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EXPLOITATIE 2017 AGNESGEMEENSCHAP
Deze maand heb ik van de penningmeester van onze parochie de definitieve cijfers
van onze parochiegemeenschap over 2017 ontvangen. Ik kan u zeggen: die zien er
goed uit!
Al eerder heb ik u kunnen berichten dat de opbrengsten over 2017 in vergelijking
met 2016 nagenoeg op peil zijn gebleven. Afgelopen jaar hebben wij met name de
resultaten kunnen zien van besparingen die het gevolg zijn van nieuwe afspraken
die op parochieniveau zijn gemaakt met leveranciers. Daarnaast waren onze
onderhoudskosten aanmerkelijk lager dan vorig jaar. Over 2017 bedroeg het totaal
van onze kosten € 88.800. Het exploitatiesaldo is hierdoor in 2017 met € 25.900
verbeterd tot € 47.100. Overigens is dit een tendens die al vorig jaar zichtbaar
was. In 2015 was nog sprake van een exploitatietekort van € 19.900. De cijfers
over 2017 en 2016 kan ik als volgt voor u samenvatten:
2017
2016
€
€
Ontvangen bijdragen parochianen
94.900
93.300
Opbrengsten bezittingen
41.000
46.200
TOTAAL BATEN

135.900

139.500

Kosten onderhoud, verzekering en verwarming
Kosten erediensten en pastoraal
Beheerskosten
Afdracht collecten derden

51.800
20.700
13.300
3.000

87.400
20.200
7.100
3.600

TOTAAL LASTEN

88.800

118.300

EXPLOITATIESALDO

47.100

21.200

De kosten voor het pastoraal team, de verplichte afdracht van de parochie aan het
bisdom en de kosten voor aan de eredienst onttrokken kerkgebouwen komen ten
laste van de parochie. Deze kosten bedroegen over 2017 in totaal ongeveer
€ 600.000 en moeten worden gedekt door de exploitatie-overschotten van de
individuele parochiegemeenschappen en door de opbrengsten uit beleggingen
van de parochie. Alhoewel voor het totaal van de parochie nog steeds sprake is
van exploitatietekort is in 2017 ook hier een verbetering zichtbaar. Onze
penningmeester zal u via de Stella Maris ongetwijfeld nader informeren over de
resultaten van de parochie als geheel.

Allen die hebben bijgedragen aan de verbetering van de financiën van onze
parochiegemeenschap heel hartelijk dank. Voor wat betreft het niveau van onze
kosten is de bodem wel bereikt. De uitdaging zal er met name in liggen in de
komende jaren onze opbrengsten op niveau te houden en waar mogelijk iets te
doen toenemen. Volgende maand zal ik u informeren over de ontwikkeling van
onze opbrengsten in het nu lopende jaar.
Henk Habraken, budgetbeheerder.

HARTELIJK DANK
In de afgelopen vastentijd is onze aandacht uitgegaan naar de arme bevolking in
West-Timor, waar missiezusters met verschillende projecten op het gebied van
onderwijs, opleiding en opvang proberen de mensen een beter leven en een
betere toekomst te geven.
Voor financiële ondersteuning van dit werk is door onze gemeenschap
€ 1.191,64 bijeengebracht. Een prachtig resultaat.
MOV – Agnesgemeenschap.
FAMILIEBERICHTEN
Wij zijn gedoopt:
Oktawia Zaremba, Jahnieska Statie, Milan Le Khac
Brayson Marcial Bernadicas, Lucyan Zbigniew Targosz
Wij doen op 27 mei onze 1e Heilige Communie:
Gerald Annan
Emma Gawlik Esteves
Shaun Amatsoemari
Javan Calixto Morello
Emmanuel Banguera
Yashua Hinkert
Sebastien Serna Buendi Urszula Nowak
Thishainy Carolin
Brian Oryszewski
Maja Chyla
Naomy Özer
Kai den Heijer Domene Louis Özer
Luna Toet Domene
Ashley Pico
† Overleden:
Frans Bontenbal (81)
Bartosz Gluchowski (22)

Jayden Pico
Gabriela Jiménez Ramirez
Daney Richardson
ZaraÏ Sadhoe
Blanka Fatima Sieczkowska
Mateo Stouten
Joel Andres Wols
Sharon Nicole Wols

VIERINGEN IN DE WEEK
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.

LITURGIEOVERZICHT
Zondag 6 mei
10.00 uur

12.00 uur

6e zondag van Pasen
Eucharistieviering Nederlands
Voorganger A. van der Helm
M.m.v. dameskoor
Eucharistieviering Spaans
Voorganger pater Tony svd
M.m.v. Spaans koor

Donderdag 10 mei
10.00 uur

HEMELVAARTSDAG
Eucharistieviering Nederlands/Spaans
Voorganger J. Rivadeneira Aldás
M.m.v. gemengd koor

Zondag 13 mei

7e zondag van Pasen
Eucharistieviering Nederlands
Voorganger J. Rivadeneira Aldás
M.m.v. cantor

10.00 uur

12.00 uur

Zondag 20 mei
11.00 uur

Zondag 27 mei
11.00 uur

Eucharistieviering Spaans
Voorganger J. Rivadeneira Aldás
M.m.v. Spaans koor
PINKSTEREN
Gezamenlijke Eucharistieviering
Voorganger J. Rivadeneira Aldás
M.m.v. gemengd koor en Spaans koor
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Plechtige Eucharistieviering bij
gelegenheid van de 1e H. Communie
Voorganger J. Rivadeneira Aldás

BEDEVAART MAASTRICHT 27 MEI
Op zondag 27 mei organiseert onze parochie een busbedevaart naar Maastricht
waar dit jaar weer de Heiligdomvaart plaats vindt. De Heiligdomvaart is een
prachtig religieus en cultureel evenement dat eens in de zeven jaar plaats vindt en
ons brengt bij het graf van St. Servaes. Het thema dit jaar is: “Goed doen zonder te
verwachten dat je er iets voor terugkrijgt. Dat heeft de Vader met ons gedaan en
wij moeten hetzelfde doen” Paus Franciscus.
Programma: we vertrekken per bus om 8.30 uur: we zullen onderweg de mis
bijwonen. We komen dan om 12.30 uur aan in Maastricht, waar we vanaf 14.00
uur vanaf de tribune op het vrijthof de grote processie zullen aanschouwen. We
vertrekken om 18.00 uur weer uit Maastricht, waarna we in Limburg nog een
diner verorberen. Kosten voor deze bedevaart zijn 50 euro (bij voldoende
aanmeldingen). Nadere informatie volgt via een folder in de kerken. U kunt zich al
opgeven bij het parochiesecretariaat via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of
070-8209866.
GELOVEN NU
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: 7 mei
BEZINNINGSOCHTENDEN
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 16 mei 2018 (laatste bijeenkomst 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 achter in de kerk.

4 mei 2018
Agneskerk Beeklaan 188 Den Haag

Toegankelijk voor iedereen
19.15 u. kerk open
19.30 u. aanvang herdenking in de kerk
19.50 u. bloemlegging bij gedenksteen kerktoren
20.00 u. twee minuten stilte
Na afloop is iedereen welkom
om koffie of thee te drinken achterin de kerk
en nog wat na te praten

AGENDA MAAND MEI

1
2
3
3
4
5
6
6
7
8
9
10
12
13

dinsdag
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag
zondag

9.30
9.30
9.30
20.00
19.30
20.00
10.00
12.00
20.00
9.30
9.30
10.00
20.00
10.00

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

13
15
16
16
17
19
20

zondag
dinsdag
woensdag
woensdag
donderdag
zaterdag
zondag

12.00
9.30
9.30
10.00
9.30
20.00
11.00

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

21
22
23
24
26
26
27

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag
zaterdag
zondag

Geen viering
9.30 Eucharistieviering
9.30 Eucharistieviering
9.30 Eucharistieviering
10.00
20.00 Eucharistieviering
11.00 Eucharistieviering.

29
30
31

dinsdag
woensdag
donderdag

9.30 Eucharistieviering
9.30 Eucharistieviering
9.30 Eucharistieviering

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Nederlands
Nederlands
Nederlands
Pastoraatgroep vergadering
Dodenherdenking
Neocatechumenaat
Nederlands
Spaans
Geloven Nu
Nederlands
Nederlands
Ned. en Spaans Hemelvaart
Neocatechumenaat
Nederlands
Verkooptafel Agnes Gilde
Spaans
Nederlands
Nederlands
Bezinningsbijeenkomst
Nederlands
Neocatechumenaat
1e Pinksterdag
Gezamenlijk Ned. en Sp.
2e Pinksterdag
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Doopviering
Neocatechumenaat
1e Heilige Communie
gezamenlijk Ned. en Sp.
Nederlands
Nederlands
Nederlands

WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS
12 t/m 20 mei
Het thema van de Week van de Nederlandse Missionaris is: “Geloven in de ander;
ieder mens telt mee.” Vanuit die overtuiging zetten vele missionarissen en
missionaire werkers zich wereldwijd belangeloos in voor de ander, de kwetsbare
mens in deze wereld. Zij gaan de strijd aan tegen armoede en onrecht. Zij gaan op
zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld
waarin ieder mens meetelt.
Dit werk kunnen zij echter niet doen zonder onze financiële hulp. Daarom zal op 1e
Pinksterdag, 20 mei, aan het einde van de Eucharistieviering een deurcollecte
worden gehouden. Steun het werk van de missionarissen en missionaire werkers
royaal.
MOV- Agnesgemeenschap
COLLECTEOVERZICHT
19/3 – 25/3
€ 749,54
26/3 – 1/4
€ 1044,79
2/4 – 8/4
€ 467,87
9/4 – 15/4
€ 441,13
VERSCHIJNINGSDATA AGNES MAANDBERICHT
Dit eerste Agnes Maandbericht is de opvolger van het Agnes Nieuws. Het nieuwe
eraan is dat voortaan elke maand de gegevens voor een maand worden
gepubliceerd en dat alle activiteiten in het agendaoverzicht worden genoteerd.
Hoewel de Stella Maris ons algemene parochieblad is blijkt er toch behoefte te
bestaan om alle lokale berichten frequent bekend te maken.
Het maandbericht wordt elke maand (behalve eind juli) op de laatste zondag
uitgegeven met gegevens voor de daarop volgende maand. De deadline is telkens
de maandag vòòr de laatste zondag van de maand. In mei is de laatste
mogelijkheid om kopij aan te leveren voor het juni-nummer op maandag 21 mei.
Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl.
VERSCHIJNINGSDATA STELLA MARIS
Het parochieblad Stella Maris zal verschijnen op 29 mei en 28 augustus
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.

