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Advertenties
Met een adverentie in Stella Maris bereikt u ruim 10.000 lezers in de regio Haaglanden tegen aantrekkelijke tarieven.
 
Als u wilt adverteren in het parochiemagazine, kunt u contact opnemen met redactie@rkdenhaag.nl.

Van de redactie
Een nieuwe Stella Maris ligt voor u.
De schrijfster van dit redactiestukje is inmiddels 'en route', zich wel realiserend
dat niet iedereen zo maar de boel de boel kan laten. Werk gaat door en ver-
plichtingen ook. Zo ook in onze parochie Maria Sterre der Zee .
 
Talloze vrijwilligers zorgen er voor dat het een goed geoliede machine is en
blijft. Ik kan een lijst maken van taken die door hen uitgevoerd worden maar
dit keer noem ik slechts één groep, namelijk de bezorgers van dit blad. Zij
zorgen dat u iedere 2 maanden het parochieblad op de mat vindt met paro-
chiebrede informatie .Dat is geen sinecure want mensen van boven de 70 lopen
toch maar met een fikse stapel bladen hun 'wijk'. Hopelijk doen zij dit wel als
het droog is, wat in deze zomer wel even uitkienen is. Petje af voor deze
mensen.
 
Wie boven de 70 is wil ook wel een keer stoppen met zijn of haar taak, vandaar
dat ik de gelegenheid te baat neem om een oproep te doen voor nieuwe be-
zorgers. Aanmelden kan bij de secretariaten van de geloofsgemeenschappen.
 
Rest mij nog iedereen mooi zomerweer toe te wensen, hier in Den Haag of op
een vakantieplek.
Kom veilg thuis als u op reis bent of gaat, maak een foto of beschrijf een mooie
plek voor de volgende Stella Maris en vergeet de thuisblijvers niet. Een kaartje
is nog steeds leuk!
 
Agnes Damen

2



Vakantiepraatje van de pastoor
Vrijdag 1 juli jl. hebben parochiebestuur en pastoraal team een ochtend lang
nagedacht en gesproken over de vitaliteit in onze parochie, c.q. onze
geloofsgemeenschappen. Daar is veel over te zeggen, maar dat is niet de
inhoud van mijn vakantiepraatje. Met pastoraal team en parochiebestuur
kijk ik terug op een druk maar goed pastoraal werkjaar. Er is weer héél véél
gebeurd. En natuurlijk: sommige dingen kunnen altijd beter en van fouten
kun je leren. Ook daar wordt aan gewerkt! Veel dank, ook aan alle vrijwilligers
in onze geloofsgemeenschappen, voor jullie grote en toegewijde inzet!
 
De vakantieperiode is nu begonnen; wat is het heerlijk als je een paar weken
wat meer ontspanning hebt. Zo ervaar ik dat ieder jaar weer opnieuw. Een
paar weken geen grote druk van alles wat nog zo nodig ’moet’.  Als u of jij
in deze zomerperiode nog werkt, hoop ik dat het wat minder druk is dan
‘normaal’. En als je je boeltje pakt om op weg te gaan naar een plek waar
je rust hoopt te vinden, dan hoop ik dat je het goed mag hebben. Fijn en
gezellig! Of het nou dichtbij is – op het strand op Scheveningen of Kijkduin; wellicht op de camping – of in verder gele-
gen oorden – ik reis dit jaar af naar Gdansk in Polen -  wij zoeken toch allemaal rust in onze vakantie.
 
En dan gaat het  meestal niet alleen om het uitrusten van vermoeide spieren en het ontspannen van alle stress. Ik zoek
altijd ook een zeker innerlijke rust. Om het maar even heel klassiek en bijbels te zeggen: rust voor mijn ziel. Daarmee
bedoel ik uiteraard niet: ‘zielenrust’ in het hiernamaals. Nee, je ziel is niet geestelijk of verheven, maar je diepste zelf.
Immers: als je ergens ‘je ziel en zaligheid in legt’, dan ben je er met heel je lijf en leden bij betrokken, ‘met hart en ziel’.
‘Rust voor je ziel’ is dan ook méér dan relaxen of zo aangenaam mogelijk je vakantie doorbrengen.
 
Eigenlijk is dat precies wat oorspronkelijk met het woord ‘vakantie’ bedoeld werd: het Latijnse woord ’vacare’ betekent
letterlijk: ruimte maken. En ik zou daar aan willen toevoegen: ruimte maken voor wat echt, goed en fijn leven is. Ook
weer eens (meer) ruimte voor God, voor een gebed. Soms kun je dat op je vakantie meemaken: dat je door de eenvoud
van een vakantiehuisje, door de gezellige sfeer in een dorp, de hartelijkheid van mensen,  door de stilte van een bos of
het zien van de zee, echt tot jezelf komt. Of als je een kerk of een kapel binnenloopt en een kaarsje opsteekt. Voor
jezelf of iemand die je lief is. Als je ruimte wilt maken, dan moet je leren loslaten. Even al die overbodige ballast in je
hoofd en je hart achter je laten. Kun je dat nog? Kan ik dat nog?
 
Misschien dat u, jij en ik daar iets van kunnen waarmaken, als wij deze zomer de gelegenheid krijgen om op vakantie
te gaan. Wanneer je zelf op adem gekomen bent, kun je jouw nieuwe inspiratie en je extra energie benutten door er
weer opnieuw te zijn voor elkaar. Wat u, wat jij, wat ik ook gaan doen in deze zomertijd: ik wens u en jou een goede
zomerperiode. Een tijd waarin je op adem kunt komen en ‘rust voor je ziel’ kunt vinden... en met elkaar kunt delen.
Opdat we begin september weer met nieuw elân aan een nieuw pastoraal werkjaar kunnen beginnen! Van harte
toegewenst!
 
Dolf Langerhuizen, pastoor

Jubileum priesterwijding
Alhoewel 20 jaar niet een echt jubileumgetal is, heeft het parochiebestuur toch
stil gestaan bij de 20ste verjaardag van de priesterwijding van pastoor Dolf
Langerhuizen op 1 juni 2016. Tijdens een informeel samenzijn van het paro-
chiebestuur sprak bestuurslid Theo van Woerkom enkele lovende woorden en
overhandigde de jubilaris een boek, passend bij de specifieke belangstelling
van onze pastoor voor de Oosterse Kerk.
 
Joost Happel, secretaris

Pastoor Langerhuizen op vakantie in
Budapest

Pastoor Langerhuizen tijdens
installatieviering

3



Start vorming kerktoetreders
In november gaat het vormingstraject van start waarin personen worden
voorbereid op toetreding tot de Rooms-Katholieke Kerk. Nadere informatie
volgt in de maandberichten van de geloofsgemeenschappen en in Stella Maris.
 

Kerktoetreders in Schiedam
Op zaterdag 21 mei vond in de Basiliek H.Liduina en Onze Lieve Vrouw van de
Rozenkrans in Schiedam de jaarlijkse bijeenkomst voor kerktoetreders in het
bisdom Rotterdam plaats.
 
Ik was er met mijn gezin – vrouw Agata, tevens mijn peettante, plus Julia, An-
toni en Jan - en peetoom Josef Grosserüschkamp.
Bisschop Van den Hende ging voor in de Eucharistieviering, met ondersteuning
van prachtige zang van de kathedrale cantorij. Mooie liederen en lezingen,
welke wonderwel aansloten bij ons jonge katholiek-zijn. Bisschop Van den
Hende preekte prachtig over het belang van 1) bidden en 2) 'klein zijn'; en
minder dan verwacht (door sommigen) over het uitdragen van het geloof. Mij
gaat 1) steeds beter af, al is het nog wennen, terwijl bij jezelf stilstaan bij 2)
een goede leidraad is gebleken.
Na de viering was er een gezamenlijke lunch waar de bisschop in gesprek ging
met alle kerktoetreders en hun familie. Vervolgens was er een rondleiding door
de basiliek. Er waren ongeveer 60 kerkgangers, helaas niemand anders van
onze toch grote groep geloofsleerlingen uit de parochie Maria Sterre der Zee.
 
Heilige Deur
Een extra ‘attractie’ van de Liduinabasiliek is het feit dat er zich in het Heilig
Jaar van de Barmhartigheid een Heilige Deur bevindt: het is feitelijk de deur
waardoor je binnenkomt. Onze Antoni, die tijdens de dienst en rondleiding
afwisselend binnen meeluisterde en buiten speelde (tussen de oldtimers die
op het plein hadden geparkeerd!), bedacht zich dat hij wel een keer of 5 door
die Heilige Deur is gegaan!
De bisschop was zeer verwelkomend en mijn zoons plus ik mochten nog met
hem op de foto, als klap op de vuurpijl! Aan het eind kreeg ik voor ieder van
onze groep een exemplaar van het boek Geloven in de Randstad 1955-2005
plus het prachtige boek Groeien in Geloven: Bijbel en gebed voor elke dag
 
Michiel Thijssen
 
 
 

Michiel Thijssen met familie (foto: Peter van Mulken)

Kerktoetreder 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het woord is....
Ik ben geboren in Den Haag in een
protestant-christelijk gezin. Jarenlang
stond ik er niet bij stil bij welke chris-
telijke groepering ik mij bevond. Toen
mijn puberteit aanbrak begon ik
steeds meer te twijfelen en te denken
bij welke kerk ik mij het meest thuis
voelde.
 
Na een aantal keer een rooms- katho-
lieke mis te hebben meegemaakt
merkte ik dat deze kerk het best bij mij
paste Via de kerkelijk werkers van de
Bethelkerk ben ik in contact gekomen
met pastoor Langerhuizen. Hij heeft
na enkele maanden van gesprekken
voorgesteld om op 14 mei mijn Eerste
Communie te doen gevolgd door de
toediening van het Vormsel.
 
 
Ik heb positief gereageerd op dit voor-
stel en zo werd ik in het bijzijn van
familie en vrienden katholiek. Nu be-
vind ik mij in een wereldkerk waarin
we allemaal de Heer aanbidden en dat
is uiteindelijk waar het allemaal om
gaat.
 
Rick van Weers

4



Kerkinterieurs
in Nederland 
Op 20 juni  jl. werd in de (protestante)
Thomaskerk te Amsterdam het boek
'Kerkinterieurs in Nederland' gepre-
senteerd. Uitgegeven door Museum
Catharijneconvent en de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Inhoude-
lijk goede lezingen, onder andere van
emeritus Prof. Dr. Herman Pleij. Aan
het einde van de bijeenkomst werd
het eerste exemplaar aangeboden
aan minister mevr. J. Bussemaker.

 
Bij de honderd kerkinterieurs die in
het boek naar voren worden gebracht
zijn ook 2 kerken van de parochie
Maria Sterre der Zee: de St. Jacobus
de Meerdere en de H. Antonius Abt.
Mooie teksten en prachtige foto’s zijn
aan deze bijzondere kerken gewijd.
Ook onze buurparochie De Vier Evan-
gelisten heeft één kerk die in het boek
staat: De Pastoor van Ars. Deze drie
kerken vertegenwoordigen ieder een
bouwstijl en kerkvisie die karakteris-
tiek was voor de periode waarin zij
werden gebouwd. Dat is ook de inde-
ling die het boek maakt. Voor de ker-
ken die hebben meegedaan was na
afloop een boek beschikbaar. Voor
wie nieuwsgierig is, is het boek te be-
kijken in de pastorie van de H. Jacobus
en in de pastorie van de H. Antonius
Abt.
 
Als u het boek wilt bestellen, dan kan
dat – met 25% korting op de winkel-
prijs van € 49,95 – via het parochiese-
cretariaat: parochiesecretariaat@rk-
denhaag.nl of 070- 820 98 66. 
 
Dolf Langerhuizen, pastoor

Een droom, of toch niet? 
Een verhaal over de retraite voor arbeidsonge
schikte mensen

Laatst droomde ik dat ik een vrouw
ontmoette die mensen die het niet
hadden getroffen in het leven door
ziekte en verlies bij elkaar wilde bren-
gen. En die vrouw had een zus die ook
meedeed. Zij hadden een mooie plek
in het Zuiden van het land uitgezocht.
Een plek van rust en stilte, een plek
van bezinning, een plek waar je de
adem van God kon voelen. Een Groot
Huis met vele kamertjes, net zoals in
de woning van God. Om dat huis heen
lag een grote mooie tuin, alsof we
mochten vertoeven in de hof van God.
Kortom, een plek waar je tot rust kon
komen om de zachte stem in jezelf
goed te kunnen horen. De stem van
God misschien. Een plek waar de non-
nen hun leven toewijden aan de Al-
machtige. Een plek van inkeer en me-
ditatie, waar je de stilte kon horen.
 
 
Liefde van de twee zussen
Bij de ingang stonden de twee zussen
de mensen op te wachten. Zij stelden
de mensen op hun gemak met een
kopje koffie of thee. Ze hadden alles
keurig verzorgd, met een bloemetje
en een prachtig welkomstgedicht. Ja,
hier was het goed toeven, met oog
voor detail. En zo ontspon zich lang-
zaam maar zeker een sfeer waarin de
mensen hun verhaal durfden te vertel-
len. Er werd gelachen, maar ook ge-
huild.
 
De mensen maakten tekeningen over
de vraag wat ‘hoop’ voor hen beteken-
de, waarbij de mooiste kunstwerkjes
verschenen. Eten werd in stilte ge-
daan met op de achtergrond zachte
muziek. En dit alles gebeurde in het
ritme van het Grote Huis met de vele
kamers, waar ook deelgenomen kon
worden aan de diensten in de kerk.
 
Iedereen laafde zich aan de voelbare
liefde die de twee zussen uitstraalden
en die de mensen elkaar onderling ook

gaven. Want hoe onrechtvaardig kan
het leven soms zijn. Hoe komt het dat
de één veel narigheid op zijn bordje
krijgt, en de ander huppelend door het
leven gaat? En hoe kun je God dan nog
ervaren en ontmoeten?
 
Ook was er een gesprek met zuster
Hildegard van het Grote Huis: “Hoe
moeilijk, pijnlijk of uitzichtloos je situ-
atie soms ook is, bedenk dan: Je bent
gewild.” Mij tilden deze drie woorden
even boven de misère uit en ze gaven
mij hoop: Ja, ook ik ben gewild.
 
Droom?
Was dit een droom? Nee, dit was
werkelijkheid: in het klooster van de
OLV Abdij in Oosterhout, waar we
onder leiding van Greet en Marian
Kappers even uit het alledaagse leven
apart werden genomen. We deelden
het verdriet, de woede en de onmacht
die ziekte met zich meebrengt, het
uitgerangeerd voelen in de maat-
schappij. We bemoedigden onszelf en
elkaar om onze plek in de wereld voluit
in te nemen: je mag er zijn zoals je
bent!
 
Namens alle deelnemers hartelijk be-
dankt aan de parochie en de Katholie-
ke Vereniging voor Geestelijke vor-
ming die dit alles mogelijk hebben
gemaakt.
 
Jan Tijssen, deelnemer aan de retraite

OLV Abdij in Oosterhout
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Indrukwekkende
vormselviering
Op zondag 22 mei ontving een groep van 39 vormelingen vanuit de geloofsge-
meenschappen H. Agnes, H. Antonius Abt, H. Driekoningen, H. Ignatius en H.
Willibrord het sacrament van het heilig Vormsel in de Marthakerk. Dit werd
toegediend door pater Thomas Kremer en pastoor Dolf Langerhuizen.
 
De mis was indrukwekkend en vooral de binnenkomst in processie van de
kinderen met kaarsen in hun hand. Het moment van de zalving temidden van
de ouders was spannend voor kind en.. ouder. Er waren twee koren: Heaven’s
Touch en PaMa. Beide koren hadden een heel ander geluid maar zo was er veel
variatie.
 
Na afloop kregen de kinderen van de geloofsgemeenschap H.Willibrord stuk
voor stuk van Shirley Zichem felicitaties, een persoonlijk woord, een oorkonde
en witte rozen. En hun eigen doopkaars mocht, na vandaag voor de derde keer
ontstoken te zijn, weer mee naar huis. De vormelingen kwamen handen tekort.
 
In gesprek
Als voorbereiding heb ik met mijn zoon het afgelopen jaar de bijeenkomsten
van het catecheseteam van de Willibrordgemeenschap onder leiding van
Shirley Zichem en zuster Elvira Telik in de Marthakerk bijgewoond. Wat opviel
was dat de jongens en meisjes erg geïnteresseerd en betrokken waren. De
jongeren deelden veel met elkaar. Bijbelse verhalen vormden het vertrekpunt
voor verder gesprek. Er werd doorgesproken over de ervaringen van de vor-
melingen zelf. Zo werd de brug geslagen naar het dagelijkse leven van de
jongens, meisjes en ouders zelf.
 
De Vuurdoop
In het kader van de voorbereiding op het Vormsel zijn wij met onze groep op
14 mei naar de Vuurdoop in Rotterdam geweest. Dit is een jaarlijkse bijeen-
komst voor alle vormelingen in het bisdom Rotterdam. Het werd een werve-
lende dag voor 700 jongeren en hun begeleiders. Met theater, een torenbe-
klimming en een workshop voor de vormelingen met een gesprek over vluch-
telingen. De begeleiders kregen gelijktijdig een groepsgesprek. Ik was ingedeeld
bij vicaris-generaal Verbakel en we spraken over het bijbelverhaal over de    
 ‘Verloren Zoon’. Toepasselijk in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.
 
Voorbereiding
Twee dagen voor de toediening van het Vormsel kwamen alle 39 vormelingen
voor het eerst samen in de Marthakerk. Het was een praktische voorbereiding
op zondag: de kinderen die zouden voorlezen konden oefenen en het lopen bij
binnenkomst werd ook besproken. Direct bij binnenkomst die avond ontmoet-
ten wij Marijke Witteman, pastoraal werkster. Wat fijn dat zij nu ook bij de
derde grote stap betrokken zou zijn, na Maxime zowel gedoopt als begeleid te
hebben bij de Eerste Communie.Tot slot  een woord van dank  aan Shirley Zi-
chem. Zij wist door haar  spirit de vonk, die in de kinderen aanwezig is, te laten
ontbranden om zich nog meer te verbinden met het geloof.
 
Moeder van Maxime, een van de vormelingen
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H. Willibrord met parochievicaris Ad van der HelmH. Jacobus de Meerdere

H. Ignatius van Loyola met parochievicaris Ad van der Helm en
pastoraal werker Marijke Witteman

H. Driekoningen met pastoor Langerhuizen

H. Antonius Abt met pastoor Langerhuizen & pastoraal werker
Marijke Witteman

H. Agnes met parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás

Eerste H. Communie 
In de geloofsgemeenschappen van onze parochie hebben in de afgelopen periode veel kinderen hun Eerste H. Com-
munie gedaan. Hieronder presenteren zij zich.
 
Wij feliciteren hen met deze belangrijke stap.
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De vitale
geloofsgemeenschap
 
Het beleidsplan van het parochiebe-
stuur gaat uit van ‘vitale geloofsge-
meenschappen’. Het is niet zo moeilijk
om die woorden in een plan op te
nemen. Moeilijker is het om handen
en voeten te geven aan het begrip ‘vi-
tale geloofsgemeenschap’.
Je denkt dan al snel aan harde cijfers,
zoals het aantal kerkgangers, de op-
brengsten van kerkbalans, en dopelin-
gen of geloofsleerlingen. Dat leidt
namelijk tot makkelijke en vergelijk-
bare rekensommetjes. Daar tegen-
over staat dat prof. Erik Borgman op
de studiedag van onze parochie op 9
april jl. juist aandacht vroeg voor án-
dere waarden dan cijfertjes: contact,
gemeenschap, geloofsvorming. Op
zijn vraag hoe de kerk er uit zou zien
als je helemaal van voren af aan zou
beginnen, was het antwoord: een tent
die daar is waar mensen samen
komen.
 
In het verlengde van deze studiedag
vond op 1 juli jl. een beleidsochtend
plaats van het parochiebestuur en het
pastoraal team over het begrip ‘vitali-
teit’. Dit heeft geleid tot de volgende
stellingen:
1. Het vitaliseren van onze geloofsge-
meenschappen krijgt de grootste pri-
oriteit.
2. Iedere geloofsgemeenschap heeft
een eigen profiel. De diversiteit van
die profielen zorgt voor een breed
aanbod vanuit de parochie.
3. De verwachtingen tussen parochie
en geloofsgemeenschap (centraal en
decentraal) en tussen de geloofsge-
meenschappen onderling zijn nog niet
goed in beeld. Zoals de verhouding
tussen parochieblad Stella Maris en de
maandberichten of een lokale herder
ten opzichte van een pastoraal team.
4. De zichtbaarheid van de kerk in de
samenleving vraagt om een innovatief
actieplan (de kerk als tent).

Vrijwilliger of lid van
de familie?
 
De traditionele verzorgingsstaat wordt
omgebouwd tot participatiemaat-
schappij. Vooral gemeenten krijgen
daardoor steeds meer taken die eerst
tot de verantwoordelijkheid van de
rijksoverheid behoorden. Om invul-
ling te geven aan die participatiemaat-
schappij organiseerde de gemeente
Den Haag op 26 mei een avond voor
alle levensbeschouwelijke organisa-
ties uit de stad. Zo’n 75 deelnemers
vertegenwoordigden tenminste 30
organisaties. Bij ontvangst in het Spui-
theater werd rode linzensoep geser-
veerd.  Heel passend bij deze bijeen-
komst (Gen. 25: 30)!
 
Het bleek dat de gemeente vooral
behoefte heeft aan nut en kengetal-
len: hoeveel vrijwilligers, welke taken,
welke procedures, hoe werven? Ter-
wijl vanuit de levensbeschouwelijke
organisaties vooral het belang werd
benadrukt van ‘aanwezigheid’ en ‘in
het verborgene doen wat gedaan
moet worden’.
 
Vanuit een van de moslimgemeen-
schappen werd gezegd dat de relatie
met onze Schepper de drijfveer is voor
levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk.
Vanuit de Anglicaanse kerk werd naar
voren gebracht dat degenen die zich
inzetten voor de kerk dit niet als vrij-
williger doen, maar als lid van de ge-
meenschap, die als een familie erva-
ren wordt.

 
Besloten is dat een delegatie van het
parochiebestuur en het pastoraal
team over deze onderwerpen een
ronde gaat maken langs de beheer-
commissies en pastoraatgroepen. Ui-
teraard zijn reacties van lezers van
Stella Maris ook zeer welkom!
 
Joost Happel, secretaris

Nieuws van de bestuurstafel
 
Voor ons als vertegenwoordigers van
de Haagse parochies Maria Sterre der
Zee en Vier Evangelisten waren dit
waardevolle en herkenbare geluiden.
De relatie met de Schepper (verticaal)
en de familieband (horizontaal) vor-
men immers samen het kruisteken.
Een mooi appèl om te blijven investe-
ren in versterking van de geloofsge-
meenschappen waarin een ieder zich
thuis voelt als lid van de familie!
 
Tijdens deze avond is het voorstel
gedaan om tot een permanent ver-
band te komen van alle voorgangers
van de Haagse levensbeschouwelijke
organisaties. Wethouder Rabin Bal-
dewsingh sloot de bijeenkomst af met
de toezegging om nog dit jaar een
vervolg te organiseren. De RK Kerk zal
daar zeker weer bij aanwezig zijn!
 
Mw. Lore Olgers-van Schie, lid paro-
chiebestuur, portefeuille kerk en
samenleving

Parochiedag 9 oktober
 
De feestdag van Maria Sterre der Zee
is op 10 oktober. Dit wordt in iedere
geloofsgemeenschap op zondag 9
oktober a.s. gevierd door in de liturgie
met zang en gebed aandacht te geven
aan Maria Sterre der Zee, wellicht met
een nieuw parochielied. Verder zal het
Marialof die zondag om 15:00 uur in
de H. Jacobuskerk in het teken van
Maria Sterre der Zee komen te staan,
waarbij alle parochianen van harte
welkom zijn.

Abonneren
In  2016 kost een postabonnement
€18,=.
 
Opgave:  redactie@rkdenhaag.nl
 

8



Zoals u al eerder hebt kunnen lezen is op vrijdagavond 29 april een avond ge-
organiseerd voor en door ‘migranten’ gemeenschappen van parochie Maria
Sterre der Zee. Deze avond vond plaats in de zaal van de Marthakerk en heeft
een schat aan informatie opgeleverd. Hiermee kan zowel bestuurlijk als pasto-
raal beleid ontwikkeld worden voor de toekomst van deze gemeenschappen
binnen onze parochie.
 
Deze avond heeft achter de schermen een vervolg gekregen. Diaken Ronald
van Berkel als portefeuillehouder vanuit het pastoraal team en bestuurslid
Harry Vrins hebben de taak op zich genomen om van de uitkomsten van deze
avond, en vanuit de ervaringen in de voormalige Willibrordparochie waartoe
de meest gemeenschappen behoorden, een voorstel te maken voor het beleid
voor al de migrantengemeenschappen van onze parochie. Er zal uniform beleid
worden ontwikkeld, maar ook zal gekeken worden naar maatwerk voor iedere
afzonderlijke gemeenschap.
 
Naar verwachting zal medio oktober een eerste concept van dit beleid worden
gepresenteerd. Na het verzamelen van de reacties op dit concept zal, na de
nodige aanpassingen, het beleid door pastoraal team en parochiebestuur
worden vastgesteld.
 
Overigens was een van de uitkomsten van de avond dat de term ‘migranten
gemeenschappen’ een onjuiste benaming is. De meeste leden van deze ge-
meenschappen voelen zich namelijk in eerste instantie parochiaan en Neder-
lands burger.

Christelijk denker: Jean Vanier
Jean Vanier is filosoof en schrijver en stichter van de gemeenschappen De Ark en Geloof en
Licht. Als zoon van een jurist en van de latere gouverneur-generaal van Canada ging hij naar de
Engelse marine. In 1950 kreeg hij de indruk dat hij iets anders moest gaan doen met zijn leven.
Hij begon een studie theologie en filosofie en promoveerde uiteindelijk op Aristoteles. Voor een
korte periode was hij docent aan de Universiteit van Toronto maar verliet in 1964 de academi-
sche wereld om gehoor te geven aan een andere roeping.
 
Deze andere roeping ontstond toen père Thomas Philippe, de geestelijk leidsman van Jean
Vanier, hem uitnodigde in het Franse dorpje Trosly-Breuil. Daar was père Thomas kapelaan in
een inrichting waar mannen met verstandelijke beperkingen waren opgenomen. Net zoals père
Thomas was Jean getroffen door de onmenselijke omstandigheden waarin mensen met een
verstandelijke beperking moesten leven. Hij besloot om zijn leven te gaan delen met mensen
met een beperking.
 
Het stichten van de Arkgemeenschap wordt een spirituele reis voor Jean. Later schrijft hij:
“Ieder mens werd door God geschapen en voor God. (..) Ieder mens is geboren om Gods werk in zijn leven zichtbaar te
maken. Mensen met een handicap ondervinden wellicht veel nadelen op het gebied van kennis en macht, maar in alles
wat het hart betreft en het vermogen om te beminnen, zijn ze vaak uitzonderlijk begaafd. Zij hebben dikwijls hulp nodig
en roepen dan om vriendelijke presentie. Op een wonderbare wijze lijken zij open te staan voor de God die Liefde is en
voor de liefde van God. En omgekeerd: mensen die invloed zoeken, applaus en rijkdom, lijken zich dikwijls voor God af
te sluiten in zelfgenoegzaamheid.”
 
Br. Johannes Paulus csj

Culturele gemeenschappen zou daar-
om wel eens een betere naam kunnen
zijn die meer recht doet aan de status
van al de gemeenschappen van paro-
chie Maria Sterre der Zee. Uiteindelijk
hebben we allemaal een culturele
achtergrond.
 
Diaken Ronald van Berkel & Harry
Vrins, lid parochiebestuur

Vervolg 'Migranten' dag 29 april 2016

Gezamenlijke maaltijd vooraf
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Rituelen en gebruiken
Oecumenische
bezinningsochtenden
 
Al vele jaren organiseren de geloofs-
gemeenschap H. Agnes en de PKN-Val-
kenbosgemeente elk seizoen een
serie oecumenische bezinningsbij-
eenkomsten. Het overkoepelende
thema was dit keer: “Rituelen en ge-
bruiken van katholieken en protestan-
ten”.
 
Parochievicaris Ad van der Helm ver-
telde in oktober over brood en wijn.
Katholieken “communiceren meestal
onder één gedaante”. Ze ontvangen
alleen hostie (brood), geen wijn. Al-
leen de priester drinkt wijn. Al snel
ging het gesprek over hoe we zelf
avondmaal of eucharistie beleven.
In november sprak ds. Marjolein den
Dulk over “kaarsen”. De deelnemers
werden uitgenodigd om zelf een bij-
zondere kaars mee te nemen. Er kwa-
men doopkaarsen, trouwkaarsen, en
allerlei speciale, persoonlijke kaarsen
op tafel te staan. Ook hadden we het
over gedachteniskaarsen. Soms raakt
een ritueel aan verborgen gevoelens
waar je misschien geen woorden voor
hebt bijvoorbeeld bij het aansteken
van kaarsen voor overledenen. Ook
branden veel mensen een kaarsje voor
iemand aan wie ze denken.

Ds. Trinette Verhoeven liet de aanwe-
zigen in januari luisteren naar liederen
uit verschillende tijden en van diverse
liturgische stijlen. Daarbij kwamen
onder andere oude kerkmuziek en
liederen geschreven door Huub Oos-
terhuis, maar ook teksten van Karin
Bloemen en een beatmis langs.
Ds. Klaas Wigboldus sprak in februari
over het gebruik van de bijbel in de
liturgie en in je dagelijks leven. Dit
leidde tot een discussie over de vraag
of je wel of niet in je eigen bijbel mag
schrijven. Hoe heilig is jouw bijbel?
In maart kwam het thema Kleding en
kleuren aan de orde. Pastoraal werk-
ster Marijke Witteman liet ons de kast
met liturgische kleding in de H. Agnes-
kerk zien. En toonde ons een rijkdom
aan soorten gewaden en stola’s.
Pastor Zijerveld vertelde in mei over
de betekenis van wierook en stond
ook stil bij hedendaagse rituelen zoals
stille tochten. Daarnaast was er een
rondleiding langs de glas in loodramen
in de Agneskerk.
 
Het volgende seizoen start in oktober
2016. Meer informatie hierover bij
Nanda Nieuwenhuizen (070 364 28 64
g-n-n-g@ziggo.nl) en Adrie Aarssen
(070 363 80 09 adrieagaath@casema.
nl).
 
Ds. Marjolein den Dulk

MIVA 2016 –
ambulances
voor India
Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijk-
se deurcollecte voor de MIVA (Missie
Verkeersmiddelen Actie) plaats. Dit
jaar vraagt MIVA aandacht voor een
bijzonder project in India: hulp aan
terminaal zieken.
Zorg voor mensen die stervende zijn is
in India niet vanzelfsprekend. De Indi-
ase katholieke gezondheidszorgorga-
nisatie CHAI is gestart met het opzet-
ten van zorgcentra voor terminaal
zieke mensen. Op dit moment zijn er
zes zogeheten palliatieve centra ope-
rationeel. Broeder Jotish leidt een van
deze zorgcentra, in het binnenland
van India,  die niet kunnen bestaan
zonder vervoer. Broeder Jotish: “De
ambulance van MIVA is van levensbe-
lang. Als het ziekenhuis geen vervoer
heeft, kunnen de patiënten niet wor-
den opgehaald en zijn ze aangewezen
op het openbaar vervoer. Ook wordt
de ambulance gebruikt om mensen
die nog thuis kunnen zijn te bezoeken
en ze daar hulp te bieden. Tenslotte
wordt de ambulance ook ingezet om
na het moment van overlijden de pa-
tiënt terug te brengen naar zijn fami-
lie, iets wat uiteraard van onschatbare
waarde is.”
 
Voor meer informatie: www.miva.nl
 
Michiel Timmerman, lid MOV-groep

Broeder Jotish: "De ambulance is van le
vensbelang, zonder vervoer kunnen we de
patiënten niet ophalen."
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Tijd Locatie Voorganger Bijzonderheden Specifieke datum

12:45 H. Jacobus de Meerdere A. van der Helm 12:15 Rozenkrans

14:30 Kapel Ametisthorst D. Langerhuizen 12 september

19:30 H. Jacobus de Meerdere (pastorie) Gebedsgroep St. Jacobus

20:00 H. Martha

09:00 Onbevlekt Hart van Maria Lauden

09:30 Fatimakapel J. Rivadeneira Aldás

10:00 Eisenhouwerlaan 120 Gebedsgroep H. Antonius Abt vanaf 6 september

12:45 H. Jacobus de Meerdere A. van der Helm 12:15 Rozenkrans

19:00 huiskapel Hircos Pater SVD

09:00 H. Martha Pater SVD met koffie

09:00 H. Antonius Abt D. Langerhuizen met koffie

09:30 Fatimakapel J. Rivadeneira Aldás

10:00 Huize Op de Laan Woord en communieviering 3 augustus & 7 september

10:15 H. Ignatius van Loyola Lauden 

12:30 H. Ignatius van Loyola D. Langerhuizen

12:30 OLV van Goede Raad B. Pex

12:45 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan 12:15 Rozenkrans

14:30 H. Ignatius van Loyola Rozenkrans

16:00 Onbevlekt Hart van Maria Rozenkrans

19:00 H. Ignatius van Loyola Vespers

09:30 Fatimakapel J. Rivadeneira Aldás

12:45 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan 12:15 Rozenkrans
15:00 Kapel Landscheiding Y. Asa SVD / D. Langerhuizen 25 augustus & 22 september

19:00 huiskapel Hircos Pater SVD

19:15 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan

09:00 H. Antonius Abt D. Langerhuizen 5 augustus & 2 september

12:45 H. Jacobus de Meerdere D. Langerhuizen 12:15 Rozenkrans

14:30 Zorgcentrum Oostduin (Paviljoen) Y. Asa SVD / pw M. Witteman 5 augustus & 2 september

14:30 Gaspard de Colligny (Serre) A. vd Helm / D. Langerhuizen 19 augustus & 16 september

19:00 huiskapel Hircos Pater SVD 5 augustus & 2 september

19:15 H. Jacobus de Meerdere Broeders van St. Jan

20:00 huiskapel Hircos Pater SVD 5 augustus & 2 september

10:00 Byzantijnse kapel D. Langerhuizen 17 september

10:30 H. Jacobus de Meerdere Tridentijnse liturgie 13 augustus & 17 september

11:00 Lourdeskapel Père Vincent de Paul Boro 

(Franstalige viering)

10:30 Rozenkrans 6 augustus & 3 september

12:45 H. Jacobus de Meerdere A. van der Helm 12:15 Rozenkrans
19:30 H. Ignatius van Loyola Taizeviering 3 september

DOORDEWEEKS ROOSTER

ZATERDAG

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Gebedsgroep 'Daarom kinderen van Bethel verzamel ik u'

Vooraankondiging: Diaconale zondag 13 november
 
De parochie Maria Sterre der Zee wil graag een parochie zijn die midden in de samenleving staat. Als uitvloeisel hiervan
streeft men ernaar meer bekendheid te geven aan alle diaconale activiteiten die plaatsvinden voor de hulp aan de
naasten: dichtbij en ver weg.
Voor de diaconie aan de naasten ver weg zijn in iedere geloofsgemeenschap MOV-groepen actief die zich inzetten op
het gebied van missie, ontwikkelingswerk en vredesvraagstukken. Parochiële Caritas Instellingen (PCI-en) richten zich
op de diaconie aan de naasten dichtbij.
 
Op zondag 13 november wordt in alle geloofsgemeenschappen tijdens de vieringen aandacht besteed aan het werk
van deze groepen. De PCI en de MOV- groepen zullen zich presenteren en uitleg geven over hun activiteiten. Op dit
moment wordt gewerkt aan een verdere invulling van deze diaconale zondag.
 
Ronald van Berkel, diaken
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Geloofsgemeenschap
Kerk

Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Kerk Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger

20:00 17:00 Y. Asa SVD 16:00 J. Rivadeneira Aldás Huize Waalsdorp
17:30 A. van der Helm OLV Goede Raad

09:30 D. Langerhuizen 10:30 09:30 B. Pex mhm Onbevlekt Hart van Maria 11:00 Y. Asa SVD 09:00 Y. Asa SVD 11:00 D. Langerhuizen 11:00 J. Mul

12:00 11:00 B. Pex mhm H. Paschalis Baylon

17:00 A. van der Helm 16:00 D. Langerhuizen Huize Waalsdorp
18:30 Father Saps

Filipijns (Engels)
17:30 D. Langerhuizen OLV Goede Raad

09:30 J. Zijerveld 10:30 09:30 R. Kurvers Onbevlekt Hart van Maria 11
12:00 11:00 R. Kurvers H. Paschalis Baylon A. van der Helm 13:00

maandag 15 augustus
Maria ten 

hemelopneming

19:30 D. Langerhuizen 12:30 Y. Asa SVD Onbevlekt Hart van Maria 19:3

zaterdag 20 augustus 20:00 17:00 Y. Asa SVD 16:00 A. van der Helm Huize Waalsdorp
17:30 A. van der Helm OLV Goede Raad

09:30 J. Zijerveld 10:30 09:30 A. van der Helm Onbevlekt Hart van Maria 11:00 09:00 Y. Asa SVD 11:00 K. vd Geest SVD 09:45
12:00 11:00 A. van der Helm H. Paschalis Baylon 10:15 Broeders van S

20:00 17:00 A. van der Helm 16:00 Y. Asa SVD Huize Waalsdorp
18:30 Father Oliver

Filipijns (Engels)
17:30 Y. Asa SVD OLV Goede Raad

09:30 J. Groenewegen & diaken 
R. van Berkel

10:30 09:30 Y. Asa SVD Onbevlekt Hart van Maria 11:00

12:00 11:00 Y. Asa SVD H. Paschalis Baylon 10:15 R. Kurvers 13:00
11:30 pater Carmeliet

Portugeestalig
Onbevlekt Hart van Maria 12:00 R. Kurvers

zaterdag 3 september 20:00 17:00 16:00 R. Kurvers Huize Waalsdorp
17:30 R. Kurvers OLV Goede Raad

09:30 J. Zijerveld 10:30 09:30 B. Pex mhm Onbevlekt Hart van Maria 11
12:00 11:00 H. Paschalis Baylon

zaterdag 10 september 20:00 17:00 D. Langerhuizen 16:00 R. Kurvers Huize Waalsdorp
18:30 Father Saps

Filipijns (Engels)
17:30 R. Kurvers OLV Goede Raad

11:00 10:30 09:30 R. Kurvers Onbevlekt Hart van Maria 11:00 D. Langer

11:00 R. Kurvers H. Paschalis Baylon 10:15 A. van der Helm 13:00
11:30 K. Boomaerts CP

Portugeestalig
Onbevlekt Hart van Maria 12:00 C. Rodeyns

20:00 17:00 D. Langerhuizen 16:00 Y. Asa SVD Huize Waalsdorp
17:30 Y. Asa SVD OLV Goede Raad

09:30 J. Rivadeneira Aldás 10:30 09:30 pw J. Eijken
WoCo

Onbevlekt Hart van Maria 11:00 09:00

12:00 11:00 A. van der Helm
Afscheid S. Maenhout

H. Paschalis Baylon 10:15

11:30 pater Carmeliet
Portugeestalig

Onbevlekt Hart van Maria

zaterdag 24 september 20:00 14:30 A. van der Helm
Ziekenzalving

16:00 D. Langerhuizen Huize Waalsdorp

18:30 Father Oliver
Filipijns (Engels)

17:30 D. Langerhuizen OLV Goede Raad

09:30 J. Rivadeneira Aldás 10:30 09:30 Nog te bepalen Onbevlekt Hart van Maria 11:00 09:00 D. Langerhui

12:00 11:00 Nog te bepalen H. Paschalis Baylon 10:30 13:00
11:30 pw J. Eijken

Portugeestalig (WoCo)
Onbevlekt Hart van Maria

zondag 25 september D. Langerhuizen

J. Rivadeneira Aldás
Spaans

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

diaken R. van Berkel
Jongerenviering 
(WoCo)

zondag 18 september

zaterdag 17 september

pw J. Eijken
WoCo

zondag 11 september

Y. Asa SVD

zondag 4 september

Nader te bepalen
Neocatechumenaat

zondag 21 augustus

J. Zijerveld & diaken R. van 
Berkel
Spaans

J. Zijerveld
Spaans

zaterdag 27 augustus

zondag 28 augustus

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

pw J. Eijken
WoCo

Nader te bepalen
Neocatechumenaat

B. Wessel

zondag 7 augustus

J. Rivadeneira Aldás
Spaans

A. van der Helm

J. Zijerveld
Spaans

pw J. Eijken
WoCo

zaterdag 13 augustus

zondag 14 augustus

Nader te bepalen
Neocatechumenaat

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

B. Pex mhm

J. Zijerveld
Spaans

J. Tercero / L. Georges
Spaans

Het rooster is aan wijzigingen onderhevig. Houd de lokale berichten daarom in de gaten. Het rooster is aan wijzigingen onderhev

20:00

J. Rivadeneira Aldás
Start seizoen 
(gezamenlijke viering)

J. Rivadeneira Aldás
Neocatechumenaat

Nader te bepalen
Neocatechumenaat

pw M. Witteman
Gezinsviering (WoCo)

LITURGISCH ROOSTER Augustus / September 2016

zaterdag 6 augustus

H. Antonius AbtH. Agnes
H. Agnes H. Antonius Abt

H. Driekoningen
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Geloofsgemeenschap
Kerk

Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Kerk Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger Tijd Voorganger

19:00 Y. Asa SVD

a 11:00 Y. Asa SVD 09:00 Y. Asa SVD 11:00 D. Langerhuizen 11:00 J. Mul
Surinaams

12:00 11:00 B. Pex mhm H. Paschalis Baylon 10:15 R. Kurvers 13:00
12:00 A. van der Helm

19:00 A. van der Helm

09:30 J. Zijerveld 10:30 09:30 R. Kurvers Onbevlekt Hart van Maria 11:00 09:00 Y. Asa SVD 11:00 Y. Asa SVD 09:45
12:00 11:00 R. Kurvers H. Paschalis Baylon A. van der Helm 13:00

A. van der Helm
19:30 D. Langerhuizen 12:30 Y. Asa SVD Onbevlekt Hart van Maria 19:30 A. van der Helm 19:00 Y. Asa SVD maandag 15 augustus

Maria ten 
hemelopneming

19:00 Y. Asa SVD zaterdag 20 augustus

ria 11:00 09:00 Y. Asa SVD 11:00 K. vd Geest SVD 09:45
12:00 11:00 A. van der Helm H. Paschalis Baylon 10:15 Broeders van St. Jan 13:00

12:00 Broeders van St. Jan
19:00 A. van der Helm

10:30 09:30 Y. Asa SVD Onbevlekt Hart van Maria 11:00 P. de Ruiter SJ 09:00 A. van der Helm 11:00 A. van der Helm 09:45

12:00 11:00 Y. Asa SVD H. Paschalis Baylon 10:15 R. Kurvers 13:00
Onbevlekt Hart van Maria 12:00 R. Kurvers

19:00 K. vd Geest SVD zaterdag 3 september

09:30 J. Zijerveld 10:30 09:30 B. Pex mhm Onbevlekt Hart van Maria 11:00 09:00 C. Rodeyns 11:00 K. vd Geest SVD 11:00
12:00 11:00 H. Paschalis Baylon 10:15 Broeders van St. Jan 13:00

12:00 Broeders van St. Jan
19:00 D. Langerhuizen zaterdag 10 september

11:00 10:30 09:30 R. Kurvers Onbevlekt Hart van Maria 11:00 D. Langerhuizen
Kinderwoorddienst

09:00 D. Langerhuizen 11:00 K. vd Geest SVD & diaken R. 
van Berkel

09:45

11:00 R. Kurvers H. Paschalis Baylon 10:15 A. van der Helm 13:00
Onbevlekt Hart van Maria 12:00 C. Rodeyns

19:00 D. Langerhuizen

Onbevlekt Hart van Maria 11:00 09:00 A. van der Helm 11:00 J. Rivadeneira Aldás 09:45

H. Paschalis Baylon 10:15 Broeders van St. Jan 13:00

Onbevlekt Hart van Maria 12:00 Broeders van St. Jan

19:00 Y. Asa SVD zaterdag 24 september

Onbevlekt Hart van Maria 11:00 09:00 D. Langerhuizen 11:00 K. vd Geest SVD 09:45

12:00 11:00 A. van der Helm H. Paschalis Baylon 10:30 13:00

pw J. Eijken
WoCo

Broeders van St. Jan
Feest van kerkwijding

K. vd Geest SVD
Engelstalig Afrikaans

J. Mul
Surinaams

LITURGISCH ROOSTER Augustus / September 2016

K. vd Geest SVD
Nederlands

hten daarom in de gaten. Het rooster is aan wijzigingen onderhevig. Houd de lokale berichten daarom in de gaten.

zaterdag 13 augustus

zondag 14 augustus

zondag 4 september

zaterdag 6 augustus

zondag 21 augustus
K. vd Geest SVD
Engelstalig Afrikaans

pw M. Witteman
WoCo

zondag 7 augustus

H. Ignatius van Loyola
OLV Onbevlekt Ontvangen

H. Jacobus H. Willibrord

Pater SVD
Engelstalig Afrikaans

H. Jacobus de Meerdere H. Martha H. Jozeph

K. vd Geest SVD 
Engelstalig Afrikaans

K. vd Geest SVD
Nederlands

zondag 28 augustus

K. van Haasteren

zaterdag 27 augustus

P. Mazono SVD
Engelstalig Afrikaans

10:15
12:00

K. vd Geest SVD
Nederlands (WoCo)

zondag 18 september

zondag 11 september

Y. Asa SVD & pw M. 
Witteman
Gezinsviering

zaterdag 17 september

K. van der Geest SVD
Engelstalig Afrikaans

Zr. Elvira
Nederlands

K. vd Geest SVD
Nederlands

Pater SVD
Engelstalig Afrikaans

zondag 25 septemberP. de Ruiter SJ K. vd Geest SVD
Nederlands

P. Mazono SVD
Engelstalig Afrikaans

13



Dag Tijd Locatie Bijeenkomst
woensdag 3 augustus 19:45 OLV Onbevlekt Ontvangen Ignatiaanse meditatie

donderdag 4 augustus 13:00 H. Antonius Abt  Lunchconcert Patrick Hopper

vrijdag 5 augustus 10:45 H. Jacobus de Meerdere (Maria ten 

Hovezaal)

Cenakel

13:15 H. Jacobus de Meerdere (kerkplein) Vredesplein

zondag 7 augustus 15:00 H. Jacobus de Meerdere Aanbidding

donderdag 11 augustus Driedaagse bedevaart Kevelaer

13:00 H. Antonius Abt  Lunchconcert Patrick Hopper

vrijdag 12 augustus Eendaagse bedevaart Kevelaer

zaterdag 13 augustus 13:45 Pluktuin in Naaldwijk Kruidwis maken

donderdag 18 augustus 13:00 H. Antonius Abt  Lunchconcert Patrick Hopper

20:00 H. Jacobus de Meerdere (pastorie) Gebedsgroep H. Pater Pio

zondag 21 augustus Bedevaart naar Baeuraing (3 dgn)

donderdag 25 augustus 13:00 H. Antonius Abt  Lunchconcert Patrick Hopper

zondag 28 augustus 15:30 Onbevlekt Hart van Maria Driekoningenconcert

donderdag 1 september 13:00 H. Antonius Abt  Lunchconcert Patrick Hopper

vrijdag 2 september 10:45 H. Jacobus de Meerdere (Maria ten 

Hovezaal)

Cenakel

13:15 H. Jacobus de Meerdere (kerkplein) Vredesplein

zaterdag 3 september Jongerenweekend Banneux (2 dgn)

19:30 OLV Onbevlekt Ontvangen Taizeviering

zondag 4 september 15:00 H. Jacobus de Meerdere Aanbidding

woensdag 7 september 19:45 OLV Onbevlekt Ontvangen Ignatiaanse meditatie

donderdag 8 september 13:00 H. Antonius Abt  Lunchconcert Patrick Hopper

20:00 H. Antonius Abt (pastorie) Lezing Kaïn en Abel en Gods barmhartigheid

zaterdag 10 september
zondag 11 september

donderdag 15 september 13:00 H. Antonius Abt  Lunchconcert Patrick Hopper

20:00 H. Jacobus de Meerdere (pastorie) Gebedsgroep H. Pater Pio

zaterdag 17 september Bedevaart naar Baeuraing (3 dgn)

18:00 H. Antonius Abt (pastorie) Abt café

donderdag 22 september 13:00 H. Antonius Abt  Lunchconcert Patrick Hopper

18:45 H. Paschalis Baylon (pastorie) Alpha cursus

zaterdag 24 september 15:00 OLV Onbevlekt Ontvangen Concert: Bert den Hertog

Jean Langlais: Cinq Méditations sur l'Apocalypse

zondag 25 september 10:30 H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering bij feest van Kerkwijding

14:00 H. Jacobus de Meerdere Danklof

15:30 Onbevlekt Hart van Maria Driekoningenconcert

donderdag 29 september 18:45 H. Paschalis Baylon (pastorie) Alpha cursus

Activiteiten Augustus / September 2016

Open Monumentendagen

Zie elders in Stella Maris voor activiteiten

Bedevaart naar Banneux
Ieder jaar organiseert het bisdom Rotterdam een meerdaagse bedevaart naar Banneux. Dit jaar vindt de bedevaart
plaats van vrijdag 2 september t/m dinsdag 6 september. We vetrekken vanuit verschillende plaatsen in het bisdom.
De bedevaartgangers verblijven op het heiligdom van Banneux. Dagelijks is er een eucharistieviering. Ontbijt, lunch en
diner zijn bij de prijs inbegrepen. Parochievicaris Ad van der Helm zal deze reis begeleiden. Prijs: € 255,=. Aanmelding
bij mevr. P. Opstal. Tel.: 015 369 31 48. E-mail: paula_opstal@hotmail.com
 
Jongerenbedevaart naar Banneux
Ben je 15 jaar of ouder en nieuwsgierig naar wat er bij een Maria- bedevaart gebeurt? Teken dan in op dit aanbod van
het Banneux- comité van het bisdom Rotterdam.
Deze jongerenbedevaart wordt gehouden in het weekend van 3 – 4 september. De reis gaat per bus. Bisschop Van den
Hende reist mee.
Prijs: € 40,= p.p. (leeftijd 15 – 20 jaar) of € 50,= p.p. (leeftijd 20+).
Begeleiding: diaken Ronald van Berkel en Joke Laan.
Informatie en aanmelding: joke@laan-online.nl of r.vanberkel@rkdenhaag.nl
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Start Alpha-cursus
Wellicht heeft u weleens gehoord van een Alpha-cursus. Wat is dat eigenlijk:
zo’n Alpha-cursus? Het is een cursus om kennis te maken met het katholieke
(christelijke) geloof. Op een laagdrempelige manier.  De Alpha-cursus is géén
catechese-cursus en er zijn geen colleges theologie. Het is echt bedoeld als
kennismaken met het geloof. De cursus is heel geschikt voor mensen die hun
geloof weer op willen pakken en de basis van hun geloof wat willen opfrissen.
 
De eerste (introductie) avond is op donderdag 22 september en begint met
een gezamenlijke maaltijd om 18:45 uur. Samen eten doen we iedere avond.
Het is gezellig, we ontmoeten elkaar, praten met elkaar en het hoort onlosma-
kelijk bij de Alpha-cursus. De cursus bestaat vervolgens uit 10 achtereenvol-
gende avonden: 22 ,29 september, 6, 13, 20 en 27 oktober, 3, 10, 17 en 24
november en 1 december. Ook is er een zaterdag bij: 5 november. Vragen die
aan bod komen zijn onder andere  Wie is Jezus? Wat is geloven? De Bijbel lezen:
waarom en hoe? en Wie is de Heilige Geest?
 
Natuurlijk hoop ik van harte dat uw belangstelling hierdoor is geprikkeld en dat
u overweegt om mee te gaan doen. Of dat u iemand kent van wie u denkt: Voor
hem of haar zou zo’n cursus heel goed zijn! Schroom niet om contact te zoeken
via email of telefoon. Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij
het parochiesecretariaat, 070 820 98 66, Mieke Noordermeer, 070 350 36 03
of Angela van der Toorn 070 338 84 27 of per e-mail: rk.alpha.denhaag@case-
ma.nl en www.rk-alphacentrum.nl
 
De cursus wordt gegeven in het parochiecentrum van de Driekoningengemeen-
schap (bij de Paschaliskerk), Neuhuyskade 97, Den Haag. Na 17:00 uur is het
gratis parkeren!
Tot 22 september!
 
Dolf Langerhuizen, mede namens het Alpha-team

Kruidwis
Op 15 augustus viert de rooms-katho-
lieke kerk het feest van Maria Hemel-
vaart. We gedenken dan dat Maria als
moeder van Jezus is opgenomen in het
Goddelijk licht.
 
Sinds enkele jaren is voor dit feest een
oud gebruik in ere hersteld namelijk
het maken van een zogenaamde
Kruidwis.Dit is een boeket van zeven
verschillende geneeskrachtige en be-
schermende bloemen en kruiden,
bijeengebonden door zeven linten.
 
Op zaterdag 13 augustus is er gelegen-
heid om zo’n Kruidwis te maken in de
Pluktuin  in Naaldwijk. De gemaakte
kruidwissen worden op maandag 15
augustus tijdens de viering om 19:30
uur door pastoor Langerhuizen geze-
gend waarna u uw Kruidwis mee naar
huis kunt nemen.
Datum: zaterdag 13 augustus 2016
Tijd: 13:45 uur vertrek vanaf pastorie
Antonius Abtkerk, Scheveningseweg
233, Den Haag
Kosten: € 15,= (inclusief boeket, ver-
snapering en vergoeding chauffeurs)
Vervoer: met eigen auto’s (overleg bij
aanmelding)
Begeleiding: em. pastor John Batist
Aanmelding verplicht: uiterlijk 8 au-
gustus via tel: 070 354 17 42.
E-mail: antoniusabt@rkdenhaag.nl
 
 

Najaarscatechese
 
Het pastorale team organiseert in het najaar 2016 drie catechese-avonden, die in het teken staan van het Heilig Jaar
van de Barmhartigheid.
Paus Franciscus heeft dit Heilig Jaar afgekondigd voor de gehele Rooms-Katholieke kerk. Het is een oproep aan ieder
om barmhartigheid te stellen boven een harde opstelling jegens onze naasten. Gedachtig de woorden van de profeet
Ezechiël (hoofdstuk 36, vers 26): “Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten; Ik zal het stenen
hart uit uw lichaam verwijderen en een hart van vlees geven.”
 
Programma
Donderdag 13 oktober: De werken van barmhartigheid. Inleider: Marijke Witteman, pastoraal werkster
Donderdag 27 oktober: De geestelijke werken van barmhartigheid. Inleider: Jan Eijken, pastoraal werker
Donderdag 10 november: De exhortatie Amoris Laetitia van paus Franciscus over huwelijk en sexualiteit. Inleider: Ad
van der Helm, parochievicaris
 
De bijeenkomsten worden gehouden in de pastorie van de Paschalis Baylonkerk, ingang Paschalispad 1. Aanmelden via
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 070 820 98066. U bent allen van harte welkom!
 
Jan Eijken, pastoraal werker
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Nieuw:
Katholiekleven.nl
 
Katholiek leven, hoe doe je dat?
Geloven doe je niet alleen, dat doen
we samen!
Vanaf nu niet meer alleen in de kerk,
maar ook online.

De Nederlandse bisschoppen gebrui-
ken daarom sinds kort het videokanaal
katholiek.nl voor boodschappen van
geloof, hoop en liefde. Met wekelijkse
updates helpt deze website, die ook
via Facebook (katholiekleven.nl) en
YouTube te bezien is, iedereen in het
dagelijks leven vorm te geven aan het
geloof.
Wij raden u zeker aan een kijkje
nemen op katholiekleven.nl!
 
Celine Timmerman & Teresa van der
Lubbe, webredactie

Vredesweek 2016
Vredesconferentie in de Doopsgezinde Kerk

 
Het startsein voor de vredesweek in Den Haag wordt
dit jaar gegeven aan de Paleisstraat 8.  Op 16 en 17
september organiseert de Doopsgezinde Gemeente
Den Haag een vredesconferentie met als thema: Pelgri-
mage: inspiratie tot vrede. Hiermee sluiten we aan bij
het thema dat de Wereldraad van Kerken twee jaar
geleden aanreikte: Pelgrimage of Justice and Peace.

 
De conferentie begint op vrijdag 16 september om 17:00 uur met een maaltijd.
's Avonds zijn Kees Posthumus en Juul Beerda te zien en te horen in de voor-
stelling: Jacobus de musical.
Zaterdag 17 september gaat het over de vraag die ons allen bezig houdt: zijn
er andere mogelijkheden dan kwaad met geweld te bestrijden? Worden vol-
gelingen van Jezus daartoe geroepen, of is het naïef om te geloven in zachte
krachten?
In de ochtend spreekt Fernando Enns, hoogleraar vredesethiek aan de VU, 
over From Just War to Just Peace – and back? The search for a 'Third Option'. 
Een Nederlandse vertaling van zijn lezing zal voor de deelnemers beschikbaar
zijn. Edwin Ruigrok, beleidsmedewerker identiteit bij PAX, zal hierop reageren
in zijn lezing Vrede verbindt, vrede verplicht. Daarna is er ruimte voor discussie
o.l.v. dagvoorzitter Amma Asante.
Na de lunch zijn er zes verschillende workshops, waaruit de deelnemers er twee
kunnen kiezen.
Ds. Jannie Nijwening sluit na de workshops en thee de conferentie af met een
korte vesper.
 
Alle informatie over de conferentie is te vinden op www.vredesconferen-
tie2016.nl en daar kunt u zich ook aanmelden.
We hopen u te mogen begroeten!
 
Ds. Jannie Nijwening, Doopsgezinde Kerk

Bedevaart Brielle 9 juli
Laten we verder gaan op het pelgrimspad van het leven
Zaterdag 9 juli is een groot aantal parochianen (een bus vol en een karavaan
fietsers) op bedevaart gegaan naar Brielle. Hoogtepunten van de dag waren
het openen van de Heilige Deur tijdens de Eucharistieviering, het gezamenlijk
rozenkransgebed en de kruisweg.
Om in de woorden van mw. Cazander te spreken: Een dag om aan te bevelen
voor volgend jaar, voor u, voor jou!
 
Teresa van der Lubbe, fietser

De fietsers keren huiswaarts

Heilige Deur
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Ik vind het altijd belangrijk dat uit-
vaartvieringen in onze kerken goed
verzorgd zijn. Ze verstoren altijd mijn
agenda, maar in zekere zin ga ik graag
voor in uitvaartvieringen. Tijdens een
uitvaartliturgie probeer ik verschillen-
de momenten in herinnering te roe-
pen die iemands leven bepaald heb-
ben. Zo wil ik recht doen aan iemands
leven en sterven. Zo doe ik het ook op
het feest van Maria Tenhemelopne-
ming of ‘de Ontslaping van de Moeder
Gods’ zoals onze Byzantijnse mede-
christenen het noemen. Ik vind het
een van de mooiste jaarlijkse kerkelij-
ke feesten. Wij vieren op 15 augustus,
midden in de zomer, met de Kerk van
Oost en West, dat Maria aan de macht
van de dood is onttrokken. 

Hij neemt haar ziel in ontvangst. Zie de ziel maar als iemands essentie; wie
iemand ten diepste is. Dat gaat bij God niet verloren. Zo is Maria de belichaming
van de hoop van de eerste christenen en van de Kerk van alle tijden. Wij vieren
dat een mens tot voltooiing is gebracht, dat alles waar wij naar uitzien in Maria
is voltrokken.
 
Misschien is dit feest voor u te hoog gegrepen, te ver weg. Zeker tegen de
achtergrond van het niet aflatende geweld in Syrië en Irak, de aanslagen in
Istanbul en Bagdad, het dodelijke geweld tegen kinderen. De negatieve
krachten lijken ongeremd te heersen. Soms hebben wij  een icoon nodig als
deze, die hoop uitstraalt. Maria is ontslapen, maar je weet dat zij leeft!  De
apostelen, de kerkvaders, de vrouwen: zij wisten dit en geloofden met heel
hun hart. Zij deelden met de apostel Paulus het geloof dat met Christus’ op-
standing de nieuwe tijd definitief is begonnen (1 Kor. 15: 20-26). Uiteindelijk
zal God alle vijandelijke machten, zelfs de dood, aan Hem onderwerpen. Dat is
een ongelofelijk groots beeld.
 
Soms moet je dan stil worden en in gebed verblijven bij een icoon als deze,  die
door de harde, dagelijkse gebeurtenissen lijkt te worden tegengesproken. Maar
laten we ons nooit, noch in onze woorden, noch in onze daden, neerleggen bij
de vele negatieve feiten die zich in ons leven aandienen. Maria geeft ons hoop
door haar leven en haar dood.
 
In de Kerk van Oost en West wordt op 15 augustus in de Liturgie uit het
evangelie naar Lucas gelezen. We zien hoe Maria zich haastig naar Elisabeth
spoedt. U kent het verhaal. En in haar Magnificat doet Maria een appèl op ons
geloof dat Gods barmhartigheid reikt van geslacht op geslacht, tot op ons,
vandaag. De grote geschiedenis van God met de mensheid heeft haar wortels
in ons leven van iedere dag, maar heeft ook alles met ons eigen leefpatroon te
maken. Het ontslapen van de Moeder Gods: we zien een icoon om stil bij te
worden, maar ook vieren we een groot feest, met grootse, hoopvolle beelden.
Het kwaad zou het niet redden, dat wist Maria. God is sterker dan alles wat ons
leven kapot maakt en vernielt. Maria wist dat en geloofde dat met heel haar
hart. Daarom is Maria het symbool bij uitstek van onze verwachting en van ons
vertrouwen. Wij kunnen bij haar schuilen als wij twijfelen, of als wij het niet
meer weten. Zij is ons voorbeeld in de hoop en in het vertrouwen dat voor God
niets onmogelijk is.
 
Het Kondakion van de Byzantijnse Liturgie zegt op 15 augustus: Door haar
gebeden is de Moeder van God onvermoeibaar onze voorspraak en onwankel-
baar onze hoop. Door graf noch dood werd zij ontbonden. Want als moeder
van het Leven werd zij opgenomen in het leven door Hem die eens haar schoot
bewoond had. In onze parochie zijn verschillende Eucharistievieringen op het
feest van Maria Tenhemelopneming: U bent van harte uitgenodigd!
 
Dolf Langerhuizen, pastoor 

Maria Tenhemelopneming: 15 augustus

Icoon van de Ontslaping van de Moeder
Gods – geschilderd door Eva Niënhaus 
De icoon van dit feest, die ook in mijn
huiskamer een plaats heeft, spreekt
mij bijzonder aan. U ziet dat de verre-
zen Christus bij het bed staat waarop
Maria is ontslapen. 

Eucharistievieringen op 15 augustus
 
12:30 uur   Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 
19:00 uur   H. Martha
19:30 uur   H. Jacobus de Meerdere
19:30 uur   H. Antonius Abt
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AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Voor een uitvaart in stijl
Bel voor meer informatie met 070 355 64 27 

of kijk op www.adpatres.nl
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Jongeren versieren WJD vlag

Jongeren in de parochie
10 jongeren naar de Wereldjongerendagen in
Krakau
Jolivienne, Louinne, Rienaysa, Mariogenia, Sharlaine, Esther, Marie, Caroline,
Saghnella en Patrick bedanken al die parochianen die hen gesponsord hebben
bij de twee avonden (pasta en wraps eten met de pastoor), en de mensen die
spontaan een bedrag overgemaakt hebben naar de parochie om hen financieel
te ondersteunen.
Volg de jongeren op hun mooie en enerverende reis naar Krakau via www.
bisdomrotterdam.nl en via twitter #krakow2016!
 

Jongerenviering in de H. Martha
Op zondag 30 oktober vindt weer de jongerenviering plaats van RKJ Den Haag.
Op deze zondag, precies 5 jaar geleden, ontstond RKJ Den Haag in de H. Willi-
brord uit een groep jongeren die dat jaar naar de WJD waren geweest.
De viering wordt muzikaal ondersteund door het koor The Living Lord Singers
uit Nootdorp. Verder zullen uiteraard jongeren uit de parochie aanwezig zijn
om het eerste lustrum van RKJ Den Haag mee te vieren. Meer informatie volgt
later op de website van de parochie: www.rkdenhaag.nl. Jong of oud, wees van
harte welkom!
 
Diaken Ronald van Berkel logo RKJ Den Haag

H. Antonius Abtfeest
Op zondag 10 juli vond het jaarlijkse
Antonius Abt feest plaats. Zoals bijna
altijd was het een mooie, warme zo-
merdag, zodat het feest na de Eucha-
ristieviering in de tuin van de buren
kon worden voortgezet.

H. Liduinafeest
Dit jaar waren de weergoden het Liduinafeest minder goed gezind! Af en toe
wat lichte regen en soms werd de paraplu opgezet. Desalniettemin was de sfeer
voortreffelijk. En veel parochianen hadden zich verzameld op het terrein van
de Paschalisschool. Daar vonden verschillende activiteiten plaats en ook was
er de  traditionele loterij. Frank Sanders deed enthousiast een oproep om
vooral veel lootjes te kopen. En met succes! Voor de inwendige mens was er
ook goed gezorgd. Vele parochianen hadden hun culinaire talenten aangespro-
ken: hartige taarten, cakes en brownies waren in ruime mate aanwezig.
Voorafgaand aan het Liduinafeest was er in de Paschaliskerk een plechtige
eucharistieviering waarin pastoor Langerhuizen voorging. De communicantjes
van dit jaar presenteerden zich enthousiast met een lied.
De opbrengst van de loterij bedroeg ruim  € 1700,= . Dit bedrag is bestemd voor
het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC)  in de Schilderswijk. Zie www.
mocschilderswijk.nl  
 
Monique Meeussen, parochiaan H. Driekoningen

Alle vier de koren droegen hun steentje bij.

Kinderen verzamelden zich bij de loterij

Er was een heerlijke lunch

   Feest in de parochie
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Sinds 1998 is WCCS Computers actief voor 
MKB bedrijven in de regio Haaglanden. 
Naast traditioneel systeembeheer houden 
wij ons steeds meer bezig met oplossingen 
op maat voor hosted Exchange, cloudopslag 
en bellen over IP.

OOK SERVICE  
AAN HUIS

   Valeriusstraat 35   070 - 350 3000
   www.vicomputer.nl   www.nterra.nl

• Systeembeheer

• Hard- en software

• Professionele wifi

• VoIP telefonie

• Webhosting

• Cloud oplossingen

TROTSE COMPUTER- EN TELEFONIE-

LEVERANCIER VAN PAROCHIE  

MARIA STERRE DER ZEE

  Valeriusstraat 35
  070 - 338 7250

  www.wccs.nl  info@wccs.nl

DE COMPUTERSPECIALIST 
VAN DEN HAAG

• Computers
• Notebooks & tablets
• Apple producten
• Randapparatuur
• Accessoires
• Verbruiksartikelen

• Reparaties PC & Apple
• Onderhoud
• Upgrades
• Onderhoud
• Virusverwijdering
• Hulp op locatie

Open Monumentendagen
Zaterdag 10 en zondag 11 september zijn de Open Monumentendagen. Veel kerken van onze parochie zijn dan te
bezoeken. Voor u als parochiaan is dit een mooie kans om ook eens de kerkgebouwen van medeparochianen te be-
wonderen. Want elk van deze monumenten is vanwege ligging, architectuur en interieur een verrijking van onze paro-
chie! Hieronder volgen de openingstijden met eventuele activiteiten. Veel kijkplezier!
 
 H. Antonius Abt
Za. 10 september: 10:00 – 16:00 uur
Zo. 11 september: 12:00 – 16:00 uur
 
Thema: Mozaïek van Anton Molkenboer
- Expositie met materialen en ontwer-
pen van het mozaïek
- Mogelijkheid tot rondleidingen
- Elk uur een kort orgelconcert
- Workshop voor kinderen om zelf
mozaïek te maken

H. Paschalis Baylon
Za. 10 september: 10:00 – 17:00 uur
 
Thema: Iconen en Symbolen
- Informatieboekje over symbolen in
de kerk H. Paschalis de Baylon.
- Tentoonstelling van iconen die ge-
schilderd zijn door parochianen J.
Vreeswijk en D. de Iongh.
- Orgelconcerten: 11:30 (Wim Voogd)
en 14:00 uur (Johan Groen).

OLV Onbevlekt Ontvangen
Za. 10 september:  12:00 – 17:00 uur
 
Excursies naar het orgel: 13:00 en
15:00 uur
 
H. Teresia van Avila
Za. 10 september:  12:00 – 17:00 uur
 
H. Jacobus de Meerdere
Za. 10 september: 11:00 – 16:00 uur
Zo. 11 september: 13:30 – 16:00 uur
 
- Kleine tentoonstelling van oude pa-
ramenten.
- Mogelijkheid tot rondleidingen.
- Zaterdag 10 september om 13:00 uur
orgelconcert (Jos Laus) en 16:30 Eu-
charistieviering (i.p.v. 12:45 uur).
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uw huisadvocaat 

contracten, arbeidsrecht, 

personen en familierecht,  

erfrecht, huur, belasting,  

verzekeringen, mediation 

 
 

English - Español - Português 
open spreekuur dinsdag en vrijdag 

16.00-17.00 uur 
graag wel even van tevoren bellen 

 
 
 

Laan van Meerdervoort 100 te Den Haag 
070-3548663 

info@meijer-advocaten.nl 
www.meijer-advocaten.nl 

 

Een praatje in de tuin
Leen is 66 jaren jong, voorzien van mooie afbeeldingen op zijn stevige armen en na zijn pensi-
onering in oktober vrijwilliger in zowel de Jacobus als de Antonius Abt. Hij vertelt dat hij katho-
liek noch protestant is, maar dat hij zeer geïnteresseerd is in o.a. architectuur en kerkelijke
kunst. Vanuit die interesse heeft hij kortgeleden de lezing over Antoon Molkeboer in de H.
Antonius Abt bijgewoond en is hij in gesprek gegaan met onze ‘kerkengel’ Bart Maltha. ‘Ker-
kengel’, want Bart doet geweldig en onmisbaar werk voor het behoud en de nodige renovaties
van de H. Antonius Abtkerk. Uit dit gesprek vloeide uiteindelijk voort dat hij de tuin samen met
Ton onderhoudt. Ook gaat Leen vaak naar de donderdagse orgelconcerten van Patrick Hopper
en geniet hij dan van zowel de muziek als van het kerkinterieur.

 
Ik ben verwonderd dat iemand die niet kerkelijk is wel al zijn energie aan onze twee kerken geeft. Leen vertelt daarop
dat hij het heel belangrijk vindt dat deze gebouwen en de bijbehorende cultuur bewaard moeten worden voor iedereen
die na ons komt. “Ik heb niet geleerd om te bidden,” zegt hij. Maar dat is geen belemmering om mee te doen; hij voelt
zich evengoed heel welkom. Daarnaast vindt hij het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en vindt hij de mensen
in de geloofsgemeenschappen  H. Jacobus en  H. Antonius Abt heel aardig. Dat laatste doet goed om te horen en ik kan
er ook volmondig mee instemmen.
 
Leen heeft in zijn betaald-werkende leven van alles gedaan: vrachtwagenchauffeur, rails aanleggen voor de HTM, hij is
15 jaar mollenvanger geweest, heeft op de ‘mart’ gestaan met koopwaar. Door een ongeluk heeft hij een tijd zijn
handen niet kunnen bewegen, maar dat gaat nu een stuk beter dankzij het werken in de tuin.
 
Het is een leuk gesprek en ik nodig hem en zijn vrouw uit voor het jaarlijkse Abt feest op zondag 10 juli. Hij noteert de
datum. Zo zie je maar weer dat je als ‘paria’ ook goeie dingen opdoet dankzij dat min of meer verboden sigaretje!
 
Greet Kappers
 

Op 10 juli zijn 24 kinderen vertrokken naar Doetinchem voor het
Willibrordkamp met als thema 'Wie niet sterk is, moet slim zijn'. 
Ze hebben daar een fantastische week beleefd en genoten in zowel
zon als regen!
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Kinderverhaal: Op de berg Tabor
Het is avond. Jezus ging met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Op een beschutte plek gaan ze
zitten. De leerlingen vallen in slaap. Maar Jezus slaapt niet, Hij loopt een eindje bij hen  vandaan om te gaan bidden.

 
Na een tijdje worden de leerlingen wakker. Daar zien ze
Jezus staan met nog twee mannen.  Met verbazing kijken ze
naar Jezus. Zijn gezicht is zo anders, zo mooi! Zijn kleren zijn
zo stralend wit. De twee mannen die met Hem praten zien
er ook al zo mooi uit. De leerlingen durven zich haast niet
te bewegen, bang dat alles, net als in een droom ineens weg
zal zijn. Toch is het echt, ze horen dat Jezus de ene man
Mozes noemt en de andere Elia. Ze horen dat Mozes en Elia
niet praten over hoe Jezus koning zal worden maar wel over
zijn lijden en sterven. Als Petrus ziet dat de twee mannen
afscheid gaan nemen van Jezus springt hij overeind en roept:
‘Heer, het is zo fijn dat we hier zijn. Laten we drie tenten
opzetten, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia’.
 
 

Ach, Petrus weet niet goed wat hij zegt. Wat moeten Mozes en Elia nu boven op een berg in een tent doen? Bovendien,
hoe belangrijk zij ook zijn, Jezus is toch de allerbelangrijkste. Hij alleen is de Messias, de Zoon van God.
 
De wind jaagt een koude mistige wolk over de top van de berg. De leerlingen zien niemand meer. Petrus rilt en wordt
bang. Jezus zal toch niet weggaan? Maar dan klinkt dwars door die mist een stem die zegt: ‘Dit is mijn uitverkoren Zoon,
luister naar Hem’. Is dat de stem van Mozes? Of van Elia? Nee, het moet wel de stem zijn  van God zelf. De leerlingen
houden hun adem in. Wat een heilig moment. God, zo dichtbij. Vol eerbied vallen zij op hun knieën. Even later trekt de
mist weer op. Alles is weer gewoon. Mozes en Elia zijn weg. Alleen Jezus is er die hen aanraakt en zegt: ‘Wees niet bang’.
 
Als ze een dag later van de berg afgedaald zijn en de andere leerlingen ontmoeten vertellen ze niemand van deze ge-
beurtenis. Maar later, als Jezus al lang naar de hemel is gegaan schrijft Petrus in een van zijn brieven: ‘Vrienden, ik heb
dit niet verzonnen. Wij hebben Jezus gezien in het stralende licht toen we met Hem op de berg waren.
 
( Lucas 9, 28-36. Bewerking van verschillende bronnen)   

DE SNELLE 
MAKELAARS!
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9,0Funda klant-
tevredenheid:
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H. Agnes Beeklaan 188
H. Antonius Abt Scheveningseweg 235
H. Jacobus de Meerdere Parkstraat 65-A
H. Joseph ('t Zamen) Esperantoplein 12
H. Martha Hoefkade 623
Onbevlekt Hart van Maria Bloklandenplein 15
OLV Goede Raad Bezuidenhoutseweg 157
OLV Onbevlekt Ontvangen Elandstraat 194
H. Paschalis Baylon Wassenaarseweg 53
H. Teresia van Avila Westeinde 12A
Huize Waalsdorp Jan Muschlaan 157

Kerkadressen

Banknummers
 
H.Agnes
NL72 INGB 0000 6595 85
H.Antonius Abt
NL81 RABO 0102 4487 36
H.Driekoningen
NL48 INGB 0000 3340 00
H. Ignatius
NL12 INGB 0000 5879 15
H.Jacobus
NL34 INGB 0000 3592 78
H. Willibrord
NL62 INGB 0003 0812 73

PCI nummers voor
noodgevallen
 
PCI H. Agnes
070 365 77 29
agnes@rkdenhaag.nl
PCI H. Antonius Abt:
070 354 17 42
antoniusabt@rkdenhaag.nl
PCI H. Driekoningen
070 324 54 91
driekoningen@rkdenhaag.nl
PCI H. Ignatius van Loyola:
070 364 99 26
ignatius@rkdenhaag.nl
PCI H. Jacobus:
070 360 55 92
jacobus@rkdenhaag.nl
PCI en Kerk&Samenleving H. Willibrord
070 380 53 55
willibrord@rkdenhaag.nl

Geloofsgemeenschappen
 
H. Agnes  
Beeklaan188
2562 AP Den haag
agnes@rkdenhaag.nl
070 365 77 29
 
H. Antonius Abt
Scheveningseweg 233
2584 AA Den Haag
antoniusabt@rkdenhaag.nl
070 354 17 42
 
H. Driekoningen
Wassenaarseweg 53
2596 XK Den Haag
driekoningen@rkdenhaag.nl
070 324 54 91
 
H. Ignatius van Loyola
Elandstraat 194
2513 RR Den Haag
ignatius@rkdenhaag.nl
070 364 99 26
 
H. Jacobus de Meerdere
Parkstraat 65a
2514 JE Den Haag
jacobus@rkdenhaag.nl
070 360 55 92
 
H. Willibrord
Hoefkade 623
2525 LC Den Haag
willibrord@rkdenhaag.nl
070 380 53 55

 
Pastoraal team 
 
Pastoor Dolf Langerhuizen
d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
070 820 92 80
 
Parochievicaris Ad van der Helm
a.vanderhelm@rkdenhaag.nl
070 820 92 81
 
Parochievicaris Johnny Rivadeneira
Aldás
j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
070 365 77 29
 
Parochievicaris Yan Asa SVD
y.asa@rkdenhaag.nl
070 820 92 82
 
Diaken Ronald van Berkel
r.vanberkel@rkdenhaag.nl
070 820 92 83
 
Pastoraal werker Jan Eijken
j.eijken@rkdenhaag.nl
070 820 92 84
 
Pastoraal werker Marijke Witteman
m.witteman@rkdenhaag.nl
070 820 92 85

Parochiesecretariaat
 
Teresa van der Lubbe
Neuhuyskade 97
2596 XK Den Haag
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
070 820 98 66
 
Uitvaartlijn
06 838 74 082
 
Pastoraal noodnummer (o.a.
ziekenzalving)
06 838 98 041
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Liefde
Liefde, het spijt me
namens alle mensen
die het doek sluiten.
Ze zijn vergeten
dat je altijd de harten voedt
groot of klein.
 
Ze zijn vergeten
dat je de takken aan de bomen bent
het kwetteren van de vogels
en de geur van de bloemen.
Dat je de glimlach
om de monden van de kinderen doet verschijnen.
 
Je bent de fakkel voor de verdwaalde
in donkere nachten.
Je bent het licht
altijd, dag en nacht.
 
Ik ken jou als korrel
je verdroogt in de grond
maar je komt groen terug.
 
We zien jou in de tederheid van een moeder
in behulpzaamheid tussen twee buren.
Ik zie jou in de vriendschap
dat je naast jouw vriend staat
tijdens de vernietiging.
 
O mijn land
op jouw grond wil ik bouwen
steen op steen.
Ik hoef alleen maar liefde in mijn hart te planten
dan schijnt de glorie vanzelf in het land.
 
Fouad Haidar (Woorden van Hoop, een toekomst voor Syrië)
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