
Vicaris Ad van der Helm 
 

Aan de gemeenschap van de  

H. Jacobus de Meerdere, 

 

Op 13 juni aanstaande is 

vicaris Ad van der Helm  

25 jaar priester.   
Ad was vanaf 2007 tot 2014 

pastoor van de H. Jacobus en  

is sinds de fusie als parochie- 

vicaris de eerste aanspreek-  

persoon voor onze geloofs- 

gemeenschap.  

Dit jubileum kunnen wij niet  

ongemerkt voorbij laten gaan.  

 

Bij een zilveren jubileum hoort natuurlijk ook een cadeau.  

Het is in onze gemeenschap een goed gebruik om van een 

vertrekkende pastoor een schilderij te laten maken. 

Weliswaar is vicaris Van der Helm nog in ons midden, echter 

niet meer als pastoor. Het 25-jarig priesterjubileum is een 

uitgelezen moment om onze traditie voort te zetten. 

U kunt aan dit cadeau bijdragen. U kunt uw gift storten op 

rekening NL34 INGB 0000 3592 78 ten name van R.K. 

kerkbestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere te Den Haag, 

onder vermelding van "Cadeau jubileum vicaris Van der Helm". 

Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groet, 

De Beheercommissie H. Jacobus de Meerdere. 

 

KIJKT U VOORAL OOK NAAR DE OMMEZIJDE 

VAN DEZE FOLDER! 

Oud pastoor Harry Hofstede 
 

Aan de gemeenschap van de  

H. Jacobus de Meerdere, 

 

Op 15 juni aanstaande is  

oud pastoor Harry Hofstede  

60 jaar priester.  
Harry was van 1979 tot 2007  

pastoor van de H. Jacobus.  

In die tijd is hij van onschat- 

bare waarde geweest voor het 

voortbestaan van de parochie  

en het kerkgebouw.  

Dit jubileum willen wij niet 

ongemerkt voorbij laten gaan.  

 

Bij een diamanten jubileum hoort natuurlijk ook een cadeau.  

Het is in onze gemeenschap een goed gebruik om van een 

vertrekkende pastoor een schilderij te laten maken.  

Een officieel schilderij van pastoor Hofstede is nog nooit 

gemaakt. Het 60-jarig priesterjubileum is een goed moment 

om deze omissie alsnog goed te maken. 

U kunt aan dit cadeau bijdragen. U kunt uw gift storten op 

rekening NL97 ABNA 0488 8795 90 ten name van Stichting 

Culturele Vrienden van de St. Jacobus de Meerdere te Den 

Haag, onder vermelding van "Cadeau jubileum oud pastoor 

Hofstede". Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, 

De Beheercommissie H. Jacobus de Meerdere. 

 

KIJKT U VOORAL OOK NAAR DE OMMEZIJDE VAN 

DEZE FOLDER! 


