
 

 
 

Periode februari-maart 2018 



 
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    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 het Agnesgilde 
Aktie Kerkbalans 

Lief en Leed 
Voorstellen 1e H. Communicanten 
Internationale Eucharistieviering 

Liturgisch overzicht 
Mattäus Passion door KZV Excelsior 

M25 
Willibrordkamp 

 
 
 
 

Dit is het eerste nummer van het AgnesNieuws in het nieuwe jaar. Kerst en 
Pasen vallen dit jaar heel dicht bij elkaar en terwijl de kerstspullen 
opgeruimd werden werd al volop vooruit gekeken naar de vastenperiode. 
In dit nummer dan ook al een vooruitblik op die periode voor zover de kopij 
op tijd binnen was. Regeren is vooruit zien bleek ook dit keer maar toch 
gaat niet alles vanzelf. Wij kijken terug op een mooie kerstperiode en 
hopen op een even mooie vastenperiode en paastijd.  Veel leesplezier! 
 
De redactie 
 
 
 
 
 
Wilt u niks missen? 
Wilt u betrokken blijven bij het wel en wee van uw parochie: neem elke week 5 
minuten de tijd voor het nieuws op www.rkdenhaag.nl. Dan mist u niks.  
 
 

http://www.rkdenhaag.nl/
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Het Agnesgilde is een actieve groep vrijwilligers die tijdens concerten e.d. 
de catering  en andere hand en spandiensten verricht om de activiteit of 
het concert goed te laten verlopen. Kortom, de werkzaamheden zijn zeer 
divers!  Het Agnesgilde zoekt nieuwe leden om de service te kunnen  
blijven bieden die zij de afgelopen jaren ook hebben geboden. Heeft u 
interesse om u aan te sluiten bij een groep enthousiaste vrijwilligers? Neem 
dan contact op met Jan van der Goorbergh op tel, 070-3562921!  
 
Terugblik op een druk weekend.  
Op 16 december j.l. heeft het koor Cantamus Alati een fantastisch concert 
ten gehore gebracht ,voor een stampvolle kerk, het was voor sommige 
vrijwilligers een lange dag ,van 11.00uur tot ca.01 00uur maar het was de 
moeite waard. Op zondag 17 december weer onze jaarlijks terugkerende 
Kerst Inn, met dank aan het ASF was het ook dit jaar weer mogelijk om alle 
bezoekers te voorzien van koffie met kerststol, en in de pauzes een drankje 
met een hapje. Dank zij het dames en herenkoor en het Marthakoor o.l.v 
.Wim Hazeu en zijn vrouw kan iedereen terugkijken op een zeer geslaagde 
middag, en niet te vergeten het prachtige vioolspel van Alex Hazeu, dank 
aan allen. Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om alle 
vrijwilligers van het Agnes Gilde en de Pastorale werkgroep te bedanken 
voor hun inzet. Het was weer een geslaagde KerstInn, waar deze keer ook 
een groep bewoners van Jonker Frans bij aanwezig waren. 
Jan van der Goorbergh, voorzitter Agnes Gilde. 
 

Verkooptafel AgnesGilde 
Achterin de kerk staat elke 2e zondag van de maand een verkooptafel waar 
u diverse liturgische/religieuze artikelen kunt kopen. De tafel wordt gerund 
door één van de vrijwilligers van het Agnesgilde en de opbrengst komt in 
zijn geheel ten goede aan de Agneskerk.  Op zondag 11 februari en 11 
maart staat de tafel er weer. 

Concerten 

17 maart KZV Excelsior met  de Matthäus Passion, zie elders in dit 
AgnesNieuws voor meer informatie. 
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Datum   Collecte Kaarsenverkoop Bloemenbus 
 
  3 december   € 377,05 €   78,45  € 71,00 
10 december   € 277,66 €   68,20  € 20,50 
17 december   € 225,30 €   50,40  € 26,30 
24 december   € 293,82 €   54,50  € 73,30 
Kerstmis   € 990,69 € 184,45  €   0,00 
 
31 december    € 337,90 € 100,15  €   3,55 
 
Nieuwjaarsdag  € 190,60 €     0,00     €   0,00 
  7 januari   € 402,23 €   84,45  €   0,40 

14 januari   € 372,33 €   92,70  € 16,00 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrages ! 

 

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

 
De verschijningsdatum van de volgende editie is 20 maart 

Uiterste kopijdatum: 4 maart 
 

U ontvangt het parochieblad Stella Maris en het AgnesNieuws eens in de 
twee maanden in uw brievenbus. We zijn naarstig opzoek naar nieuwe 
bezorgers. Wellicht wilt u eens in de twee maanden een stapeltje 
parochiebladen in uw omgeving bezorgen. Meldt u aan bij het secretariaat 
of mail naar: agnes@rkdenhaag.nl 
De redactie 

mailto:agnes@rkdenhaag.nl
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De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2018 zijn inmiddels in volle 
gang. Op dinsdag 30 januari zijn door vele vrijwilligers de brieven (en dit 
jaar ook de folders) in enveloppen gedaan, zodat de brieven gereed zijn om 
op zondag 4 februari achterin de kerk neer te leggen voor verspreiding. 
Doet u dit jaar ook (weer) mee aan het verspreiden hiervan? De brieven 
liggen op de genoemde zondag achterin de kerk in stapeltjes op 
straatnaam gesorteerd.  Hoe meer mensen die zondag na afloop van de 
vieringen bereid zijn enkele straten mee te nemen hoe eerder alle brieven 
bezorgd kunnen zijn. Alvast hartelijk dank voor uw inzet!  
 
Op het moment dat ik dit schrijf heb ik net de laatste cijfers over 2017 
ontvangen. Ik ben zelf nog bezig om de cijfers goed op een rij te krijgen en, 
waar nodig, voor u van een toelichting te voorzien. Ik kan u wel al melden 
dat de baten uit de Actie Kerkbalans 2017 heel dicht in de buurt van de 
opbrengsten 2016 zijn uitgekomen. Fantastisch!  
 
Omdat het nog wel even duurt voordat de volgende editie van het 
Agnesnieuws verschijnt zal ik begin februari een overzicht van de 
opbrengsten met toelichting publiceren op de website van onze 
parochiegemeenschap. Ik zal er dan ook voor zorgen dat een A4 met de 
cijfers achterin de kerk voor een ieder beschikbaar is.  
  
Henk Habraken, budgetbeheerder 
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Zie verder pagina 14 en 15 voor meer informatie over dit concert 
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Kilian Eggers  
 

Nathalie Lie-A-Tjan 

 
Gerarld Annan 
Shaun Amatsoemari 
Emmanuel Banguera Mayungo 
Jovana Calixto Morello 
Thishainy Carolina 
Maja Chyla 
Emma Gawlik Esteves 
Kai den Heijer Domene 
Yahshua Hinkert 
Gabriela Jiménez Ramírez 
Urszula Nowak 
Bryan Oryszewski 

Louis Özer 
Naomy Özer 
Ashley Pico 
Jayden Pico 
Daney Richardson 
Zaraï Sadhoe 
Sebastien Serna Buendia 
Blanka Fatima Sieczkowska 
Mateo Stouten 
Luna Toet Domene 
Sharon Nicole Wols 
Joel Andrés Wols 

 
 

Op zondag 11 februari zullen wij ons persoonlijk aan u voorstellen tijdens 
de eucharistie viering van 10.00 uur. 

Op zondag 11 februari kunt u uw oude palmtakjes inleveren. De palmtakjes 
worden verbrandt en de as wordt gebruikt voor het askruisje op 
Aswoensdag 
 

 
Op zondag 18 en 25 februari kunt u na de viering van 10.00 uur achterin de 
kerk Huispaaskaarsen bestellen. 
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Voor de 18e keer wordt op zondag 11 februari in de H. Willibrord de 
Internationale Eucharistieviering gehouden. Dit jaar met het thema: 

“God beschermt die vertrouwen op Hem” 

Dit jaar weer een waar feest van vrijwel alle Haagse Katholieke culturele 
gemeenschappen. Van de Surinaams gemeenschap tot de Poolse 
gemeenschap, van de Spaanstaligen tot Engelstalig Afrikanen. 

Komt u ook mee vieren? 

H. Marthakerk, Hoefkade 623 

Aanvang: 10.30 uur 

Hoofdcelebrant Mgr J. van den Hende, bisschop van Rotterdam 
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zo   4 feb   5e zondag door het jaar 
10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 

    m.m.v. dameskoor 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo  11 feb   6e zondag door het jaar 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    m.m.v. gemengdkoor 
    Tijdens deze viering stellen de 1e H.  
    Communicanten zich aan u voor. 
 
  10.30 uur Internationale Eucharistieviering in de 
    H. Marthakerk (Hoefkade) 
    Spaanseviering van 12.00 uur vervalt hierdoor 
 
wo 14 feb   ASWOENSDAG 
  19.00 uur Gezamenlijke Eucharistieviering  
    met aszegening en asoplegging. 
    Gemengdkoor zingt: Laus Tibi Christe 
    van F. Caudana; spaanse liederen 
 
zo  18 feb   1e zondag van de veertigdagentijd 

10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
   m.m.v. cantor 
  
12.00 uur Eucharistieviering Spaans 

 
zo  25 feb   2e zondag van de veertigdagentijd 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    m.m.v. herenkoor 
     
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
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zo   4 mrt   3e zondag van de Veertigdagentijd 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    m.m.v. dameskoor 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo  11  mrt   4e zondag van de Veertigdagentijd 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    m.m.v. gemengdkoor 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
 
zo  18 mrt   5e zondag van de veertigdagentijd 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    m.m.v. cantor 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 

 
zo   25 mrt     PALMZONDAG 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    m.m.v. gemengdkoor 
    Palmwijding en processie 
    Kinderen brengen hun zelfgemaakte  
    palmpaasstokken naar oudere parochianen. 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
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dinsdag     9.30 uur Eucharistieviering in de kapel 
 
woensdag     9.30 uur Eucharistieviering in de kapel  
        
donderdag              WITTE DONDERDAG 
    Instelling Eucharistie en Priesterschap 
  19.00 uur  Eucharistieviering ned/sp 

met voetwassing 
    Aansluitend tot 20.30uur 
    aanbidding in Fatimakapel 
    m.m.v. gemengdkoor  
  
vrijdag    GOEDE VRIJDAG 
    Herdenking lijden en sterven van Christus                
  15.00 uur Kruisweg ned/sp 
  19.00 uur Kruisverering ned/sp 
                                                    U kunt bloemen (liefst gele en witte) 
     neerleggen bij het kruis. 
    m.m.v. dameskoor 
 
zaterdag 31 maart  PAASZATERDAG 
    Wake rond de verrijzenis van Christus 
  21.00 uur  Paaswake gezamenlijke viering 
    mmv. Herenkoor  
zondag    1  april  PASEN 
    Hoogfeest van de verrijzenis van Christus 
  11.00 uur  Plechtige Hoogmis 

m.m.v. gemengdkoor  
     
2e Paasdag geen vieringen in de H. Agneskerk 
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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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Matthäus Passion van J.S. Bach door Koninklijke Zangvereniging Excelsior  

Volgens velen behoort de Matthäus-Passion tot de mooiste muziek ooit 
geschreven. Ook zij die niet gelovig zijn, worden diep geraakt door dit 
beroemde werk over het lijden en sterven van Jezus Christus. De grote 
barokcomponist Johannes Sebastian Bach gaf in dit werk stem aan alle 
partijen die getuige waren van de kruisiging of die daar verantwoordelijk 
voor waren. Je hoort priesters, gelovigen, discipelen, tegenstanders, 
soldaten, dienaressen, de stadhouder Pilatus en natuurlijk Jezus zelf.  

De evangelist (tenor, hoge mannenstem) vertelt het verhaal, sober 
begeleid door basso continuo. Daarnaast zijn er enkele personages die 
door solisten vertolkt worden, waaronder Jezus. Twee koren beelden 
verschillende groepen mensen uit: koor 1 vertegenwoordigt betrouwbare 
mensen, zoals o.a. discipelen en hogepriesters en koor 2 het zondige, 
aardse volk dat vragen stelt en Jezus wil kruisigen. 

Op onnavolgbare wijze verbindt Bach muziek en vertelling. De noten gaan 
soms door merg en been en laten je wraakzucht, of wanhoop voelen. Maar 
ook liefde, compassie en overgave klinken overtuigend in de Matthäus-
Passion. Van het openingskoor met de slepende gang van Jezus die het 
kruis draagt tot de emotionele intensiteit van de altaria Erbarme dich, 
begeleid door solo-viool of het kaatsende koorfragment Sind Blitze, Sind 
Donner: iedereen heeft zijn eigen favoriete aria of koordeel. 

De tekst van Bachs Matthäus heeft drie basisbestanddelen. Ten eersten 
teksten uit de hoofdstukken 26 en 27 van het evangelie volgens Matheus, 
ten tweede door Bachs vriend Picander geschreven teksten en tot slot 
Lutherse kerkliederen: de koralen. De tekst en melodieën van deze koralen 
zijn niet van Bach zelf, de inkleuring wel. 

De Koninklijke Zangvereniging Excelsior is opgericht in 1881 als 'Christelijke 
Zangvereeniging Excelsior’. Al na een jaar was het uitgegroeid tot ruim 90 
leden, even groot als het huidige koor. Excelsior is gedurende haar hele 
bestaat duidelijk aanwezig geweest in het culturele leven van Den Haag. De 
vereniging draagt niet zomaar het predicaat koninklijk (sinds 1906!). Bij 
diverse gelegenheden heeft het koor voor de koninklijke familie mogen 
zingen. 
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De Matthäus Passion van Bach loopt als een rode draad door het 
repertoire van Excelsior. Na de eerste (verkorte) versie in 1911, is het vele 
decennia jaarlijks uitgevoerd. Tegenwoordig staat de Matthäus eens in de 
drie jaar bij Excelsoir op het programma. Dit jaar voert KZV Excelsior dit 
vermaarde werk van J.S. Bach onder leiding van dirigent Johan Sonneveld 
uit op zaterdag 17 maart om 19.30 uur in de Agneskerk aan de Beeklaan 
188 in Den Haag. 

KZV Excelsior zingt onder leiding van dirigent Johan Sonneveld en wordt 
begeleid door het Holland Symfonie Orkest. De solisten zijn: 
Jan van Elsacker - evangelist  
Pierre Mak - christus  
Maria Valdmaa - sopraan  
Dave ten Kate - countertenor  

Seil Kim - tenor  
Hans Christian Hinz - bas  
Ivanka Neeleman - viola da gamba  
Eric Koevoets - continuo

Aanvang concert 19.30 uur 
Kaartverkoop en eer info op: WWW.KZVEXCELSIOR.NL 

 

http://www.kzvexcelsior.nl/
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Zoals elk jaar wordt er tijdens de vastentijd weer een Agapèviering 
gehouden en wel op maandagavond 12 maart. Een Agapèviering is een 
gezamenlijke maaltijd met daarbij aandacht voor bezinning en gebed als 
voorbereiding op Pasen. Ook wordt tijdens deze maaltijd aandacht besteed 
aan het Vastenactieproject. De Agapèviering zal worden gehouden in ons 
parochiecentrum. U bent welkom vanaf 18.00 uur; de maaltijd begint om 
18.30 uur. Wilt u aan de Agapèviering deelnemen, koop dan een 
maaltijdbon. Deze bonnen zijn op de zondagen 25 februari, 4 en 11 maart  
verkrijgbaar bij de leden van de Pastorale Werkgroep achter in de kerk na 
afloop van de Eucharistievieringen. De kosten zijn € 3,- per persoon. 
Iedereen is van harte welkom bij de Agapèviering. De leden van de 
Pastorale Werkgroep nodigen U dan ook graag hiervoor uit. 

 

De Geloven Nu avonden gaan in 2018 gewoon door. Elke eerste maandag 
van de maand is er een avond met een door de groep aangebracht thema. 
Eerst volgende avond maandag 5 februari en 5 maart 
 

 

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 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. 
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Helaas kwam de kopij over het vastanactieproject te laat/niet binnen. 
Op de website van onze parochie vindt u informatie over het project. 
Achterin de kerkstaat zoals vertrouwd het bord met afbeeldingen over het 
project en staat het offerblok geduldig op uw bijdrage te wachten. 
Ook zal er op een nog nader te bepalen zondag na de vieringen een 
deurcollecte worden gehouden voor het project en ook op de Agape avond 
(zie elders in dit blad) zal er aandacht en gecollecteerd worden voor het 
vastenproject. 
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Wil je weten hoe jij je handen uit de mouwen kunt steken, hoe jij een ander 
kunt helpen, hoe je met je geloof iets moois en leuks kunt doen voor een 
ander? Kom dan naar de ‘Kick-off’ van het M25 jaar 2018. 

 Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? 

Wil jij… 

 Wel eens iets anders doen en voor een ander iets betekenen? 
 Weten hoe je dat kan doen en met wie? 
 Weten wat je kunt doen en waar? 

Dan hebben wij voor jouw mooie activiteiten bedacht om dit te gaan 
doen…. Dan ben jij het die wij zoeken bij M25 van parochie Maria Sterre 
der Zee!! 

Het M25 team (Dhelo, Scarlet, Esther, Cheyenne, Shirleni en diaken 
Ronald) van parochie Maria Sterre der Zee nodigt je uit en heet je welkom! 

   
 

Waar en wanneer? 

Datum: Zaterdag 3 februari 2018 
Tijdstip: 18:00u 
Locatie: Zaal Marthakerk Hoefkade 623 (ingang zijkant kerk) 
Aanmelden: M25denhaag@hotmail.com 

mailto:M25denhaag@hotmail.com
https://www.rkdenhaag.nl/m25-by-night-playstation-editie/m25-2/
https://www.rkdenhaag.nl/m25-by-night-playstation-editie/m25-by-night/
https://www.rkdenhaag.nl/vrijwilligers-gezocht-voor-m25-den-haag/m25-activiteit/
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De voorbereidingen zijn al begonnen. Houd de parochiebladen en website 
in de gaten! 
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Op deze plek is er nog plaats voor een advertentie. 
Voor mogelijkheden en prijzen: agnes@rkdenhaag.nl 

 
 
 
 
 

 
                  


