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In dit nummer o.a.
Kerstboodschap van pater Yan Asa SVD
AgnesGilde
Kerst-Inn
Collecteoverzicht
AKB
Lief en Leed
Koorleden onderscheiden
Liturgieoverzicht
Adventsactie
Willibrordkamp wint diaconieprijs

De advent is al weer halverwege als u dit AgnesNieuws en parochieblad
Stella Maris ontvangt. In dit nummer leest u alles over de vieringen rond
Kerst en Oud & Nieuw en over de speciale vieringen voor ouderen (KerstInn) en kinderen (Lampionoptocht met kerstviering en Driekoningenspel)
Het jaar loopt ten einde en zo ook de AKB actie van 2017. Onze
budgethouder geeft de huidige stand door. Op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar werden drie koorleden van onze koeren onderscheiden voor
hun jarenlange inzet. In het liturgieoverzicht vindt u alle vieringen rond
kerst en oud & nieuw. Trots is het team van het Willibrordzomerkamp op
het behalen van de Diaconieprijs. Ik wens u veel lees plezier, ook met de
Stella Maris, en wens u een goede en mooie kersttijd toe.
Clemens de Hingh, redactie AgnesNieuws

Wilt u niks missen?
Wilt u betrokken blijven bij het wel en wee van uw parochie?
Neem elke week 5 minuten de tijd voor het nieuws op: www.rkdenhaag.nl.
Dan mist u niks.
3

Beste Parochianen,
Advent en Kerst komen eraan.
Er is een tijd voor verwachting,
een tijd voor komen en gaan
een tijd voor ontmoeting,
om met elkaar te zijn. “God met Ons”
Kerstmis is het feest van de geboorte van de Heer. Het is een feest van vreugde op
aarde waar God zijn liefde heeft geopenbaard in de persoon van Jezus van
Nazareth. “Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij zijn enige Zoon
gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd
leven”(Johannes, 3:16). Het is ook een feest van Vrede op aarde waar de engelen
toen hebben verkondigd “Gloria in excelsis Deo en Vrede op aarde voor de
mensen van wie God houdt” (Lucas 2:14).
De boodschap van Kerst zoals geschreven staat in de bijbel is misschien niet meer
van zelfsprekend. Voor velen is het Kerstfeest een gelegenheid om bij elkaar
samen te komen, om de warmte en de band tussen de mensen te versterken, en
de liefde die ze onderling hebben ervaren te mogen delen met vreugde en
blijheid. Bovendien is de kerstmis een vrolijk feest geworden. Maar als je terug
kijkt naar je kindertijd, naar wat je heb ooit meegekregen van je ouders en
meegemaakt met je familie, vrienden en in de kerk denk ik steeds aan dingen die
je ook misschien nooit zult vergeten. Op de drempels van de kerstmis verlangt je
steeds iets anders, iets nieuws. Het is iets anders dan andere feesten. Waarom?
Misschien het gaat niet alleen om er bij te horen maar meer dan dat, denk ik dat
Gods liefde zo diep is geworteld in het hart van velen die deze feestdagen mee
gaan vieren. Waar de liefde is, daar is God, waar de vriendschap is daar is God
aanwezig. Ik hoop dat de kern van de blijde boodschap van Kerstmis niet zomaar
voorbij gaat in je leven. Het licht van geloof niet verdoofd wordt door de donkere
dagen en harde storm van deze tijd. U allen, Christenen die gedoopt zijn (met of
zonder doopbewijzen, met of zonder doopkaarsen) zijn geroepen om de
boodschap van engel Gabriel weer te laten horen: vandaag is uw redder geboren
te Bethlehem. U bent geroepen om “engel” te zijn voor uw naaste, voor uw
medemensen die liefde, vrede en warmte nodig hebben in de donkere dagen van
deze tijd en in onze wereld van nu.
Ik wens u allen een goede adventstijd en Zalig Kerstmis “God met ons”
Pater Yan Asa, SVD
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Het Agnesgilde is een actieve groep vrijwilligers die tijdens concerten e.d. de
catering en andere hand en spandiensten verricht 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 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 14 januari staat de tafel er weer.
Concerten
Op zaterdagavond 16 december is er om 20.00 uur een concert van Cantamus
Alati. Op hun website cantamusalati.nl vindt u meer informatie.
Kerst-Inn
Ook dit jaar assisteert het Agnesgilde bij de jaarlijkse Kerst-Inn. Elders vindt u
meer informatie over dit evenement.
Jan van der Goorbergh, voorzitter Agnesgilde

Hierbij laten wij U weten dat de jaarlijkse Kerst- Inn dit jaar wordt gehouden op
zondag 17 december 2017.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 gemengdkoor
met prachtige kerstzang en samenzang. 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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Datum

Collecte

Kaarsenverkoop

Bloemenbus

24 september

€ 345,44

€ 74,50

€ 11,15

1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober

€ 364,40
€ 373,69
€ 288,95
€ 410,95
€ 378,15

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

2 november Allerzielen
5 november
12 november
19 november
26 november

€ 242,45
€ 407,38
€ 333,87
€ 312,45
€ 475,01

€ 21,35
€ 92,50
€ 88,15
€ 89,62
€ 103,45

97,00
65,85
79,70
76,60
92,47

5,40
0,84
0,70
1,35
7,20

€ 0,00
€ 0,70
€ 41,80
€ 0,00
€ 26,25

Hartelijk dank voor uw bijdrages !

Kopij voor het AgnesNieuws graag uiterlijk 14 dagen voor verschijning
inleveren per e-mail: agnes@rkdenhaag.nl
De verschijningsdatum van de volgende editie is begin februari
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
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Tot en met oktober liggen de opbrengsten voor de Aktie Kerkbalans nog
steeds in lijn met de opbrengsten van vorig jaar. Op het moment dat ik dit
schrijf hebben wij nog twee maanden te gaan. Vooral de maand december
is een maand waarin u altijd veel bijdraagt aan uw kerkgemeenschap. Vorig
jaar werd in december een opbrengst genoteerd van € 12.000. Wanneer
wij met elkaar dit jaar in december weer een zelfde bedrag bijeen kunnen
brengen komen wij dicht in de buurt van de opbrengsten uit vorig jaar. Of
gaan wij die nog overtreffen?
Alle opbrengsten tot en met oktober kunnen als volgt worden samengevat:

Aktie kerkbalans
€
Collecten eigen kerk
Stipendia
Huwelijken en uitvaarten
Overige kerkelijke diensten
Offerblokken en kaarsen
Collectes voor derden

Werkelijk t/m
oktober 2017
40.563
20.658
2.554
4.250
1.411
4.614
2.080

Werkelijk t/m
oktober 2016
40.941
20.803
2.337
600
1.718
3.743
1.896

TOTAAL BIJDRAGEN PAROCHIANEN € 76.130
Opbrengsten kerk (Agnesgilde)
Opbrengsten De Overkant
Huuropbrengst woning
OPBRENGSTEN UIT BEZITTINGEN
TOTAAL OPBRENGSTEN

Werkelijk
heel 2016
55.501
24.867
2.954
850
2.258
4.498
2.353

€72.038

€ 93.281

3.615
21.020
5.548
30.183

12.982
17.000
6.050
36.032

18.385
20.000
7.880
46.265

€ 106.313

€ 108.070

€ 139.546

De opbrengsten uit de kerk en van de overkant zijn na aftrek van de kosten van
inkoop van etenswaren en drank maar exclusief kosten van verwarming en
dergelijke. De opbrengsten uit de kerk (concerten e.d.) waren in 2016 ongewoon
hoog.Uw bijdragen worden zeer gewaardeerd en dragen bij aan het voortbestaan
van de Agnes als vitale geloofsgemeenschap.
Henk Habraken, budgetbeheerder
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Olivia Ventina Torenstra
Alan Novicki
Aleksa van der Wende
Candela Monteagudo Copado
James Beute

Jayden Santiago Mathilda
Kacper Rafal Pilawa
Kacper Kalisz
Maria Wika

2-10 Frank Vreedenburgh (68)
13-11 Carla Castelein

Op Christus Koning werd ook het Cecilafeest voor de koren gevierd.
Na de viering waren er 3 huldigingen:
Gré de Vlieger, 40 jaar koorlid; Cootje van der Goorbergh, 50 jaar koorlid
en Frans van der Kruk, 55 jaar koorlid. Zie elders een verslag hiervan.

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.

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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Jaarlijks wordt het feest van de Heilige Cecilia aangegrepen om aandacht
te besteden aan de koren in het algemeen en de jubilerende zagers en
zangeressen in het bijzonder.We hebben een goed jaar want maar liefst 3
leden van het dames- en herenkoor zijn 40, 50 en zelfs 55 jaar lid van onze
koren. Gré de Vlieger, Cootje van der Goorbergh en Frans van der Kruk.
Gré de Vlieger
Gré is dit jaar 40 jaar aan het dameskoor verbonden. Wanneer u zich
realiseert dat het dames koor ruim 50 jaar bestaat kunnen we stellen dat
zij er de langste tijd is geweest. Gré is een vrouw die zich niet op de
voorgrond zet. Zij hoeft niet zo nodig in de schijnwerpers te staan. De
laatste tijd lukt het Gré niet meer om de repetities en uitvoeringen te
bezoeken. Iets wat gezien haar leeftijd maar ook gezien haar fysieke
gesteldheid begrijpelijk is. Dat is echt overmacht want we kennen Gré als
een van de trouwste leden. Niet alleen bij de reguliere vieringen meer even
goed bij de rouw- en trouwmissen. Voor Gré is het koor niet alleen een
plek om te zingen maar juist ook om mensen te ontmoeten. Nog steeds is
zij heel betrokken bij alles wat er op en rond het koor gebeurt en altijd op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Gré de Vlieger ontving de gouden eremedaille van de Gregoriusvereniging.
Cootje van der Goorbergh
Cootje is dit jaar 50 jaar lid van het dameskoor. Daarmee kunnen we
vaststellen dat zij er eigenlijk altijd geweest is. Hoeveel dames heeft zij wel
niet zien komen en weer zien gaan in die 50 jaar? Cootje heeft zich niet
alleen ingezet met zang maar heeft tevens royaal haar bijdrage geleverd
aan de organisatorische kant van het dameskoor. Vele jaren heeft ze zich
verdienstelijk gemaakt in de commissie die de jaarlijkse potreis organiseert
maar ook heeft ze 8 jaar lang de voorzittershamer gehanteerd. Daarnaast
zet Cootje zich nog steeds op tal van plekken, samen met Jan, binnen de
Agnesgemeenschap actief in. Vandaag schrijven we 50 jaar lidmaatschap
dameskoor voor Cootje maar we hopen dat er nog tenminste 10 bij komen.
(vervolg op pagina 13)
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zo 17 dec
10.00 uur

3e ZONDAG VAN DE ADVENT
Eucharistieviering Nederlands/spaans
mmv. cantor
Viering van 12.00 uur vervalt

14.00 uur

Kerst-Inn (zie elders in dit Agnesnieuws)

10.00 uur

4e ZONDAG VAN DE ADVENT
Eucharistieviering Nederlands
m.m.v. herenkoor

12.00 uur

Eucharistieviering Spaans

zo 24 dec

KERSTTIJD
zo 24 dec
18.00 uur

21.00 uur

ma 25 dec
11.00 uur

di 26 dec

2e Kerstdag

KERSTAVOND
Kinderkerstviering
in de Agneskerk voor kinderen en hun
ouders.
(zie elders in dit Agnesnieuws)
Gezamenlijke Nachtmis
Gemengdkoor zingt: Missa Brevis in B-flat
major van W.A. Mozart
1e KERSTDAG
Plechtige Hoogmis
Gemengdkoor zingt: Missa Brevis in B-flat
major van W.A. Mozart
GEEN VIERINGEN
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zo 31 dec
10.00 uur

OUDEJAARSDAG
Eucharistieviering Nederlands
m.m.v. herenkoor

12.00 uur

Eucharistieviering Spaans

ma 1 jan
11.00 uur

zo

7 jan

NIEUWJAARSDAG
Eucharistieviering Nederlands
Gemengdkoor zingt: Missa Pontificalis
van L. Perosi

11.00 uur

DRIEKONINGEN
Gezamenlijke Eucharistieviering

13.00 uur

Driekoningenspel

zo 14 jan
10.00 uur

12.00 uur
zo 21 jan
11.00 uur

2e zondag door het jaar B
Eucharistieviering Nederlands
m.m.v. Cantor
Kinderwoorddienst
Eucharistieviering Spaans
AGNESFEEST
Gezamenlijke Eucharistieviering
bgv. patroonsfeest
Gemengdkoor zingt: Missa Festiva
van A. Gretchaninoff

10.00 uur

4e zondag door het jaar B
Woord en Communieviering Nederlands

12.00 uur

Eucharistieviering Spaans

zo 28 jan

11

zo

10.00 uur

5e zondag door het jaar B
Eucharistieviering Nederlands

12.00 uur

Eucharistieviering Spaans

4 feb

 In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw en na Nieuwjaarzijn er géén
vieringen door de week in de kapel. Vanaf dinsdag 9 januari zijn er
weer ochtendvieringen in de Fatimakapel.
 Misintenties voor Kerst kunnen uiterlijk 17 december worden
opgegeven.
 Kinderwoorddienst 2e en 4e zondag vd maand miv januari

Op zondag 21 januari vieren wij het Agnesfeest, onze patrones. De
gezamenlijke viering begint om 11.00 uur. De viering wordt opgeluisterd
door ons gemengdkoor die Missa Festiva van Gretchaninoff uitvoert en het
spaanstalige koor.
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(vervolg van pagina 9)
Cootje ontving een jaartalinsigne voor op haar gouden eremedaille van de
Gregoriusvereniging die zij met 40 jaar ontving.
Frans van der Kruk
Je hebt altijd een baas boven baas en bij het herenkoor is dat Frans van der
Kruk. Op onverstoorbare wijze levert hij al 55 jaar lang zijn bijdrage aan het
herenkoor. Toen hij in 1962 binnenkwam was zijn vader net een jaar lid af.
Hier is duidelijk sprake van een familietraditie. Ook voor Frans geldt dat hij
zijn bijdrage aan het herenkoor niet beperkt tot zingen alleen. Na blijkbaar
eerst 30 jaar de kat uit de boom te hebben gekeken, is Frans in 1992
voorzitter geworden van het koor. Deze taak heeft hij 7 jaar lang
volgehouden. Daarna is hij weer enige jaren penningmeester geweest.
Uit de analen van het herenkoor blijkt ook dat Frans zich al ongeveer 30
jaar regelmatig bemoeid heeft met de jaarlijkse potreis. Ooit waren dat
uitstapjes van 3 dagen maar de laatste jaren beperken we de reisjes tot 2
dagen maar nog steeds kan je er tamelijk zeker van zijn dat Frans in het
organisatiecomité zit. Frans ontving ook een jaartalinsigne voor op zijn
gouden eremedaille die ook hij voor zijn 40 jarig jubileum ontving.

Vanaf de eerste zondag van de Advent 2017 vraagt de bisschop om mee te
doen aan een themajaar over bidden. De bisschop nodigt ons uit om samen
een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan Advent 2018, met de
bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid
met de levende Heer. In eenheid met de Wereldkerk, mogen wij als bisdom
Rotterdam bijdragen aan de opbouw van een beschaving van Liefde, opdat
de wereld steeds meer een vorm aanneemt van het Rijk van God: door
Hem en met Hem en in Hem. De hele brief van de bisschop ligt achterin de
kerk en vindt u op onze website.
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Adventsactie 2017
In Rwanda leven veel kinderen op straat. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht
vanwege extreme armoede, die in veel gevallen het gevolg is van de sterk
toegenomen werkloosheid. Alleen al in Kigali, de hoofdstad van Rwanda,
leven naar schatting 3000 kinderen op straat. Daar worden de kinderen
geconfronteerd met geweld, drugsgebruik, misbruik, ziekte en honger.
Een maatschappelijke organisatie, Cecydar genaamd, bekommert zich om
het lot van de straatkinderen. Mensen van deze organisatie leggen contact
met de kinderen en proberen hun vertrouwen te winnen. Als dat is gelukt,
brengen ze de kinderen naar het opvangcentrum van de organisatie. Daar
krijgen ze voedsel, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs. In
de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen van hun leven op
straat. Na drie à zes maanden volgt in 80% van de gevallen re-integratie in
hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin, aangezien
Cecydar vindt, dat kinderen het beste kunnen opgroeien in een gezin.
In het afgelopen jaar heeft Cecydar het aantal opgenomen kinderen
uitgebreid. De organisatie neemt nu ook kinderen op, die uit opvangcentra
van de overheid komen, omdat deze opvangcentra eigenlijk een soort
gevangenissen voor straatkinderen zijn. Aangezien deze kinderen er
mentaal slechter aan toe zijn en meer begeleiding nodig hebben, heeft
men het aantal maatschappelijk werkers uitgebreid.
Met financiële hulp, bijvoorbeeld voor medische zorg, het starten van een
kleine onderneming of winkel of het kopen van kleinvee, probeert men de
situatie van die gezinnen te verbeteren. Ook wordt aan de ouders vorming
aangeboden. Zo leren ze bijvoorbeeld wat hun rechten en
verantwoordelijkheden zijn, maar ook hoe ze met weinig middelen een
projectje kunnen starten, dat geld oplevert.
Om ervoor te zorgen dat de opvang van straatkinderen financieel niet
volledig afhankelijk is van giften, beschikt Cecydar over een stuk
14

landbouwgrond. Door deze grond goed te beheren kan de organisatie ook
zelf geld verdienen. In 2015 is een grote kippenstal gebouwd en vanwege
de grote vraag naar eieren is vorig jaar een tweede stal voor legkippen
gebouwd. Ook heeft men een boomkwekerij, groentevelden, kassen en
een champignonkwekerij aangelegd. Vorig jaar heeft het land voor het
eerst volledig geproduceerd, met goede opbrengsten.
Ofschoon Cecydar ook voor eigen inkomsten zorgt, is er, om het vele werk
voor de straatkinderen en hun gezinnen te kunnen bekostigen, nog altijd
behoefte aan financiële ondersteuning van buiten af. Laten wij in deze
adventstijd een stukje van onze welvaart afstaan om de straatkinderen in
Rwanda te helpen tot een eerlijk en menswaardig leven te komen.
U kunt dit gedurende de adventstijd doen door uw financiële bijdrage aan
het adventsproject 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 2017”.

Kort geleden werd gevraagd om voor de dak- en thuisloze jongeren in Den
Haag ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest cadeautjes te willen geven.
Onze Agnesgemeenschap heeft daar massaal gehoor aan gegeven. De
kratten achterin de kerk, waar men de cadeautjes in kon deponeren,
raakten zelfs zo vol, dat ze zelfs tussentijds moesten worden geleegd. Ook
werden zakken vol zeer bruikbare kleding geschonken. Het totaal aan
giften was geweldig; het heeft de zwerfjongeren in Den Haag ongetwijfeld
heel erg blij gemaakt.
MOV – Agnesgemeenschap
Aad van der Klaauw
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Wij waren al heel vereerd en blij dat wij genomineerd waren voor de
diaconieprijs "Brood&Rozen" in de categorie "diaconie dichtbij" vanuit
Bisdom Rotterdam. Nu hebben wij de prijs ook nog eens daadwerkelijk
gewonnen.

Wij zijn heel trots en blij dat wij deze waardering hebben gekregen voor
het werk dat wij voor de kinderen doen. Wij hopen dit werk voor de
kinderen en ouders uit de Willibrd en Agnesgemeenschap van onze
Parochie Maria Sterre der Zee nog heel lang te mogen doen. Daarnaast
willen wij alle oud kampleiding ook bedanken voor het aandeel dat zij de
afgelopen jaren in het Willibrordkamp hebben gehad. Wij willen heel graag
alle sponsoren bedanken die dit mede mogelijk gemaakt hebben. Met de
prijs die we hebben gekregen gaan wij wat extra's doen zodat het 10 jarig
jubileum nog mooier wordt.
Het Willibrord kampteam
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De Geloven Nu avonden gaan in 2018 gewoon door. Elke eerste maandag
van de maand is er een avond met een door de groep aangebracht thema.

In januari is de bezinningsochtend op woensdag 24 januari om 10.00 uur.
Zie voor meer informatie de flyer achterin de kerk of raadpleeg de website.

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 bijbel
verhalen. 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
mailbox. Het liturgieblad vindt u ook op onze website:
www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h.agnes/liturgie
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Kort na de fusie stonden de parochies Vier Evangelisten en Maria Sterre der Zee
voor de keuze welke activiteiten van de voormalige stichting Vliethaghe zij zouden
doorzetten. Op basis van financiële en inhoudelijke argumenten is toen besloten
te investeren in de Haagse Gemeenschap van Kerken en het Aandachtscentrum.
Participatie in het blad Kerk in Den Haag werd stopgezet.
Zichtbaar en present in Den Haag
Inmiddels ligt er een nieuw gezamenlijk beleidsplan van de parochie waarin
zichtbaarheid in de stad Den Haag een speerpunt is. De parochie wil aanwezig zijn
waar de mensen zijn en haar geloof juist in contact met hen beleven. Deelname
aan Kerk in Den Haag, als breed verspreid oecumenisch blad, past binnen die visie.
Parochiebestuur en pastoraal team staan daarom met genoegen achter het
besluit om per 1 januari 2018 weer te participeren in Kerk in Den Haag. Er zijn
formeel een aantal afspraken gemaakt: in de redactie wordt inhoudelijke bijdrage
geborgd door een lid uit de parochie en de parochie neemt zitting in het
uitgeversberaad. Zowel parochiebestuur en pastoraal team als Kerk in Den Haag
zijn verheugd over deze hernieuwde samenwerking.

Iedereen kan meehelpen

Om Kerk in Den Haag ook een blad van Rooms Katholiek Den Haag te maken, ligt
bij u en bij ons de taak actief bij te dragen aan informatievoorziening. Als er
activiteiten of andere bijzonderheden zijn in de geloofsgemeenschap, stuur dit
naar de redactie van Kerk in Den Haag. Zij stellen het zeer op prijs als er vanuit de
gemeenschap actief meegedacht wordt om het blad steeds mooier te maken. We
hebben er vertrouwen in dat het een impuls zal geven aan Kerk in Den Haag,
zowel het blad als de mensen die de kerk maken tot wat zij is.

Pastoor Langerhuizen, namens parochiebestuur en pastoraal team
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Zondag 24 DECEMBER
Verzamelen: 17.45-18.00 hal H. Agneskerk
Start: 18.00 vanuit de hal H. Agneskerk
Vervolg: 18.30-19.30 in de H. Agneskerk

Zoals al vele jaren, zal er op Driekoningen (7 januari) weer een
Driekoningenspel opgevoerd worden. Dit spel is voor kinderen, hun ouders
en alle andere belangstellende vrij toegankelijk. De aanvang is 13.00 uur,
na de gezamenlijke viering van 11.00 uur. Een actieve groep vrijwilligers
bereidt dit spel voor.
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