
 

 
 



 
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 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 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 
Collecte overzicht 

Gilde nieuws 
Jubilarissen koor 
Liturgisch rooster 

Mistijden Kerst & Oud en Nieuw 
Vrijwilligers gevraagd 

Het nieuwe Onze Vader 
Kinderkerstvieringen 

Kerst-Inn 
Adventsactie 

Catechese aanbod 
Wist u dat 

 
 
 
 

Vol trots presenteren wij u de kersteditie van het AgnesNieuws.  
Bij dit blad ontvangt u ook het parochieblad Stella Maris  en  u ontvangt 
hierbij de kerstbrief van het ASF. Deze brief wordt elk jaar aan u per post 
gezonden maar nu, vanwege de hoge porto kosten, gelijk met het 
parochieblad en het AgnesNieuws. In dit blad leest u weer de diverse 
activiteiten die er in de Agnesgemeenschap plaatsvinden. Onze pastoor 
begint met een gedachte rond kerstmis en nieuwjaar. In het 
liturgieoverzicht vindt u alle juiste tijden van de kerstvieringen. Er worden 
veel vrijwilligers gevraagd voor diverse groeperingen. Wij wensen u veel 
leesplezier en prettige, inspirerende feestdagen toe. 
 
De redactie 
 

Volgende editie verschijnt begin februari 2017 
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De kersttijd ervaar ik altijd weer als één van de mooiste perioden van het jaar. 
Buiten is het vroeg donker; thuis maak je het gezellig. We vieren de geboorte van 
Jezus en we staan stil bij de betekenis van Jezus’ komst in ons leven. Voor mij is Hij 
nog altijd een grote Inspiratiebron. Hij brengt Licht en warmte in mijn leven. Te-
rugkijkend op het afgelopen jaar is er weer héél véél gebeurd. In de wereld, in ons 
land, onze stad, in onze parochie, in ons eigen leven. Heel veel mooie gebeurtenis-
sen, maar ook minder mooie. Vult u zelf maar in…. Wie van ons wordt niet eens 
geconfronteerd met ziekte, verlies of nare gebeurtenissen die jou, je familie of 
vrienden treffen? Gelukkig is het zeker niet overal donker. Lichtpuntjes zijn altijd 
weer te bespeuren. Gelukkig maar! Het afgelopen jaar heb ik dat weer mogen 
ervaren en ik hoop u en jij ook!  
We staan binnenkort aan het begin van het nieuwe jaar 2017. In de kerk vragen 
we Gods zegen  in de Liturgie van Nieuwjaarsdag. Om zegen bidden, iemand zege-
nen, wil voor mij zeggen dat ik hem of haar welzijn en gezondheid toewens. Met 
andere woorden: dat het goed met jou mag gaan! Maar zegenen is veel méér dan 
alleen een goedbedoelde wens. We zeggen daarmee eigenlijk: wij kunnen het niet 
alleen. Wij kunnen elkaars steun goed gebruiken, maar óók hebben we Gods 
steun en Inspiratie hard nodig. Laten we in deze maand december, maar vooral 
ook in het nieuwe jaar, er weer iets goeds van maken! Zondag 20 november – 
hoogfeest van Christus Koning – is in Rome, maar ook in ons bisdom Rotterdam 
het Jaar van Barmhartigheid afgesloten. Paus Franciscus heeft ons opgeroepen om 
ook na dit jaar een barmhartige levenshouding te leven! Laten wij daarom het 
komende jaar weer gebruiken om mensen te bemoedigen. Laten wij een ander 
vergeven in plaats van met wrok rond te blijven lopen. Dat wij andere mensen 
nieuwe kansen geven. Dan mogen wij ons gezegend weten door Hem, wiens naam 
is: ‘God redt’.  Het gaat er om wat wij in ons leven teweegbrengen. De tijd is juist 
een mogelijkheid om iets van ons leven te maken. Om te geloven in elkaars moge-
lijkheden. Om elkaar te bewaren in je hart. Als wij zó leven, dan mogen wij elkaar 
tot zegen zijn. En dan zal God ons zegenen en behoeden! Hij zal ons genadig zijn 
en ons vrede schenken. U bent hartelijk welkom in de liturgische vieringen in de 
kerk van onze geloofsgemeenschap H. Agnes! Ik wens u en allen die u lief zijn, van 
harte een zalig Kerstmis en een zalig Nieuwjaar! Met vriendelijke groet,    
 
Pastoor Dolf Langerhuizen      
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Datum   Collecte Kaarsenverkoop Bloemenbus 
25 september  € 388,06 €   65,45  € 0,45 
  
 2  oktober  € 370,85 €   81,27  € 5,50 
 9  oktober  € 574,18 € 110,40  € 0,50 
16 oktober  € 445,01 €   66,55  € 5,40 
23 oktober   € 336,16 €   79,45  € 5,40 
30 oktober  € 412,17 €   87,00  € 5,80 
 
 2  november  € 357,67 €     0,00  € 0,00 
 6  november  € 323,16 €   88,50  € 9,00 
13 november  € 359,61 €   73,50  € 0,50 
20 november  € 328,19 €   56,00  € 3,35 
27 november  € 306,37 €   61,65  € 5,75 

Hartelijk dank voor uw bijdrages ! 

 

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 Agnes-
gilde 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 11 december zijn er 
o.a. kerstkaarten van onze eigen kerststal te koop. 
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Gedoopt: 

Kacper Josef Porada 
Alicja Chutkowska
Victoria Christina Satapata 
 

Gehuwd: 

Gregorio Palacios en Marta Martinez 
Georgi Marinov en Chanel Toetenel 
Overleden: 
Theo Strengers (84) 

Onderscheidingen: 

Op Christus Koning werd ook het Cecilafeest voor de koren gevierd. 
Na de viering waren er 2 huldigingen: 
Joke Ledderhof 40 jaar lid van het dameskoor met Gregorius in goud 
Dini Kranenburg 25 jaar lid van het dameskoor met Gregorius in zilver 

 

Op 20 november vierde wij het feest van St. Cecilea. Een feestdag dat jaar-
lijks wordt aangegrepen om stil te staan bij de waarde van koorzang tijdens 
de vieringen. Tevens is dit het moment voor de koren om die leden te eren 
die hun tijd en stem gedurende lange tijd aan het koor hebben geleend. Dit 
jaar betrof het Diny Kranenburg die gedurende 25 jaar als lid betrokken is 
en Joke Ledderhof die dit al  gedurende 40 jaar bij diverse kerkkoren doet. 
Naast zingen geldt voor beide dames, dat zij zich nog op tal van andere 
manieren inzetten voor de Agnesgemeenschap.   
Diny is  bestuurslid van het Dameskoor en heeft  zich in het verleden inge-
spannen voor het welslagen van de rommelmarkten, was  betrokken bij het 
actief houden van kinderen en jongeren na hun eerste heilige communie of 
vormsel en is nog steeds lid van de welkom groep. 
Ook Joke is al jaren actief als penningmeester van het Dameskoor. Verder 
is zij al gedurende vele jaren betrokken bij het Agnesgilde, de groep van 
actieve parochianen die bij concerten  de bijhorende catering verzorgen en 
steeds weer voor extra financiën zorgen, als penningmeester. 
Twee dames die uiterst loyaal zijn aan de Agnesgemeenschap. Daarom 
kunnen we alleen maar blij zijn dat we daar op 20 november een blijk van 
waardering aan hebben kunnen geven in de vorm van een Gregoriuspen-
ning.  

 

 Namens het Gemengdkoor St. Agnes, Harry Vrins 
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Een geloofsgemeenschap kan je goed vergelijken met een groot huisgezin. 
Vader en/of moeder zorgen dat er geld verdient wordt en verder moet 
iedereen zijn steentje bijdragen aan het huishouden. De een doet de was, 
de ander de boodschappen. Kinderen moeten hun eigen kamer opruimen 
en helpen bij de afwas. Er moet schoongemaakt worden, het gras moet 
worden gemaaid, extra klusjes moeten worden gedaan etc., maar het is 
een gezamenlijk gebeuren om het gezin draaiende te houden. 
En zo is het ook bij onze Agnesgemeenschap. Ieder moet zijn steentje bij-
dragen en heeft daar een verantwoordelijkheid in. 
Wij zijn dan ook dringend op zoek naar vrijwilligers voor allerlei bezighe-
den, want overal komen we mensen tekort. We zoeken mensen voor het 
bloemschikken, voor het schoonmaken van de kerk en de pastorie, voor 
het poetsen van koperen en zilveren kerkattributen, voor het onderhoud 
van de tuin en voor het rondbrengen van het parochieblad.  Ook het Ag-
nesgilde, dat tijdens concerten de catering verzorgd, kan extra hulp goed 
gebruiken. Wilt u ons helpen met veel of weinig tijd, meldt u zich dan a.u.b. 
aan en wij kijken gezamenlijk welke taak voor u geschikt en haalbaar is. 
Help mee onze Agnesgemeenschap overeind te houden en echt het is 
waar: “Vele handen maken licht werk!”.  
U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat of bij een van de leden 
van de beheercommissie.  
 
Namens de beheercommissie, 

An van der Klaauw 

De website van de parochie wordt steeds verder ontwikkelt en bij 
geschaafd. Op de pagina van de Agnes staan nieuwe foto’s. Op de home 
pagina is een link te vinden naar de kerstvieringen in onze parochie. Houd 
de website geregeld in de gaten, alle nieuwtjes verschijnen hierop. 
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Het nieuwe Onze Vader 
 

Met ingang van de Advent, 27 november 2016, wordt de nieuwe vertaling 
van het Onze Vader ingevoerd. 
De invoeringsdatum van de nieuwe Onze Vader-vertaling, die overigens 
gelijk is in Nederland en België, werd in april van dit jaar door de Neder-
landse bisschoppen bekend gemaakt. Tijdens de vieringen in de Advent zal 
het nieuwe Onze Vader gebeden worden. Er zijn speciale prentjes gemaakt 
waarop de tekst van het nieuwe Onze Vader staat. Deze prentjes zijn, zo-
lang de voorraad strekt, achterin de kerk op de tafels te vinden. Het ver-
schil in de tekst betreft het laatste deel. Hieronder vindt u de nieuwe tekst 
met cursief en vet de wijzigingen. 
 
 

“Nieuwe” Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 

 
 
 

Agnesfeest  

Op zondag 22 januari vieren wij het Agnesfeest, onze patrones. De 
gezamenlijke viering begint om 11.00 uur.  De viering wordt opgeluisterd 
door ons gemengdkoor die de Missa Festiva  van Alexander Gretchninov 
uitvoert en het spaanstalige koor. 
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Kinderkerstsviering voor kinderen en hun ouders. Rond de kerststal wordt 
er gezongen, kerstverhaal verteld en een kerstoverweging gehouden. Na 
afloop is er achterin de kerk chocolademelk en frisdrank voor de kinderen. 
(Dit jaar is er geen lampionoptocht door de wijk) 
 

 
Zoals al vele jaren, zal er op Driekoningen (8 januari) weer een Driekonin-
genspel opgevoerd worden. Dit spel is voor kinderen, hun ouders en alle 
andere belangstellende vrij toegankelijk. De aanvang is 13.15 uur, na de 
spaanstalige viering. Een actieve groep vrijwilligers bereidt dit spel voor. 

http://petitpoulailler.tumblr.com/post/36962434431/petitcabinetdecuriosites-via-anton-pieck-dutch
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zo  11 dec   3e ZONDAG VAN DE ADVENT 

 9.30 uur Eucharistieviering Nederlands 
   mmv. gemengdkoor  
 
12.00 uur Eucharistieviering Spaans 

 
zo  18 dec   4e ZONDAG VAN DE ADVENT 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands/Spaans  
    m.m.v. cantor 
    Viering van 12.00 uur vervalt ivm de Kerst-Inn 
 
  14.00 uur Kerst-Inn (zie pag. 9 in dit Agnesnieuws) 
 

 
za  24 dec   KERSTAVOND 

18.30 uur Kinderkerstviering in de Agneskerk voor  
   kinderen en hun ouders. (geen Eucharistie) 

    (zie pag. 14 in dit Agnesnieuws) 
 
  21.00 uur Gezamenlijke Nachtmis 
    Gemengdkoor  zingt:  
    Orgelsolomesse c-dur KV 259 W.A.Mozart 
 
zo  25 dec   1e KERSTDAG  
  11.00 uur Plechtige Hoogmis 
    Gemengdkoor zingt:  
    Orgelsolomesse c-dur KV 259 W.A.Mozart 
 
ma  26 dec      2e Kerstdag GEEN VIERINGEN 
 
za   31 dec   GEEN VIERINGEN 
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zo      1 jan   NIEUWJAARSDAG 
  11.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Gemengdkoor zingt:  
    Missa Pontificalis van Lorenzo Perosi 
 
zo     8 jan   DRIEKONINGEN 
    9.30 uur Eucharistieviering Nederlands 
     
  11.30 uur Eucharistieviering Spaans 
 
  13.15 uur Driekoningenspel (zie elders in dit blad) 
 
zo   15 jan   DOOP VAN DE HEER 
    9.30 uur Eucharistieviering Nederlands   
    m.m.v. Cantor 
    Kinderwoorddienst 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo   22 jan   AGNESFEEST 
  11.00 uur Gezamenlijke Eucharistieviering 
    bgv. patroonsfeest 
    Gemengdkoor zingt:  
    Missa Festiva  van Alexander Gretchninov 
 
zo   29 jan   9.30 uur Eucharistieviering Nederlands  
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo    5 feb   9.30 uur Eucharistieviering Nederlands 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
In de week na Kerst en na Oud en Nieuw zijn er géén doordeweekse vierin-
gen  in de kapel. Vanaf  dinsdag 10 januari zijn er weer vieringen. 
 

MISINTENTIES VOOR KERST KUNNEN T/M 18 DECEMBER WORDEN OP-
GEGEVEN BIJ HET SECRETARIAAT OF PER MAIL: agnes@rkdenhaag.nl 



12 

 

 
Wil en Gerrit den Adel zoeken enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden 
om in “de Overkant”, het ontmoetingscentrum van onze kerk, te helpen 
met het draaien van bardiensten. O.a. iedere zondag na de viering van 9.30 
uur is de Overkant geopend om even na te praten onder het genot van 
koffie of thee. Mocht U zich willen aanmelden bel dan het secretariaat (ge-
opend van di t/m do van 10u -13u ) tel. 070 3657729 of Wil den Adel (tel. 
3657909).  
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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 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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De kersttijd komt er weer aan en dan gaan we met z’n allen aan de gang 
om het thuis gezellig te maken door de kerstboom op te tuigen en kerst-
stukjes te maken. 
Zo ook bij ons in de Agneskerk. Het is veel werk, maar het resultaat mag er 
ieder jaar weer zijn. Het versieren thuis kost wat extra geld en dus ook in 
de kerk, maar dat hebben we er graag voor over. Daarom willen wij in deze 
periode voor Kerstmis onze bloemenbus eens extra bij u onder de aan-
dacht brengen. Deze staat op de tafel achter in de kerk en als die bus goed 
gevuld wordt, kunnen we ook dit jaar weer zorgen voor een mooi versierde 
kerk. 
Ik wens iedereen een mooie en gezellige kersttijd toe. 
 
Namens de beheercommissie, 

An van der Klaauw  

 
 

Hierbij laten wij U weten dat de jaarlijkse Kerst- Inn dit jaar wordt 
gehouden op zondag 18 december 2016. 
Op deze zondag is er maar één Eucharistieviering en wel om 10.00 uur. 
Hierna wordt de kerk in gereedheid gebracht voor de Kerst-Inn. 
De Kerst-Inn begint om 14.00 uur. U bent vanaf 13.30 uur welkom in onze 
warme versierde Agneskerk. De Kerst-Inn wordt opgeluisterd door 
twee koren met prachtige kerstzang. 
Maakt U het aan Uw vrienden en bekenden bekend. U wordt warm 
onthaald met koffie/thee en kerstbrood. Zo heeft U een goede 
voorbereiding op Kerstmis, de geboorte van Jezus. U wordt hierbij 
van harte uitgenodigd. 
Dit alles wordt gratis aangeboden, een vrijwillige gift na afloop is 
natuurlijk welkom. 
 
De Pastorale Werkgroep 
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Renovatie van een schoolcomplex in Masiakriki in Suriname 

 

In deze adventstijd wordt onze aandacht gevraagd voor hulp aan Suri-
naamse mensen in een eenzaam en moeilijk te bereiken gebied. Het be-
treft  mensen die wonen in het dorp Masiakriki en omgeving. Masiakriki ligt  
in een dicht bebost gebied aan de bovenstroom van de Surinamerivier. Om 
Masiakriki te bereiken, moet men 180 km reizen over de weg en, omdat er 
daarna geen wegen meer zijn, vervolgens nog zo’n 50 km met een boot. 
In gebieden als Masiakriki en omgeving wonen mensen, die behoren tot de 
kwetsbare bevolkingsgroepen. Veel jonge mensen zijn uit deze gebieden 
weggetrokken naar de steden en naar plaatsen waar geld verdient kan 
worden, waardoor in de dorpen vooral ouderen en kinderen achterblijven. 
Voor deze gebieden is goed onderwijs van het grootste belang.  Daarom 
proberen christelijke organisaties met grote inzet daar scholen open te 
houden en gekwalificeerde leerkrachten op die plaatsen aan te trekken. 
Dat is moeilijk omdat deze mensen zich dan moeten vestigen in een sober 
gebied, ver weg van familie en vrienden. Het is dan ook van belang dat de 
leerkrachten een redelijke woonvoorziening kan worden geboden. 
 
Het dorp Masiakriki heeft een RK school, waarop 387 kinderen uit Ma-
siakriki en omgeving zijn ingeschreven. De school beschikt over 13 klassen, 
beginnende met groep 1, de kleuterklas, tot en met groep 8. Op de school 
zijn 16 leerkrachten aanwezig, waarvan er 14 uit de stad afkomstig zijn. 
Het schoolgebouw verkeert in zeer slechte staat evenals de onderwijzers-
woningen. Dit is het gevolg van ernstig achterstallig onderhoud door ge-
brek aan geld.  
Om tot structurele verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te ko-
men beoogt het project een renovatie van de school en de onderwijzers-
woningen. Met een opgeknapte school kan men de kinderen en het perso-
neel een betere leer- en werkomgeving bieden. Met gerenoveerde onder-
wijzerswoningen verwacht men gekwalificeerde en gemotiveerde onder-
wijzers beschikbaar te kunnen houden. 
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De school in Masiakriki valt onder de Stichting Rooms Katholiek Bijzonder 
Onderwijs van het bisdom Paramaribo. 
De Stichting heeft onvoldoende middelen om de renovatie van de school 
en de onderwijzerswoningen te bekostigen. 
Omdat de renovatie van de school en de staat van onderwijzerswoningen 
in Masiakriki, gelet op de huidige onderhoud, de hoogst prioriteit verdient, 
wordt op ons een beroep gedaan dit project financieel te willen steunen. 
U kunt dit gedurende de adventstijd doen door uw financiële bijdrage aan 
het vastenactieproject te deponeren in het offerblok achter in de kerk. Ook 
kunt u uw bijdrage overmaken op girorekening NL87INGB0000194879 t.n.v. 
Agnes Solidariteitsfonds onder vermelding van “Adventsactie 2016”. 
Help de mensen in Masiakriki! 
 
MOV – Agnesgemeenschap 

Aad van der Klaauw 
 
 

 
Het nieuwe seizoen van “Geloven nu” is weer begonnen. De avonden wor-
den geleid door pastoor Dolf Langerhuizen aan de hand van een gezamen-
lijk overeengekomen thema. De vorige bijeenkomst hebben we het gehad 
over de nieuwe vertaling van het Onze Vader. Aan de hand van Bijbeltek-
sten en uitleg over de achtergronden van taalgebruik zijn we veel te weten 
gekomen over de totstandkoming en het ontstaan van de noodzaak van 
één gezamenlijk gebed voor Nederland en Vlaanderen. 
 
De volgende bijeenkomst is op 2 januari 2017 om 20.00 uur in de pastorie 
van de Agneskerk, vanaf 19.45 uur bent u welkom voor een kopje koffie. 
Voor een Bijbel wordt gezorgd, deze hoeft u niet mee te nemen. Ook het 
themamateriaal wordt verzorgd. De avonden staan open voor alle parochi-
anen en belangstellenden van de parochie Maria Sterre der Zee. 
 
Tot dan ! 
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GELOVEN ALS ZOEKTOCHT: WAAR STAAN WIJ VOOR? 

OECUMENISCHE GESPREKKEN OP WOENSDAGOCHTEND 

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 bijeenkomsten worden georganiseerd door een commissie van pro-
testanten en katholieke Haagse kerkleden, aangestuurd door protestantse 
en katholieke pastores. 
 

Locatie:   Pastorie H. Agneskerk, Beeklaan 188 

Wanneer:   woensdagochtenden: 

  25 januari 2017, 22 februari 2017 

        29 maart 2017 en 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 

 

Op maandag 12 december organiseert het Pastoraal Team een gespreks-

avond over de politiek-actuele discussie rond de beëindiging van wat men 

noemt ‘voltooid leven’. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de ach-

tergrond van dit ethische vraagstuk en de christelijke-katholieke waarden 

die in deze discussie een rol spelen. Er is ruimte voor onderling gesprek. De 

avond wordt gehouden in het Parochiecentrum bij de Paschaliskerk. De 

deelname is gratis. Iedereen is van harte welkom:  parochianen, andere 

katholieken en christenen, mensen van andere levensovertuigingen. Op de 

website is meer informatie. U kunt deze uitnodiging ook doorgeven aan 

andere geïnteresseerden.
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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 viering 
uw kind(eren) kunt laten spelen en zelf via de luidspieker de viering kunt 
volgen. 
 
Dat er achter in de kerk op de tafel  kinderboeken liggen met bijbelverhalen.  
Kinderen kunnen deze boeken meenemen en tijdens de viering lezen of 
bekijken. Graag na afloop van de viering weer terugleggen op de tafel. 
 
Dat u het liturgieblad Gaandeweg ook digitaal kunt ontvangen. U kunt dit 
kenbaar maken door een email te sturen aan: agnes@rkdenhaag.nl Op 
woensdagavond voor het komende weekeind vind u het blad in uw mail-
box. Het liturgieblad vindt u ook op onze website: 
www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h.agnes/liturgie 
 

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. 
 
 

Op zaterdag 10 december is er in de Elandstraatkerk een musical-workshop 
voor kinderen en tieners van 6 tot 16 jaar. ’s Morgens vanaf 9.00 uur is het 
begin en ’s middags om 16.00 is de uitvoering. Meer informatie op 
www.kisi.nl Aanmelden via kisidenhaag@gmail.com 

http://www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h.agnes/liturgie
http://www.kisi.nl/
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Middin locatie ‘Newtonstraat’ zoekt voor haar activiteiten vrijwilligers. Veel 
van onze ouder wordende  cliënten met een verstandelijke beperking heb-
ben hulp en ondersteuning nodig bij het doen van dagelijkse activiteiten. 
Heeft u tijd om met enige regelmaat, volgens afspraak, iets leuks met of 
voor onze bewoners te doen? Wat kunt u doen?

 Pannenkoeken bakken 
• Een concert geven 

• Koffie drinken in het restaurant 
• Spelletjes doen 
• Nagels lakken 

• Praatje maken 
• Voetballen 
• Of heeft u andere kwaliteiten?? 
• Begeleiden van cliënten naar    

afspraken/ziekenhuis 

  
Dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen met; 
  
Linda Reeuwijk 
l.reeuwijk@middin.nl  
 

Karin van den Berg 
ka.van.den.berg@middin.nl  
+31 6 41615350 

Het volgende AgnesNieuws verschijnt dinsdag  31 januari 2017. 
 

Kopij voor het AgnesNieuws graag uiterlijk 14 dagen voor verschijning inle-
veren via 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 be-
zorgers. Wellicht wilt u eens in de twee maanden een stapeltje paro-
chiebladen in uw omgeving bezorgen. Meldt u aan bij het secretariaat of  
per mail aan:  
agnes@rkdenhaag.nl 
 

De redactie 

mailto:agnes@rkdenhaag.nl
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