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  In dit nummer: 
  Opening seizoen 
  Ziekenzondag 
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  Parochiedag 9 oktober 
  Liturgisch rooster 
 
 
Van de redactie: 
Deze keer een los blaadje met AgnesNieuws als 
bijlage bij het parochieblad Stella Maris. Als u dit 
leest is de vakantieperiode volop bezig, mogelijk 
leest u het pas na uw welverdiende vakantie als u 
terug bent. In dit nummer vind u enkele speciale 
mededelingen van de Agnesgemeenschap voor de 
maanden augustus en september. De rubrieken die 
normaal in het AgnesNieuws staan komen in het 
volgende nummer  aanbod. Het volgende nummer 
komt begin oktober uit.  
 
Open Monumentendag/Opening seizoen 
In het weekeinde van 10 en 11 september is het 
Openmonumentendag. Onze Agneskerk zal dit jaar 
niet meedoen en dus niet open zijn. De andere 
kerken van onze parochie zijn wel geopend. Op 
zondag 11 september is de opening van ons nieuwe 
seizoen. Wij doen dit zoals elk jaar met een 
gezamenlijke viering om 11.00 uur.  
 
 
Ziekenzondag  
Hierbij laten wij U weten, dat op zondag 4 septem-
ber ziekenzondag wordt gevierd met een 
Eucharistieviering waarin de  ziekenzalving en/of 
handoplegging zal plaatsvinden. Dit brengt U op een 
bijzondere manier in contact met Christus zelf. Het 
sacrament van de ziekenzalving is voor ieder die dit 
meemaakt een indrukwekkend ritueel. Naast de 
handoplegging zal de priester Uw voorhoofd en uw 
handen zalven met olie. Dit ritueel kan diep ingrijpen 
in de toestand van een ziek of gebroken mens en zijn 

of haar omgeving. Het is troostend en geeft kracht 
en het versterkt uw geloofsvertrouwen. Ook als u 
het sacrament niet kunt of wilt ontvangen bent u 
van harte welkom. Mogen wij u van harte uitnodigen 
hiervoor. Op de zondagen 21 en 28 augustus kunt U 
zich achter in de kerk  bij de leden van de Pastorale 
Werkgroep opgeven. Ook is het mogelijk opgave te 
doen, telefonisch of per email, bij het secretariaat. 
De leden van de Pastorale Werkgroep H. Agnes 
 
PAROCHIEDAG 9 OKTOBER 2016 
De feestdag van Maria Sterre der Zee is op 10 
oktober. Aanvankelijk was er het plan om een 
gemeenschappelijke bijeenkomst te organiseren 
voor alle parochianen. In de loop van het jaar zijn er 
echter al diverse feestelijke bijeenkomsten van de 
geloofsgemeenschappen. Het zou te omslachtig en 
kostbaar zijn om daar bovenop nu een grote 
bijeenkomst te gaan organiseren. Er is daarom 
besloten om in iedere geloofsgemeenschap op 
zondag 9 oktober a.s. in de liturgie met zang en 
gebed aandacht te geven aan Maria Sterre der Zee, 
wellicht met een nieuw parochielied. Verder wordt 
voorgesteld dat het Marialof op zondag 9 oktober 
om 15:00 uur in de H. Jacobuskerk in het teken van 
Maria Sterre der Zee komt te staan, waarbij alle 
parochianen van harte welkom zijn. Verdere 
informatie volgt. 
 
Weekvieringen Fatimakapel 
Vanaf dinsdag 13 september zijn er weer 
doordeweekse vieringen in de Fatimakapel. Elke 
dinsdag, woensdag en donderdagmorgen is er een 
Eucharistieviering om 9.30 uur in de Fatimakapel. 
  
Liturgisch rooster augustus en september 

7 aug:   9.30u Eucharistieviering nederlands 
 12.00u Eucharistieviering spaans 

14 aug   9.30u Eucharistieviering nederlands 
 12.00u Eucharistieviering spaans 



21 aug   9.30u Eucharistieviering nederlands 
 12.00u Eucharistieviering spaans 
 
28 aug   9.30u Eucharistieviering nederlands 
 12.00u Eucharistieviering spaans 
 
4   sep   9.30u Eucharistieviering nederlands 
  met ziekenzalving 
 12.00u Eucharistieviering spaans 
 
11 sep 11.00u Gezamenlijke Eucharistieviering 
   bgv Opening Seizoen 
 
18 sep   9.30u Eucharistieviering nederlands 
 12.30u Eucharistieviering spaans 
 
25 sep   9.30u Eucharistieviering nederlands 
 12.00u Eucharistieviering spaans 
 
2   okt   9.30u Eucharistieviering nederlands 
   12.30u Eucharistieviering spaans 
 
Horario de las celebraciones litúrgicas 
24 de Julio,  Misa a las 12:00h. 
31 de Julio,  Misa a las 12:00h. 
  7 de Agosto, Misa a las 12:00h. 
14 de Agosto, Misa a las 12:00h. 
21 de Agosto, Misa a las 12:00h. 
28 de Agosto, Misa a las 12:00h. 
  4 de Septiembre, Misa a las 12:00h. 
11 de Septiembre, Misa a las 11:00h. 
18 de Septiembre, Misa a las 12:30h.  
25 de Septiembre, Misa a las 12:00h. 
  2 de Octubre, Misa a las 12:30h. 
  9 de Octubre, Misa a las 12:00h.* 
16 de Octubre, Misa a las 12:30h. 
23 de Octubre, Misa a las 12:00h. 
30 de Octubre, Misa a las 12:00h. 
 
* El domingo 9 de Octubre en la Misa de las 12:00 
cantará el coro “Corda Cantate” la Misa Criolla durante la 
celebración. 
 
Misa Criolla  9 oktober 
Op zondag 9 oktober zal tijdens de spaanseviering van 
12.00 uur de Misa Criolla uitgevoerd worden door het 
koor Corda Cantate. 
 
De Overkant 
De Overkant is elke zondag, ook tijdens de zomer, na de 
viering van 9.30 uur open om elkaar na de viering te 
ontmoeten en onder het genot van koffie of thee na te 
praten. 
 
Bedevaart naar Beauraing 
Door zijn ligging en eenvoud is BEAURAING uitermate 
geschikt om als christenen enkele dagen samen met 
elkaar tot bezinning te komen. Deze moderne vorm van 
ter bedevaart gaan velen aan. Je mag je weer even kind 

weten en Maria ontmoeten als de MOEDER MET HET 
GOUDEN HART. Hiermee proberen wij samen met u en 
velen anderen gestalte  te geven op een wijze die past in 
deze tijd. Moge GOD’s geest, die Maria vormde tot  
MOEDER van ons alle, ons daarbij helpen. Ook dit jaar is 
er een vierdaagse verzorgingsbedevaart speciaal voor 
zieken en gehandicapten. Deze verzorgings-bedevaart 
wordt begeleid door een priester, evt. een arts, 
verpleegkundigen en brancardiers. De datum van deze 
bedevaart is van zaterdag 17 t/m dinsdag 20 september 
as. Het vervoer naar en van Beauraing gebeurt met 
touringcars. In de prijs van  290,00 Euro, is alles in 
begrepen. Mocht u aan de oproep van Maria: Dat men 
hier te bedevaart kome, gehoor willen geven of verlangt 
u nadere informatie, neem dan voor deze reis contact op 
met: 
Suze Korssen Tel 070 3658238 
 
MIVA collecte 2016 
Zorg voor mensen die stervende zijn is in India niet 
vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is deze zorg 
niet beschikbaar. Gelukkig probeert een Indiase 
katholieke organisatie voor gezondheidszorg deze 
situatie te veranderen. Deze organisatie is begonnen met 
het opzetten van zorgcentra voor terminaal zieke mensen 
in India. Ook probeert men vanuit deze zorgcentra ernstig 
zieke mensen, die nog thuis zijn, hulp te bieden. Zowel 
voor het bezoeken van deze mensen alsmede voor het 
vervoer van deze mensen naar het ziekenhuis heeft men 
tevens ambulances nodig. De katholieke gezondheids-
organisatie werkt hard om de terminaal zieken in India de 
zo noodzakelijke hulp te kunnen bieden. Zij kunnen dat 
echter niet zonder financiële hulp van buitenaf. Daarom 
zal er op 21 augustus na de eucharistieviering een 
deurcollecte worden gehouden. De opbrengst van deze 
collecte zal worden bestemd voor hulp aan de terminaal 
zieken in India.   MOV - Agnesgemeenschap     

             
 

Belangrijke telefoonnummers: 

Centraal parochie secretariaat:  
Neuhuyskade 97 2596 XK, tel: 070-8209866 
Email: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
Website: rkdenhaag.nl 
Pastoraal noodnummer (o.a. ziekenzalving) 
06 838 98 041 Uitvaartlijn: 06 838 74 082 
 
Geloofsgemeenschap H. Agnes: 
 
Beheercommissie H. Agnes:   Pastoraatgroep H. Agnes: 
Mevr. J. Spoelder   Dhr. P.Rimmelzwaan,jongeren 
Mevr. A. vd Klaauw   Dhr. C. de Hingh, liturgie 
    Dhr. A. vd Klaauw, diaconie 
    Mevr. A. Remmelswaal, PWG 
    Dhr. S. Andres, catechese 
  Zie  verder op de website: rkdenhaag.nl/agnes  

   
 

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

