
 

 

 



 
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 
Dhr. H. Habraken                     Budgetbeheerder 
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                        pci.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. 

Vanuit de Pastoraatgroep 
Vanuit het AgnesGilde 

Vanuit de Beheercommissie 
Collecte overzicht 

Verslag van 10 september 
Voorbereiding op H. Vormsel 

Lief en Leed 
Voorbereiding 1

e
 H. Communie 

Liturgieoverzicht 
Financieeloverzicht 

Vanuit de PWG 
Catechese aanbod 2017-2018 

Wereldmissiemaand 
Beevaart Kevelaar 

Parochiedag 7 oktober 

 
De herfst heeft zijn intrede gedaan. De meeste mensen zijn terug van 
vakantie en het parochieleven begint weer volop te leven. Zo ook in onze 
Agnesgeloofsgemeenschap. Een boordevol AgnesNieuws, hier en daar in 
een iets kleiner lettertype om alles te kunnen plaatsen. Wij staan dan ook 
weer voor een drukke periode. Oktober staat in het teken van ons 
parochiefeest met een beurs in onze Agneskerk. Ook in de andere 
geloofsgemeenschappen is het druk, zie hiervoor de Stella Maris. In 
november staan wij stil bij onze overledenen. De catechese avonden en 
ochtenden beginnen weer. Als het volgende AgnesNieuws verschijnt staat 
de kerstboom mogelijk al in uw huis en zijn de voorbereidingen voor kerst 
in volle gang, vandaar in dit nummer alvast een aankondiging voor de 
Kerst-Inn. U ziet de tijd gaat snel, maar laten wij wel alles rustig beleven en 
genieten van wat de parochie ons te bieden heeft. 
Clemens de Hingh, redactie AgnesNieuws 
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PASTORALE NABIJHEID 

Sinds 1 januari 2017 heeft het Pastorale team van de parochie Maria Sterre 
der Zee besloten tot een beleid van “pastorale nabijheid”. Dat betekent dat 
2 leden van het PT dichter bij een geloofsgemeenschap in de parochie 
staan en aanspreekbaar zijn voor pastorale vragen. Vanaf 1 januari waren 
parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás en ik, pastoraalwerker Jan Eijken, 
aanspreekbaar voor de Agnesgemeenschap. Vanaf 1 september is hier 
verandering in gekomen. Vanwege wijzigingen in het takenpakket van mij 
(bv. werkzaamheden in het Multicultureel Ontmoetingscentrum in de 
Schilderswijk) ben ik inmiddels vervangen door pater Yan Asa SVD.  
Wij hopen op een goede samenwerking tussen parochievicaris Johnny, 
pater Yan en de Agnesgemeenschap. En uiteraard ben ik niet uit beeld; ik 
ben gewoon lid van het Pastorale team van de parochie Maria Sterre der 
Zee!Gods zegen toegewenst, 
Mede namens parochievicaris Johnny Rivadenaira Aldás en pater Yan Asa, 
Jan Eijken, pastoraal werker 
 

         

 

Verkooptafel AgnesGilde 
Achterin de kerk staat één keer per 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 15 oktober, 12 november en 10 
december staat de tafel er. 
 
Concerten 
Zaterdag 16 december 2017 Cantamus Aliti. Zij zingen dan delen uit de 
Messiah van Handel, het Pater Noster van Vasks en het Magnificat van 
Hovhanness. Aanvang 20.00 uur. Meer info volgt op de website. 
 

Jan van der Goorbergh, voorzitter Agnesgilde 



5 

 

 

In augustus heeft het parochiebestuur officieel tot budgetbeheerder van 
de Agnesgemeenschap benoemd: de heer Henk Habraken. Na een 
langdurige vacature voor deze functie zijn An en ik blij dat Henk deze taak 
op zich wil nemen. Ons vertrouwen en onze steun heeft hij volledig en wij 
wensen hem veel sterkte toe. Hierna stelt Henk zichzelf aan u voor.  
An van der Klaauw en Jenny Spoelder.  
 
Mijn naam is Henk Habraken. Ik ben 66 jaar en opgegroeid in de parochie 
van het H. Hart in de Hobbemastraat hier in Den Haag. Ik ben daar acoliet 
geweest en lid van het (jongens)koor. Na de verhuizing naar de 
Ellekomstraat ben ik overgegaan naar de Teresiakerk aan de 
Apeldoornselaan. In het dagelijks leven ben ik registeraccountant geweest 
bij Deloitte. In 2011 ben ik hiermee gestopt en heb, samen met mijn oudste 
zus, de zorg op mij genomen voor onze ouders. Mijn moeder is in 2012 
overleden en afgelopen maart, op 91-jarige leeftijd, mijn vader die tot vlak 
voor zijn dood nog wekelijks in de kerk kwam.  De werkzaamheden als 
mantelzorger hebben het mij niet eerder mogelijk gemaakt substantiële 
werkzaamheden voor de Agnes gemeenschap te verrichten. Nu dat wel kan 
hoop ik, met Gods zegen, als budgetbeheerder een waardevolle bijdrage te 
kunnen leveren. Ik hoop en vertrouw er op dat ik daarbij mag rekenen op 
de steun van u allen.  Henk Habraken 
 

 
Helaas hebben wij van nog een oud Teresiaparochiaan afscheid moeten 
nemen. Toch nog onverwacht overleed hij terwijl hij ’s zondag nog in de 
12.00uur mis was. Fred zijn gezondheid liet te wensen over, dat wisten wij. 
Na een beroerte heeft hij zich met wat beperkingen toch weer goed 
herstelt en kon hij onze kassier bij toerbeurt helpen bij het tellen van de 
collectes. In de Teresiaparochie was hij lid van de Parochievergadering (nu 
Pastoraatgroep) en is hij voorzitter geweest van het parochiebestuur. Na 
dat de Teresiaparochie was opgegaan in de Agnesparochie bezocht hij 
iedere zondag de H. Mis, meestal om 12.00uur. 
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Datum    Collecte Kaarsenverkoop   Bloemenbus 
28 mei    € 665,68 € 104,35  € 11,85 
 
 4 juni    € 442,80 €   81,40  €   9,50 
11 juni    € 307,29 €   84,35  € 22,00 
18 juni    € 367,65 € 106,50  € 11,50 
25 juni    € 355,62 €   81,60  €   8,71 
 
 2 juli    € 415,67 €   74,35  €   4,50 
 9 juli    € 406,86 €   90,60  € 11,75 
16 juli    € 449,41 €   95,00  € 18,85 
23 juli    € 383,81 €   79,60  € 16,45 
30 juli    € 327,68 €   77,40  €   5,20 
 
 6 augustus   € 277,38 €   63,05  €   8,50 
13 augustus   € 359,84 €   79,70  € 15,40 
20 augustus   € 354,61 €   57,72  € 13,25 
27 augustus   € 292,02 €   81,70  €   0,00 
 
 3 september   € 293,00 €   74,50  € 11,15 
10 september   € 500,70 €   64,50  €   2,55  
17 september   € 384,25 €   83,60  €   2,45 
 
   De opbrengst van Missionarissen deurcollecte op Pinksteren was € 346,83 
                            De opbrengst van de MIVA-collecte was € 280,84  

Hartelijk dank voor uw bijdrages 
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Zondag 10 september was de opening van het nieuwe seizoen. In een volle kerk 
vierden wij met alle gemeenschappen, nederlandse, spaanse en 
neocatechumenen, de Eucharistie met als thema Verbondenheid. In het kader van 
hun bezoeken aan alle geloofsgemeenschappen was ook het Bestuur van onze 
parochie Maria Sterre der Zee bij de H. Mis aanwezig. Tijdens de viering kwamen 
alle gemeenschappen aan  bod met zang, schriftlezing en voorbede. Het was fijn 
te zien dat alle gemeenschappen goed vertegenwoordigd waren hetgeen ook na 
de viering het geval was in de pastorie, waar onder het genot van koffie en thee 
kennis gemaakt kon worden met het Bestuur. Ook was er volop gelegenheid voor 
het stellen van vragen aan het Bestuur. 
Na afloop was er een lunch met het Bestuur en de beheercommissie en 
pastoraatgroep. Tijdens deze lunch heeft het Bestuur hun waardering 
uitgesproken over onze geloofsgemeenschap. Zij waren onder de indruk van de 
eucharistieviering, waarin zij de Verbondenheid ook zeer gevoeld hebben. Het 
Bestuur gaf aan faciliterend te werken voor alle geloofsgemeenschappen, maar 
dat elke geloofsgemeenschap zelf de handen uit de mouwen moet steken en 
vooruit moet kijken naar de toekomst. Gezien de grote opkomst bij de viering 
hebben wij er vertrouwen in dat wij er met elkaar in kunnen slagen onze 
geloofsgemeenschap levensvatbaar te houden. Uw ideeën en suggesties kunt u 
altijd kwijt bij de beheercommissie of de pastoraatgroep. Beide groeperingen 
hebben een eigen emailadres, zie pagina 2 van dit AgnesNieuws.  
Mede namens het parochiebestuur danken wij u allen voor uw aanwezigheid en 
inbreng. 
 
De beheercommissie en pastoraatgroep 

 

Begin 2018 zal het H. Vormsel worden toegediend in onze parochie. De 
voorbereiding vindt plaats in één van de andere geloofsgemeenschappen 
van onze parochie. Het inschrijfformulier voor aanmelding voor het H. 
Vormsel ligt achterin de kerk of vindt je op de website. Lever dit in bij de H. 
Agneskerk of mail het aan: agnes@rkdenhaag.nl Op de website vindt je 
meer informatie. 

mailto:agnes@rkdenhaag.nl
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Skylar Martina 
Julia Nowicka 
Hanna Alexandra Szegda 
Elbin Jose Pope 
Christopher Santana Diaz 

Hanna Segieda 
Liciana Zagun 
Shayrendo Mercelina 
Gabriel Timsans 
Olivia Torenstra

25 juni                           Maria Groos (84) 
31 juli                       Leny Koets (92) 
3 september            Rie Arts (85) 
4 september           Fred van Westing (77) 

⚤
Darek Salapata en Karolina Garbowska 

Leny Koets* 17 februari 1925 -  + 31 Juli 2017 
Leny Koets wie kent haar niet? 
Leny was in haar leven de moeder van de Parochie van de Teresia van het kind 
Jezus Waar zat Leny in ?????overal! Waar wist zij iets van? overal! 
Of als zij geen antwoord kon geven zocht ze het wel voor je op. Op zondag geen 
Eucharistie viering stond bij Leny niet in het woordenboek, Leny bleef bellen tot er 
voor de zondag een priester gevonden was. Ook zingen in het kerkkoor was haar 
lust en leven, was er een rouw of trouwtje, Leny was present. En niet te vergeten 
De Muizenkoets. Jaren en jaren heeft ze de reizen vanuit de parochie verzorgd. 
Samen met haar vriendin Lucy Mous. Wat konden die twee organiseren! Ze was 
soms niet makkelijk , want ze wilde gelijk hebben Maar ook privé  heeft Leny heel 
veel gedaan. Vergeet niet de vele belastingpapieren die zij voor menigeen 
ingevuld heeft, het was geen probleem. Want ook met de cijfertjes was zij goed. 
Overal ging ze zelfs met de trein naar toe, om over die papieren te buigen 
Zo kunnen we nog uren doorgaan. Maar toen ze hoorde dat onze kerk ging sluiten 
dat is voor Leny vreselijk geweest. We zagen haar ouder worden. Haar levens 
werk was voorbij. 
Leny wij zeggen je dank je wel. RUST IN VREDE, je hebt het verdient!
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In onze H. Agnesgemeenschap zal in december 2017 de Eerste H. Communie 
voorbereiding beginnen. Kinderen tussen 8 en 10 jaar komen in aanmerking om 
de Eerste Heilige Communie te doen in 2018. Vanaf zaterdag 2 december zullen 
wij de bijeenkomsten beginnen voor alle kinderen, die zich willen voorbereiden op 
de Eerste Heilige Communie. Na het Doopsel is belangrijk de kinderen te helpen 
Jezus als een goede vriend te ontdekken. ‘Laat de kinderen tot mij komen’ zal 
Christus zeggen omdat bij Hem de kinderen het ware voedsel en licht gratis 
kunnen krijgen. Een brood die hun zielen zal voeden en een licht die de weg van 
het leven zal verlichten. Hierbij wil ik de ouders uitnodigen voor een informatieve 
ontmoeting op donderdag 9 november om 20.00 uur in de parochiezaal van de 
Agneskerk Beeklaan 188. Op die dag hebben wij de gelegenheid om met elkaar 
kennis te maken, en kunnen wij ons programma aan U presenteren. Na afloop van 
de bijeenkomst kunt u uw inschrijfformulier inleveren en betalen. De kosten 
bedragen € 20 per kind (voor de nieuwe boek en andere materiaal). 
ZATERDAG 2 DEC IS DE LAATSTE MOGELIJKHEID OM IN TE SCHRIJVEN 

Nuestra Iglesia Santa Inés comenzará a partir de Diciembre del 2017 las 
preparaciones  de la Primera Comunión. A los niños entre 8 y 10 años se les invita 
a inscribirse para poder recibir el Sacramento de la Comunión en el 2018.A partir 
del sábado 2 de Diciembre comenzaremos las catequesis para que los niños 
puedan recibir la preparación necesaria a la Primera Comunión. Después del 
Bautizo es importante ayudar a los niños a descubrir que Jesús es un buen amigo. 
“Dejad que los niños vengan a mi” son las palabras que Jesús dice a los niños 
porque en Él los niños podrán recibir gratis el pan verdadero y la luz auténtica. Un 
pan que alimentará sus almas y una luz que iluminará el camino que recorrerán en 
la vida. Con esta carta invitamos a los para padres y/o representantes a una 
reunión informativa el jueves 9 de Noviembre a las 20:00 horasen el centro 
parroquial de la iglesia Santa Inés en la calle Beeklaan 188. Este día tendremos la 
posibilidad de conocernos y presentales a ustedes nuestro programa. Al final de la 
reunión podrá llenar el formulario con los datos del niño y entregarlo. El costo es 
de € 20 por niño (libro y otros materiales). 
EL 2 DE DICIEMBRE ES LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA INSCRIBIRSE 
 
namens de Eerste Heilige Communiewerkgroep,  Johnny  Rivadeneira Aldás,pr 
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zo    8 okt   Patroonsfeest vd. parochie 
  10.00 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. gemengdkoor 
    Voorganger: J. Rivadeneira 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
         
zo  15 okt 10.00 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv.  cantor 
    Voorganger: J. Rivadeneira 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo  22 okt 10.00 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. herenkoor 
    Voorganger: J. Rivadeneira 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo  29 okt 10.00 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. gemengdkoor 
    Voorganger: J. Rivadeneira 
  12.00 uur  Eucharistieviering Spaans 
 
wo  1 nov     Allerheiligen 
    9.30 uur Eucharistieviering (Fatimakapel) 
    
do   2 nov    Allerzielen 
  19.00 uur Gezamenlijke Eucharistieviering 
     mmv. gemengdkoor en Spaanse samenzang 
    (geen ochtendviering in de Fatimakapel) 
  
zo    5 nov 10.00 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. dameskoor 
    Voorganger: A. van der Helm 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
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zo   12 nov 10.00 uur Eucharistieviering Ned 
    m.m.v. gemengdkoor 
    Voorganger: J. Rivadeneira 

12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 

zo   19 nov 10.00 uur Eucharistieviering Ned. 
   mmv. cantor 
   Voorganger: Y. Asa svd 
12.00 uur Eucharistieviering Spaans 

 
zo   26 nov   Christus Koning  
                          10.00 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. gemengdkoor 
    Voorganger: A. van der Helm 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo     3 dec   1e zondag vd Advent 
  10.00 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. dameskoor 
    Voorganger:  J. Rivadeneira 
  12.00 uur  Eucharistieviering Spaans 
 
zo   10 dec   2e zondag vd Advent 
  10.00 uur Eucharistieviering Ned. 
    mmv. gemengdkoor 
    Voorganger J. Rivadeneira 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo   17 dec   3e zondag vd Advent 
  10.00 uur Gezamenlijke eucharistieviering 
    mmv. cantor 
    Voorganger: J. Rivadeneira 
 
  Viering van 12.00 uur vervalt i.v.m. de Kerst-Inn   
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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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BIJDRAGEN AGNESGEMEENSCHAP TOT EN MET AUGUSTUS 

Het doet mij genoegen om u te kunnen berichten dat tot en met de maand 
augustus uw bijdragen aan onze geloofsgemeenschap circa 10% hoger 
liggen dan over de vergelijkbare periode van 2016. De totale bijdragen 
kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
        2016     2017   

Kerkbijdragen (AKB)                           18.329           19.236 

Collectes    16.593           17.075  

Stipendia      1.868             1.972   

Huwelijken en uitvaarten                        0             2.400    

Offerblokken en kaarsen    2.949             3.778  

Overige kerkelijke diensten    1.453             1.061  

Ontvangen collecten voor derden    1.624             1.897   

                                             ---------           -------- 

TOTAAL             € 42.816        € 47.419   

Allemaal heel veel dank voor uw gulle bijdrages en ik hoop dat wij met 
elkaar deze lijn kunnen voortzetten. Zoals u heeft kunnen lezen in de 
laatste Stella Maris laat de begroting 2017 voor de hele parochie Maria 
Sterre der Zee nog een tekort zien van € 167.377. Uw steun blijft dan ook 
hard nodig.  
Voor 22 oktober aanstaande is de herhaalactie voor de AKB gepland. Ik zal 
u dan informeren over cijfers tot en met september.   
 
Henk Habraken, budgetbeheerder 
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Op woensdag 25 oktober 2017 vindt voor de tweede maal de geloof- en 
ontmoetingsdag plaats voor de parochies Maria Sterre der Zee en Vier 
Evangelisten. Een mooie dag voor iedereen die waarde hecht aan 
ontmoeting met andere katholieken en bemoediging in het geloof . Het 
programma is gericht op 65-plussers, maar iedereen die gelegenheid en zin 
heeft om deze dag mee te vieren – ja, we ervaren het als een feest – is van 
harte welkom in de Emmauskerk aan de Leyweg, aanvang vanaf 9.00uur. 
Meer info op de website en in de Stella Maris. 

Op Allerzielen, donderdag 2 november, is er een viering waarin wij alle 
overleden parochianen van het afgelopen jaar willen herdenken. De 
familieleden van de overleden parochianen van het afgelopen jaar, 
ontvangen een speciale uitnodiging. Ook kunt u één gratis misintentie 
opgeven voor een overleden dierbare. Deze opgave is mogelijk op twee 
zondagen, 22 en 29 oktober, na afloop van de vieringen bij één van de 
leden van de Pastorale Werkgroep. Bent u niet in de gelegenheid om naar 
de kerk te komen dan kunt u ook het secretariaat bellen (070-3657729) of 
een email zenden aan: agnes@rkdenhaag.nl. Opgave is mogelijk tot en met 
29 oktober. Voor aanvang van de viering ontvangt u een kaars die u bij het 
afroepen van de intenties op de kaarsen standaards voor het priesterkoor 
kunt opsteken. De viering begint om 19.00 uur. 
Er is die ochtend GEEN viering in de Fatimakapel. 
 

Op zondagmiddag 17 december is er weer de jaarlijkse Kerst-Inn. Op deze 
zondag is er maar één Eucharistieviering en wel om 10 uur. Hierna wordt 
de kerk in gereedheid gebracht voor de Kerst-Inn. De Kerst-Inn begint om 2 
uur. U bent vanaf half 2 welkom in onze warme versierde Agneskerk. Aan 
het programma wordt druk gewerkt. Noteer dus alvast de datum in uw 
agenda en t.z.t. verschijnt er achterin de kerk en op de website meer 
informatie. 

mailto:agnes@rkdenhaag.nl
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Tijdens maandelijkse bijeenkomsten, op maandagavond, komen door uzelf aangedragen 

geloofs- en levensvragen aan de orde. De eerste bijeenkomsten zijn op: 2 oktober, 6 

november en 4 december telkens van 20.00 tot 22.00 uur. Pastoor D. Langerhuizen zal de 

avonden begeleiden.

Parabels 
Bij wijze van spreken  

Een serie woensdagochtenden in het seizoen 2017-2018 over gelijkenissen van Jezus.   
Deze oecumenische bezinningsbijeenkomsten worden georganiseerd door de 
oecumenische werkgroep rond de voormalige (protestantse)Valkenbos-kerk en de 
(rooms-katholieke) H. Agneskerk.   
Locatie:  Pastorie van de H. Agneskerk, Beeklaan 188, Den Haag 
Data:                      woensdagmorgen 25 oktober 2017, 29 november 2017 

24 januari 2018, 28 februari 2018,21 maart 2018 
en 16 mei 2018 (met lunch) 

Tijd:  10.00–12.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur) 
Prijs:   € 1,50 per keer of € 7,50 voor het hele seizoen 
Meer informatie op de website en in de flyer achterin de kerk. 
 

CHRISTUS IS WAARLIJK VERREZEN !
“God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de 

wereld door Hem zou worden gered.”  (Joh. 3,17)

Hoe vaak ervaar je je leven als zinloos, en ben je teleurgesteld ? 
Jezus Christus kijkt in jouw binnenste met mateloze liefde en Hij staat klaar om jou zijn 
schat van vrede en geluk te geven ! 
Vanaf 18 september 2017, iedere maan- en vrijdagavond van 20.00 uur - 21.00 uur In de 
Fatimakapel van de Agneskerk, Newtonstraat 326, Den Haag 
 

Op 31 oktober start de Alpha cursus in onze parochie Maria Sterre der Zee. Deze bestaat 
uit wekelijkse bijeenkomsten op de dinsdagavond en geeft een laagdrempelige uitleg over 
de kern van het christelijke geloof. Deelnemers ontmoeten elkaar voor een maaltijd, een 
korte inleiding en wisselen met elkaar van gedachten in deelgroepen over uiteenlopende 
thema¹s rond Jezus, de Bijbel, gemeenschap en kerk. Voor opgave en/of informatie kunt u 
contact opnemen met het Parochiesecretariaat. 
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Burkina Faso 
Het land van de oprechte mensen 

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar 
aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso in West-Afrika. Burkina Faso 
betekent: Land van oprechte mensen. Het is een relatief vreedzaam, maar zeer arm land. 
Het is zelfs een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van 
de landbouw. Veel regio’s worden echter hard getroffen door klimaatveranderingen en 
droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen veel mensen hun geluk 
in de illegale goudmijnbouw. In Burkina Faso hebben ook veel meisjes en vrouwen het 
zwaar door gedwongen huwelijken en door beschuldigingen van hekserij.  
Hulp voor meisjes en vrouwen 

De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18
e
 uitgehuwelijkt. Steeds vaker 

verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden 
bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, die 
vaak zelf maar net genoeg hebben voor het levensonderhoud. In Burkina Faso worden 
veelvuldig oudere vrouwen, vaak weduwen, beschuldigd van hekserij en vervolgens 
verstoten. Om te voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze vluchten. Ze laten alles 
achter: hun kinderen, familieleden, hun hele leven. Zusters trachten deze vrouwen op te 
vangen en te helpen. In een opvangcentrum verbouwen de vrouwen groente, spinnen ze 
katoen en produceren zeep om enigszins in hun levensonderhoud te voorzien. 
Langzamerhand is er voor deze vrouwen een gemeenschap ontstaan. 

Hulp voor kinderen en jongeren 

Vele mensen hebben nauwelijks enig toekomstperspectief. Daardoor beproeven 
duizenden mensen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Onder hen bevinden zich ook 
veel kinderen en jongeren. Het is zeer zwaar en gevaarlijk werk en zeker niet geschikt voor 
de jeugd. Priesters bekommeren zich om deze kinderen en jongeren en proberen hen te 
motiveren weer naar school te gaan. 
Missio helpt 

De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de 
solidariteit. We vieren dan dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van 
mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Het laat ons niet onverschillig dat 
meisjes in Burkina Faso slachtoffer worden van een gedwongen huwelijk, dat vrouwen als 
heks vervolgd worden of dat kinderen zwaar en gevaarlijk doen in de illegale mijnbouw. 
Daarom steunt Missio Pauselijke Missiewerken de zusters en de catechistenfamilies, die 
de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Ook steunt Missio een 
project van priesters, die zich inzetten om de kinderen en jongeren, die werken in de 
illegale  mijnbouw, weer naar school te laten gaan.  
 
Laten wij MISSIO helpen met een royale bijdrage aan de deurcollecte voor de projecten in 
Burkina Faso op zondag 15 oktober. MOV-Agnesgemeenschap, Aad van der Klaauw   
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Het jaar loopt ten einde, niet alleen het kalenderjaar maar in Kevelaer betekent 
dit ook dat het bedevaartjaar 2017 ten einde loopt.  Dit wordt op plechtige wijze 
officieel afgesloten.  Het is een bijzonder moment, de sluiting duurt tot het 
komend voorjaar en dan zal het seizoen weer plechtig geopend worden op 
maandag 30 april 2018. 
 
Zoals altijd organiseert de Haagse Bedevaarten in het jaar deze reis naar Kevelaer 
van 31 oktober t/m 1 november. Hierbij kunt u aanwezig zijn. Folders om u in te 
schrijven, kunt u vinden via onze website www.bedevaart.nl of via de folders 
beschikbaar in uw parochiegemeenschap. 
 
Dinsdag 31 oktober 
Het vertrek kan plaatsvinden rond 7.45 uur vanaf Leiden, Leidschendam, Den 
Haag en Rotterdam. Uiteraard kunt u ook aansluiten met eigen vervoer. 
De H. Mis wordt gevierd in Bedburg-Hau, vlak bij Kevelaer, waar we ook de lunch 
zullen gebruiken. 
Na het inchecken in het hotel kunt u deelnemen aan een kruisweg en bij het 
plechtig Lof wordt de bedevaartkaars gewijd.  
 
Woensdag 1 november 
De Pontificale Hoogmis vindt plaats in de Basiliek met Reinhard kardinaal Marx, 
aartsbisschop van München en Freising, waarna de preek en de Pauselijke Zegen 
in het Forum Pax Christi worden gegeven. 
Na het diner is er afscheid van de Genadekapel en gelegenheid tot het laten 
zegenen van de devotionalia. Rond 18 uur zal de bus de eerste stopplaats terug 
naar huis weer aandoen. 
 
Deelnamekosten per persoon 
- 2-persoonskamer met douche/Wc      € 142,- 
- 1-persoonskamer met douche/Wc      € 155,- 
De kosten zijn inclusief: vervoer, lunch, diner,  overnachting met ontbijt, warme 
middagmaaltijd, groepsreisverzekering en bedevaartkosten (porto, drukwerk, 
stipendia e.d.). 
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot  onze website www.bedevaart.nl  of 
bellen met 010-4149577 
Ineke Huitema, secretaris Haagse Bedevaarten 

http://www.bedevaart.nl/


18 

 

 

Op zaterdag 7 oktober wordt het parochiefeest gevierd.  
Het thema is: “wat kunnen we leren van elkaar, hoe komen we in gesprek 
met elkaar en hoe verbinden we onze kerk met de stad”. 
Daartoe wordt er in onze H. Agneskerk van 12 tot 16 uur een beurs 
georganiseerd met stands van de geloofsgemeenschappen om te laten zien 
waarin zij onderscheidend zijn. Er zal een bescheiden expositie zijn van 
liturgische kleding en kerkelijke voorwerpen. Het AgnesGilde verzorgd de 
catering. Daarnaast zullen er ook stands zijn van organisaties uit de stad 
waarmee wij ons als Christenen verbonden weten. 
Ook is er gelegenheid om zelf kaarsen te maken, aan de gang te gaan met 
het vervaardigen van Glas in Lood of een eerste les te krijgen in het 
bespelen van het kerkorgel. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor 
kinderen en volwassenen. Meer informatie op de posters achterin de kerk 
en op de website. Om deze beurs te organiseren en voor te bereiden zijn er 
veel vrijwilligers nodig. Heeft u tijd, zin en gelegenheid hiervoor, meldt u 
zich dan aan bij het secretariaat. Vele handen maken licht werk. 

Kopij voor het AgnesNieuws graag uiterlijk 14 dagen voor verschijning  
inleveren per e-mail: agnes@rkdenhaag.nl 

 
De verschijningsdatum van het volgende AgnesNieuws is 14 december 

 
U ontvangt het parochieblad Stella Maris en het AgnesNieuws eens in de 
twee maanden in uw brievenbus. Wij 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 

mailto:agnes@rkdenhaag.nl
mailto:agnes@rkdenhaag.nl
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Op deze plek is er nog plaats voor een advertentie. 
Voor mogelijkheden en prijzen: agnes@rkdenhaag.nl 

 
 
 
 
 

 

                  


