het geloof in Christus wordt een 
LICHT die iedere mens kan innerlijk verlichten. 

Vijfde zondag - De verrijzenis van Lazarus (Joh 11, 1-45) 

Zondag van het nieuwe leven. Jezus laat zien hoe het leven van degenen die in 
Hem geloven zal worden: ‘Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft, zal 
leven, ook al is hij gestorven’. De christenen zijn degenen die leven op een andere 
manier. Zij zijn verzoend, met hun eigen leven, met hun eigen familie. Het leven 
van de christenen is nieuw, er is geen sprake oude zaken als van wrok, leugens, 
jalousie, hebzucht, aanzien zoeken. Jezus met de verrijzenis van Zijn vriend Lazarus 
wil ons tonen wat met al zijn vrienden gaat gebeuren. De  echte loon die wij diep 
in ons hart verlangen is een leven zonder einde, het eeuwige leven.  

Ja, beste mensen, de weg naar Pasen is fantastisch omdat het is een weg die de 
hele mensheid naar het feest van het leven wil brengen.  

Ik vraag om uw gebeden en wens U een vruchtbare Veertigdagentijd en een zalig 
Pasen. 

Johnny Rivadeneira Aldás, Parochievicaris 
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Beste parochianen, 
Langs deze weg wil ik u allen bedanken voor de vele kaarten, bossen 
bloemen, berichten en gebeden waarin u mij het beste wens bij het herstel 
na mijn operaties. Het doet goed om op velerlei wijze gesteund te worden. 
Ik ben u allen daar erg dankbaar voor. 
Begin december 2016 werd een nekhernia geconstateerd. Hier ben ik op 27 
december aan geopereerd. Als complicatie van deze operatie ontstond een 
nieuwe nekhernia waar ik op 28 februari aan ben geopereerd. Het 
herstellen van twee operaties in 8 weken vergt helaas meer tijd dan ik had 
verwacht. Vooral conditie en spierkracht moeten weer helemaal worden 
opgebouwd. Dit gaat nu langzaam vooruit. 
Ik hoop dat u allen voor mij wilt blijven bidden voor een spoedig herstel. 
Op mijn beurt bid ik voor onze parochie Maria Sterre der Zee en daarmee 
voor u allemaal. 
 
Tot snel ziens en hartelijke groet, 
Diaken Ronald van Berkel 

 

De goede gewoonte, die wij in onze Agneskerk hebben, om op 4 mei de 
slachtoffers uit de 2e wereldoorlog te gedenken, zal ook dit jaar worden 
voortgezet. Met een overweging, muziek en een bloemlegging bij het 
gedenkteken in de kerktoren gedenken wij degenen, die het leven lieten 
voor onze vrijheid. Wij zouden het fijn vinden u daar te mogen ontmoeten 
om met elkaar en met andere wijkbewoners om 20.00 uur stil te zijn uit 
eerbied voor de gevallenen. De plechtigheid begint om 19.30 uur in de kerk 
Na afloop is er gelegenheid nog wat na te praten bij een kopje koffie of 
thee. 
 
De beheercommissie van de Agnesgemeenschap   
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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!  
 
Verkooptafel AgnesGilde 

 

Achterin de kerk staat er elke 2e zondag* van de maand een verkooptafel 
waar u diverse liturgische/religieuze artikelen kunt kopen. De tafel wordt 
gerund door één van de vrijwilligers van het Agnesgilde en de opbrengst 
komt in zijn geheel ten goede aan de Agneskerk.  
*op zondag 9 april (Palmzondag) is er geen verkooptafel. 

Jan van der Goorbergh, voorzitter Agnesgilde 

 

Op zaterdag 1 april, aanvang 20.00 uur, is er weer een concert van het 
Projectkoor van Coen Ruivenkamp. 

Uitgevoerd wordt:  

Ein Deutsches Requiem  van Johannes Brahms (1833 – 1897)  

Met medewerking van professionele zangsolisten en Het Promenade Orkest. 

Het volledige programma vindt u op de affiche en op de website. 

Artistieke en muzikale leiding: Coen Ruivenkamp 
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Wij doen op 28 mei onze 1e Heilige Communie 

 

Laura Aguirre 

Deniz Kacper Akpinar 

Dominika Banasiewcz 

Daniela van den Berg 

Nicolas Bilski 

Francesco Gattone 

Antoni Jerzy Grabowski 

Shandrickson Harrigan 

Maximilian Kraan 

  Alexander Kraan 

  Madeleine Lugo Munera 

Dominik Lysak 

Rafael Millán Gaviria 

Adrian Kacper Opałka 

Elbin Pope 

Kelvin Pope 

Erick Pope 

Weronika Rzepka 

Victoria Rzepka 

Sandra Sobczak 

Silke Jo-Francine Schiks Fairclough 

Nicolas Uribe Halley 

Charlotte Maria van der Voorn Marcó 

Patryk Winogrodzki 
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Datum   Collecte Kaarsenverkoop Bloemenbus 
29 januari  € 364,90 € 34,50  €  2,60 
 
 5 februari  € 389,08 € 57,60  €  6,00 
12 februari  € 353,53 € 71,50  €  0,50 
19 februari  € 321,41 € 78,60  €  0,50 
26 februari  € 437,96 € 77,42  €  6,70 
 
 Aswoensdag  € 368,68 €   0,00  €  0,00 
 5 maart  € 451,04 € 92,10  €  2,70 
12 maart  € 476,43 € 69,47  €  0,00 
19 maart  € 459,88 € 74,95  €  0,70 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrages ! 

 

Bedankt ! 
 
De start van de Aktie Kerkbalans is heel goed verlopen. 
In januari hebben eerst 10 mensen de brieven klaargemaakt voor  
bezorging. Daarna was het verzoek aan alle parochianen om, daar waar dat 
mogelijk was, de brieven te gaan bezorgen. Een hele klus, zeker gezien het 
feit dat de Agnesgemeenschap geen jongerensoos is. Maar weet U dat van 
de 1300 brieven er uiteindelijk maar 17 op de post zijn gegaan en de rest 
allemaal door U is rondgebracht! Heel veel dank daarvoor. Het is 
grandioos! 
Hopelijk verloopt de verdere Aktie Kerkbalans ook naar wens en doneert U 
allemaal een klein of groter bedrag aan onze Agnesgemeenschap.  
Wij houden U op de hoogte. 
 
De beheercommissie.  
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zo  2 apr   5e zondag in de Veertigdagentijd 
  9.30 uur Eucharistieviering Nederlands 

    mmv. Dameskoor  
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo  9 apr 10.00 uur Palmzondag 
    Eucharistieviering Nederlands 
    met Palmwijding en processie 
    mmv. Gemengdkoor  
     
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 

OVERZICHT GOEDE WEEK EN PASEN op pag 12 
 
Vanaf 23 april begint de Nederlandse viering om 10.00 uur. 
 
zo  23 apr 10.00 uur Beloken Pasen  
    Eucharistieviering Nederlands 
                                            mmv. Herenkoor 
   
            12.00 uur Eucharistieviering Spaans   
  
zo  30 april  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    mmv. Cantor 
         
       12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo     7 mei  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    mmv. Dameskoor 
 
   12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
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zo  14 mei       10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    mmv. Gemengdkoor 
  
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo  21 mei 10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    mmv. Cantor 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans  
 
do  25 mei   HEMELVAARTSDAG 
  10.00 uur Eucharistieviering  
    mmv. Gemengdkoor 
    
zo  28 mei   EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
  11.00 uur  Plechtige Eucharistieviering bgv 
    van 1e H. Communie 
    Viering van 12.00 uur vervalt. 
 
zo    4 juni   PINKSTEREN 
  11.00 uur Gezamenlijke Eucharistieviering ned/sp 
    mmv. Gemengdkoor 
 
 

Aan het begin van de nieuwe parochie heeft het pastoraal team zich 
gebogen over het liturgisch rooster. Om alles te laten passen, hebben ze 
toen een aantal mistijden aangepast. Na twee jaar is gebleken dat de 
mistijd in de H. Agnes aangepast moet worden. Mede op verzoek van de 
pastoraatgroep  wordt daarom na Pasen de mistijd van 9.30 uur gewijzigd 
naar 10:00 uur. Wij hopen dat vooral de oudere kerkgangers dit tevreden 
stemt. 
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dinsdag     9.30 uur Eucharistieviering in de Fatimakapel 
 
woensdag     9.30 uur Eucharistieviering in de Fatimakapel  
        
donderdag              WITTE DONDERDAG 
    Instelling Eucharistie en Priesterschap 
  19.00 uur  Gezamenlijke Eucharistieviering ned/sp 

met voetwassing 
    Aansluitend tot 20.30uur 
    aanbidding in de Fatimakapel. 
    mmv. Gemengd koor  
  
vrijdag    GOEDE VRIJDAG 
    Herdenking lijden en sterven van Christus                
  15.00 uur Kruisweg ned/sp 
  19.00 uur Kruisverering ned/sp 
                                                    U kunt bloemen (liefst gele en witte) 
     neerleggen bij het kruis. 
    mmv. Dameskoor 
 
zaterdag 15 april  PAASZATERDAG 
    Wake rond de verrijzenis van Christus 
  21.00 uur  Paaswake, gezamenlijke viering 
    mmv. Herenkoor  
 
zondag    16 april  PASEN 
    Hoogfeest van de verrijzenis van Christus 
  11.00 uur  Plechtige Hoogmis  

Gemengd koor zingt: Preis-Messe Salve    
                           Regina van G.E. Stehl 

     
2e Paasdag geen vieringen in onze kerk, zie de website voor alle vieringen 
in alle locaties van parochie Maria Sterre der Ze 
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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. Zie de website voor een overzicht van alle vieringen in 
de week in alle locaties van onze parochie Maria Sterre der Zee. 

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 secretariaat, 
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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Vastenactie 2017 
 

Dit jaar gaat in de vastentijd onze aandacht uit naar El Salvador en wel met 
name naar de wijken Apopa en Mejicanos in de hoofdstad San Salvador. 
San Salvador in het algemeen en deze wijken in het bijzonder gaan gebukt 
onder extreem veel geweld door criminele bendes, de mara’s. De mara’s 
hebben ieder een eigen territorium en beheersen het leven in ‘hun’ wijken 
volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie praat met 
de politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het betekent ook dat 
mensen niet van de ene wijk naar de andere kunnen: dan worden ze 
beschouwd als indringers op vreemd terrein. De bendes werven actief 
leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor 
geld en mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te 
weerstaan als jonge puber zonder begeleiding, toekomst en geld. 
 
Een aantal samenwerkende katholieke organisaties wil met verschillende 
initiatieven en activiteiten voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden 
van de bendes.  
 
Jeugdcentra 
Veel kinderen hebben thuis te maken met huiselijk geweld en op straat 
voelen ze zich ook niet veilig, omdat verschillende vormen van geweld hen 
daar constant bedreigen. Jonge mensen hebben geen veilige plaatsen waar 
ze kunnen spelen, kunnen leren of elkaar veilig kunnen ontmoeten, laat 
staat waar ze aandacht krijgen en zichzelf onbezorgd kunnen ontwikkelen. 
Daarom is een jeugdcentrum zo belangrijk. De kinderen zijn daar veilig, ze 
krijgen daar aandacht en de nodige hulp om zichzelf positief te 
ontwikkelen. In jeugdcentra kan men de kinderen een ander perspectief 
bieden en leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed bestaan 
kunnen opbouwen. 
In de wijk Apopa is reeds een jeugdcentrum onder leiding van de zusters 
van Angel de la Guarda. Hier ziet men goed hoe nuttig zo’n centrum is voor 
de ontwikkeling van kinderen. In de wijk Mejicanos is de grote wens ook 
een jeugdcentrum te kunnen oprichten. 
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Sociaal centrum 
In de wijk Mejicanos is een sociaal centrum onder leiding van de paters 
Passionisten. In dit sociaal centrum kunnen jongeren en volwassenen 
diverse opleidingen en workshops volgen. Het doel is, dat men een eigen 
bedrijfje kan opstarten zodat men in eigen onderhoud kan voorzien en de 
verleidingen van de bendes beter kan weerstaan. 
  
Centro Bartholomé de las Casas  
Een katholieke organisatie, kortweg “CBC” genaamd, probeert bruggen te 
bouwen tussen mensen, met name jonge mensen in de wijken Apopa en 
Mejicanos, omdat vele mensen volkomen gescheiden van elkaar leven. 
Men werkt bijvoorbeeld aan preventieprogramma’s om geweld te 
voorkomen en aan programma’s op basisscholen, die bevorderen dat 
jongens en meisjes en jongerengroeperingen samenwerken. Ook traint en 
ondersteunt men vrijwilligers van verschillende organisaties, die werken 
aan verandering van de geweldscultuur in het land. 
 
Vastenaktie wil de verschillende organisaties, die met hun activiteiten voor 
de mensen “Eilanden van Hoop” vormen in een gewelddadige 
samenleving, financieel ondersteunen. Zij doet daarbij een beroep op ons. 
Laten we in de vastentijd onszelf iets ontzeggen om iets te betekenen voor 
een ander. Laten we een stukje van onze welvaart besteden voor een 
goede ontwikkeling van de kinderen in San Salvador. U kunt dit gedurende 
de vastentijd doen door uw financiële bijdrage aan het vastenactieproject 
te deponeren in het offerblok achter in de kerk. Ook kunt u uw bijdrage 
overmaken op bankrekening NL87INGB0000194879 t.n.v. Agnes 
SolidariteitsFonds onder vermelding van “Vastenactie 2017”. 
 
MOV – Agnesgemeenschap, Aad van der Klaauw 
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GELOVEN ALS ZOEKTOCHT: WAAR STAAN WIJ VOOR? 
 

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? 

    Deze oecumenische gesprekken worden georganiseerd door een commissie 
van protestanten en katholieke Haagse kerkleden, aangestuurd door 
protestantse en katholieke pastores. 
 

Locatie:   Pastorie H. Agneskerk 

Adres:   Beeklaan 188 

Wanneer:   woensdagochtenden: 

         29 maart, 17 mei 2017 (slot, met lunch) 

Tijdstip:   10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur) 

Meer informatie: Flyer achterin de kerk en op de website 

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 

 

 

Het seizoen van “Geloven nu” is halverwege. De avonden worden geleid 
door pastoor Dolf Langerhuizen aan de hand van een gezamenlijk 
overeengekomen thema.  
De volgende bijeenkomsten zijn op 3 april en 1 mei 2017 om 20.00 uur in 
de pastorie van de Agneskerk. Vanaf 19.45 uur bent u welkom voor een 
kopje koffie. De avond start om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Voor een 
Bijbel wordt gezorgd, deze hoeft u niet mee te nemen. Ook het 
themamateriaal wordt verzorgd. De avonden staan open voor alle 
parochianen en belangstellenden van de parochie Maria Sterre der Zee. 
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De parochies Maria Sterre der Zee en de Vier Evangelisten gaan samen 
naar Lourdes! 
 
Met Pastoor D. Langerhuizen en Diaken J. van Adrichem gaan we als RK 
Den Haag met zoveel mogelijk pelgrims naar Lourdes. Dit jaar is dat van 20 
t/m 28 september 2017.  
Thuis komen van een bedevaart naar Lourdes voelt als herboren zijn 
Negen dagen onderweg zijn, de dagelijkse zorgen thuis laten en de dingen 
delen die je wilt delen met medepelgrims, zijn ingrediënten voor een 
ontspannen thuis komen. Een bedevaart naar Lourdes biedt echter meer 
dan dat. Je verlangens, pijnen en verdriet in het leven mag je er 
toevertrouwen aan Maria. Als je haar vraagt om jouw voorspreekster bij 
God te zijn, en je op Maria’s gebed en op Gods barmhartigheid vertrouwt, 
kun je in Lourdes veel ballast achterlaten en voelt het als herboren als je 
weer thuis bent.  
Ervaar het zelf door van 20 tot en met 29 september mee te gaan met de 
gezamenlijke Lourdesbedevaart van parochie Maria Sterre der Zee en 
parochie de Vier Evangelisten. Kom vrijblijvend naar onze 
informatiebijeenkomst: zaterdag 22 april, 10.30 uur in de Marlotkerk, 
Bloklanderplein 15. 
Meer informatie en aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de 
contactpersoon van uw geloofsgemeenschap:  
 
Suze Korssen   
06 42 61 80 04  
korssen40@ziggo.nl 
 

mailto:korssen40@ziggo.nl
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Dit jaar zijn er twee kampen: Een weekendkamp voor jongeren van 13 t/m 
16 jaar en het zomerkamp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Hieronder een 
overzicht van de kampen. 
 
ZOMERKAMP 
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 onvergetelijke vakantie? 
Benut je kracht en ga met ons mee op kamp! 
Voor jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar wordt een zomerkamp 
georganiseerd.  
 
WEEKENDKAMP 
Ben jij tussen de 13 en 16 jaar? Heb jij zin in plezier en avontuur? 
Wil jij delen in het geloof? Heb jij zin in een onvergetelijke vakantie? 
Benut je kracht en ga met ons mee op kamp! Voor tieners van 13 tot en 
met 16 jaar wordt een weekendkamp georganiseerd.  
 
KAMPINFO 
Onder leiding van een gemotiveerd team aan 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 dagopening en eindigt met een dagsluiting waarin het 
(dag)thema centraal staat. Het thema van dit kamp is…wat is jouw kracht? 
Het thema ‘ Wat is jouw kracht?’ is gebaseerd op de verhalen over Simson 
en Delila. Elke dag zal er in het dagthema een nieuw deel van het verhaal 
centraal staan. Het verhaal wordt verwerkt in allerlei andere activiteiten. 
 
Beide kampen brengen ons dit jaar naar Doetinchem. Het kamphuis waar 
we zullen verblijven biedt een fijne en natuurlijke omgeving. Een weekend 
of week vol met plezier, spel, sport, gezelligheid en geloof! Op de website 
vindt je meer informatie in de flyers en vindt je er inschrijfformulieren. 
Ook ligt deze informatie achterin de kerk op de tafels. 
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Hartelijk dank voor uw deelname aan de internetconsultatie van de overheid voor 
het behoud van SILA. Met uw hulp hebben in grote getalen kunnen laten horen 
dat SILA niet alleen voor de parochies maar ook voor de parochianen zelf 
belangrijk is. Dank! En vergeet niet dat we als parochie ook graag van u zelf horen 
wanneer er iets verandert, zoals een geboorte of verhuizing. Geef het door aan 
uw lokale secretariaat.        
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Op deze plek is er nog plaats voor een advertentie. 
Voor mogelijkheden en prijzen: agnes@rkdenhaag.nl 

 
 
 
 
 

 

                  


