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Dit is het 5e en laatste AgnesNieuws van dit seizoen. 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. We
gaan nu eerst genieten van een hopelijk mooie zomer en gaan in
september weer fris beginnen aan een nieuw seizoen.
De redactie
Volgende editie verschijnt begin oktober 2016
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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!
Hieronder vindt u een aankondiging van de komende concert op 1 juli.
Maar hier blijft het niet bij. Voor het najaar staan er ook alweer
minstens 3 concerten gepland.
De Agneskerk is en blijft een geliefd gebouw voor concerten. Met uw
hulp kunnen wij dit in de toekomst blijven doen en de opbrengst van de
verhuur en catering is voor onze eigen Agnesgemeenschap.

Vrijdag 1 juli
Concert Cecilia International Choir aanvang 20.00 uur kerk open vanaf
19.30 uur.
Het Cecilia International Choir viert haar 40ste verjaardag met een speciaal Mozart-programma. Onder de bezielende leiding van dirigent Drew
Santini 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 het
koor en kaartverkoop: www.cecilia-choir.com
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Datum

Collecte

Kaarsenverkoop

Bloemenbus

27 maart

€ 882,11

€ 111,75

€ 11,12

3 april
10 april
17 april
24 april

€ 348,11
€ 394,61
€ 353,98
€ 314,98

€
€
€
€

68,50
81,55
65,70
65,70

€ 10,35
€ 0,40
€ 2,62
€ 0,50

1 mei
5 mei
8 mei
15 mei
22 mei

€ 324,93
€ 106,67
€ 590,06
€ 313,18
€ 264,38

€
€
€
€
€

65,87
0,00
49,20
69,95
82,40

€
€
€
€
€

5,14
0,00
0,00
5,20
0,70

De opbrengst van de Pinkstercollecte voor de Nederlandse
Missionarissen was € 186,06.
Hartelijk dank voor uw bijdrages !

De nieuwe website van de parochie Maria Sterre der Zee is nu ruim 2
maanden in de lucht. Het resultaat kunt u zien op www.rkdenhaag.nl.
Onze oude site is uit de lucht gehaald, maar als u het oude webadres
nog 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) meldt het op ons e-mail adres:
webredactie.agnes@rkdenhaag.nl.
Clemens de Hingh, webredacteur Geloofsgemeenschap H. Agnes
5

Gedoopt:
Wojciech Igor Wycisk
Jailyn Rosado Nuñez
Isabella Kovcaek-Zadea Gonzalez

Yessin Andula
Filip Gondek
Alexander Hazeu

† Overleden:
6 april Magdalena (Len) Kerkvliet (87)
1e H. Communie
Wij hebben op 29 mei onze 1e H. Communie ontvangen:
Penelope Bubach
Ashley Capar
Kerim Capar
Jakub Czajkowska
Jill Emerencia
Filip Gondeł
Alex Hazeu
Max Hazeu

Zuzanna Kowalska
Mauro Perseu
Sarah Saltaren Barbosa
Jan Tom Strzys
Georgina Stouten
Damian Tawadros
Filip Wałczak
Oliwia Zgiera

Vormsel
Wij hebben op 22 mei ons H. Vormsel ontvangen:
Matthieu Andres
Karolina Antolak
Olivia Brewczynska
Mirian Deden
Caterina Deden
Teresa Gattone
Valentina Stouten

Mateusz Gondek
Melissa Halley
Alexandra Koztowska
Jacob Koztowska
Rivaldo Saavedra

Oude Paaskaars:
Op 1e Pinksterdag is de oude Paaskaars van 2015 gegeven aan acoliet
Basil Ikeo voor al zijn inzet in de afgelopen jaren.
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In de afgelopen vastentijd is onze aandacht gevraagd voor de bevolking
in het noordoosten van Oeganda. De mensen daar leven in een arm,
achtergebleven gebied, waar men afhankelijk is van de landbouw. Door
gebrek aan landbouwmaterialen en steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag. De mensen
lijden hierdoor honger en er overlijden zelfs mensen. De bisschoppelijke
caritasorganisatie Sociado helpt daar in Oeganda de arme bevolking. De
mensen krijgen onderricht in landbouw- en irrigatietechnieken. Men
wordt op weg geholpen met landbouw- materialen. Verder ontvangt
men hulp bij de verkoop van producten. Zo wordt de mensen geleerd in
eigen onderhoud te voorzien. Omdat de caritasorganisatie, die zo hard
werkt om de mensen een betere toekomst te bieden, dat werk alleen
kan doen met financiële steun van buitenaf, is ons gevraagd die noodzakelijke hulp te bieden. Onze Agnesgemeenschap heeft die vraag ruimhartig beantwoord. Middels de Agapèviering op 29 februari (€ 431,45),
de deurcollectes op 13 maart (€ 220,76) en het offerblok (€ 297,18)
werd in de vastentijd in het totaal € 949,39 bijeengebracht.
Namens de mensen in Oeganda: hartelijk dank!
MOV – Agnesgemeenschap

Paus Franciscus heeft alle parochies wereldwijd opgeroepen om op zondag 24 april jl te collecteren voor slachtoffers en gedupeerden van de
oorlog in Oekraïne. De Nederlandse Bisschoppen hebben gehoor gegeven aan deze oproep en vroegen de parochies op deze zondag een
deurcollecte te laten houden voor dit doel. De opbrengst van de deurcollecte is overgemaakt aan de Heilige Stoel en zal door Paus Franciscus
worden bestemd voor humanitaire hulp aan de slachtoffers. De opbrengst t.b.v. de slachtoffers en gedupeerden van de oorlog in Oekraine
was in onze geloofsgemeenschap € 228,55.
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zo 5 juni

zo 12 juni

9.30 uur

Eucharistieviering Nederlands
mmv. dameskoor

12.00 uur

Eucharistieviering Spaans

9.30 uur

12.00 uur
zo 19 juni

9.30 uur

12.00 uur
zo 26 juni

9.30 uur

12.00 uur

Eucharistieviering Nederlands
mmv. herenkoor
Eucharistieviering Spaans
Eucharistieviering Nederlands
mmv. gemengdkoor
Eucharistieviering Spaans
Eucharistieviering Nederlands
mmv. cantor
Eucharistieviering Spaans

In de maanden juli en augustus zijn er elke zondag twee Eucharistievieringen: 9.30 uur Nederlands met mmv. koor of cantor en 12.00 uur
Spaans.
De doordeweekse vieringen vervallen vanaf 19 juli tot 13 september.
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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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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 rekeningnummer 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.

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 verzorgingsbedevaart 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
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Op zaterdag 9 juli 2016 wordt de Nationale Bedevaart naar Brielle gehouden. Voor het zesde
achtereenvolgende jaar gaan wij onze eer betonen aan de Martelaren van Gorkum. Geheel
Katholiek Den Haag kan zich hierbij aansluiten.
We gaan per fiets en met de bus. We herdenken
dat 19 geestelijken in 1572 in Brielle werden
gemarteld en opgehangen, omdat ze weigerden
hun geloof in de eucharistie en trouw aan de
paus af te zweren. In dit Heilig Jaar van Barmhartigheid is er in de Bedevaartkerk een Heilige
Deur geopend, waar de bedevaartgangers doorheen zullen gaan. Een hoogst
inspirerend bedevaartjaar, voor de fietsers bovendien een sportieve uitdaging.
De geestelijke leiding is in handen van parochievicaris A. van der Helm, die de
tocht per fiets zal maken. Pater Y. Asa SVD gaat mee als geestelijk leider in de
bus. In Brielle lunchen we gezamenlijk aan tafel naast de kerk.
Programma in Brielle:
11.00u Pontificale eucharistieviering met Mgr. J.H.J. van den Hende als hoofdcelebrant. De lunchpauze is onmiddellijk na de viering.
13:30u Rozenkransgebed, hieraan parallel een jongerenprogramma met de
bisschop in een nabijgelegen tent.
14:30u Kruisweg in de Ommegang rond het Martelveld. Gevolgd om
15:30u met een vesperviering, processie en pelgrimszegen. Onmiddellijk na de
zegen verzamelen we vóór de kerk voor de terugtocht.
Route en vertrektijden:
De bus vertrekt om 09:00u bij de Emmauskerk, hoek Maartensdijklaan/Fluitenbergstraat, en haalt rond 09:15u de deelnemers op bij de St. Jacobuskerk in de Parkstraat. Rond 18:00u verwachten we terug te zijn in Den Haag.
De fietsers verzamelen om 06.45u op het kerkplein van de H. Jacobuskerk in de
Parkstraat of naar keuze om 07:15u op het plein van de Emmauskerk
(Leyweg 930). De route loopt via ’t Woudt en Schipluiden naar Maassluis waar
we per veerboot oversteken naar het eiland Rozenburg. De terugweg loopt
grotendeels via dezelfde route. Er gaat een bezemwagen mee. Onderweg
worden enkele korte tussenstops ingepast met een versnapering. Toch blijft de
tocht voor velen een uitdaging: zorg dus voor een degelijke voorbereiding en
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een goede fiets of e-bike. Neem bij twijfel de bus.
Deelnamekosten:
Voor mensen die de bus nemen, zijn de kosten € 20, of € 25 als u een verzorgde
lunch wilt. Gelieve dit bedrag vóór vertrek over te maken op rekening NL60
RABO 0301 0505 03 t.n.v. Parochie Maria Sterre der Zee, onder vermelding van
‘Brielle bedevaart’.
Bij de fietsers wordt € 2,- opgehaald voor de aankoop van veerbootkaartjes.
Meer informatie?
Op de website staat meer en daar is ook een aanmeldingsformulier te
vinden. Achterin de kerk komen ook folders en aanmeldingsformulieren.
Ook bij Kees Nusteling (070-3063811) of Cisca van der Sluijs (06-28327388) is
meer informatie te verkrijgen.

Afgelopen 27 mei heeft em. pastoor Jan Zijerveld zijn 55 jarig priesterjubileum
gevierd. Op zondag 22 mei hebben wij hem na viering van 9.30 in het zonnetje
gezet. Pastor Jan is al ruim 14 jaar betrokken bij onze Agnesgemeenschap, eerst
als pastoor en na zijn emeritaat als zeer graag geziene gast-voorganger. De parochianen hebben groot respect voor hem en waarderen zeer hetgeen hij nog
allemaal in onze Agnesgemeenschap doet zoals het voorgaan en assisteren in
de Nederlands- en Spaanstalige vieringen, het voorgaan in de vieringen bij de
Neocatechumenen en het bezield vormgeven aan bijeenkomsten als Geloven
Nu en bezinningsochtenden. Bij een feest hoort een cadeau, maar wat? Bloemen behoren uiteraard bij een feest. Naar wij menen is ook zeer toepasselijk
voor hem een kaars van Barmhartigheid. En tot slot resulteerde enige navraag
ook nog in een fles met inhoud. Pastor Jan was blij verrast met alle aandacht
voor zijn jubileum.

Op 7 juni viert em. pastoor Faas de Vette zijn 64 jarig priesterjubileum.
Pastoor Faas de Vette was pastoor van de voormalige Teresiaparochie.
Thans woont hij in Jonker Frans en bezoekt op zondag onze viering in de kerk.
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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.
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 vind u ook op onze website
www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h.agnes/liturgie

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 dinsdagochtend 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 poetsen. 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 aanmelden 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 dinsdag, woensdag of donderdag tussen 10.00 u en 13.00 u. Alstublieft help
ons ons mooie kerkgebouw er goed uit te laten zien!
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.
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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, email:
agnes@rkdenhaag.nl

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. Mocht U zich willen aanmelden bel dan het secretariaat (geopend van di t/m do van 10u -13u ) tel.
070 3657729 en geef uw naam en tel. nr. door dan wordt U daarna teruggebeld voor verder overleg.

Dinsdag 2 augustus (zonder AgnesNieuws)
Dinsdag 4 oktober
Dinsdag 6 december (Kerstnummer)
Kopij voor het AgnesNieuws graag uiterlijk 14 dagen voor verschijning
inleveren via e-mail: agnesmobile@ziggo.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. Meld u aan bij het secretariaat of
mail naar: agnes@rkdenhaag.nl
De redactie
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Op deze plek is er nog plaats voor een advertentie.
Voor mogelijkheden en prijzen: agnes@rkdenhaag.nl
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