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Geloofsgemeenschap H. Agnes 
Secretariaat 
Beeklaan 188   2562 AP Den Haag T: 070 365 77 29 (b.g.g. 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. Remmerswaal Pastoraal 
Dhr. S. Andres  Catechese 

 
Contactpersonen 
ASF                     pci.agnes@rkdenhaag.nl     Dhr. A. van der Klaauw 
Ledenadministratie                     ledenadministratie.agnes@rkdenhaag.nl Mw. J. Spoelder 
Verhuur kerk/concerten agnes@rkdenhaag.nl/0648479904 Dhr. H. Vrins 
Parochiezaal De Overkant 070 365 79 09   Mw. W. den Adel 
Redactie Agnes Maandbericht agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl Mw. J. Spoelder 
 
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 
 
 

Parochie Maria Sterre der Zee 
Parochiesecretariaat Maria Sterre der Zee  
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:        vacant    
Pastoraalwerker J. Eijken  j.eijken@rkdenhaag.nl  070 820 92 84 
Pastoraalwerkster mw. M. Witteman m.witteman@rkdenhaag.nl  070 820 92 85  

mailto:agnes@rkdenhaag.nl
mailto:ledenadministratie.agnes@rkdenhaag.nl
mailto:agnes@rkdenhaag.nl/0648479904
mailto:agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl
mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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LITURGIEOVERZICHT  
 

zo    3 juni    SACRAMENTSDAG 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. dameskoor  
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. Spaans koor 
     
zo  10 juni   10e Zondag door het jaar  
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. gemengd koor 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. Spaans koor     
 
zo  17 juni   11e Zondag door het jaar  
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands  
    Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. cantor 
 

12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 

   M.m.v. Spaans koor   
 
zo  24 juni   12e Zondag door het jaar  
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. herenkoor 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. Spaans koor 
 
Op 5, 6 en 7 juni zijn er geen ochtendvieringen in de Fatimakapel.             
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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. Er wordt wel een vrijwillige 
bijdrage gevraagd (stipendium), hiervoor geldt een richtbedrag van minimaal €5.- 
Een envelop met daarin uw bijdrage, datum en gewenste misintentie(s) 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 misintenties 
voor de viering worden aangeboden 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 bij 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 

voor de week om een afspraak te maken. U kunt ook bellen (070-8209866) of een 

mail sturen aan parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl      

 

 

                 

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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WILLIBRORDZOMERKAMP 2018 
 
Dit jaar is er het 10e Willibrord-zomerkamp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Ben 
jij tussen de 8 en 12 jaar? Heb jij zin in plezier en avontuur? 
Wil jij delen in het geloof? Heb jij zin in een onvergetelijke vakantie? 
Lees meer in de flyer over het Willibrord-zomerkamp 2018. Deze vindt je op de 
website en achterin de kerk. Op de website vindt je ook het verslag van vorig jaar. 
 
Onder leiding van een gemotiveerd team aan begeleiders reizen we af naar het 
oosten van het land, waar een geweldige omgeving en een gezellig kamphuis op 
ons wachten. Hier zullen we ons vermaken met verschillende activiteiten op het 
gebied van spel, sport, ontspanning en geloof. Iedere dag begint met een 
dagopening en eindigt met een dagsluiting waarin het (dag)thema centraal staat. 
Het thema van dit kamp is: Het is pas het begin…… 
Het thema, Het is pas het begin, is gebaseerd op de verhalen over De Schepping. 
Elke dag zal er in het dagthema een nieuw deel van het verhaal centraal staan. 
Het verhaal wordt verwerkt in allerlei andere activiteiten. 
Het kamp brengt ons ook dit jaar naar Doetinchem. Het kamphuis waar we zullen 
verblijven biedt een fijne en natuurlijke omgeving. Een week vol met plezier, spel, 
sport, gezelligheid en geloof! Wacht niet langer en vul het inschrijfformulier in! 
 
Het Kampteam 
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OPBRENGSTEN AGNES TOT EN MET APRIL 
 
In de vorige editie van ons maandbericht heb ik toegezegd u te zullen infomeren 
over onze opbrengsten tot en met april. En belofte maakt schuld. Welnu, hoewel 
de cijfers er op het eerste gezicht wat minder uitzien dan vorig jaar vallen deze bij 
een nadere beschouwing absoluut niet tegen. Eerst maar even de cijfers.  
 

 2018 2017 

 € € 

Kerkbijdragen (AKB) 12.583 12.814 

Collectes 9.589 8.883 

Stipendia 1.202 1.133 

Offerblokken en kaarsen 2.348 1.928 

Huwelijken en uitvaarten 475 1.800 

Dopen en 1e H. Communie 735 330 

Ontvangen collecten t.b.v. derden 1.192 1.270 

   

Totaal ontvangen bijdragen 28.124 28.158 

   

Opbrengsten kerk (Agnesgilde)  2.126 2.184 

Opbrengsten De Overkant 8.011 9.434 

Huuropbrengst woning 2.529 1.830 

   

Totaal opbrengst bezittingen 12.666 13.448 

   

TOTAAL BATEN 40.790 41.606 

  
Wat valt op. De ontvangen bijdragen liggen over het algemeen op het niveau van 
vorig jaar of iets daarboven. Een verrassend positieve uitschieter hierbij is de 
opbrengst uit collectes. Deze laat een toename zien van bijna 8%. Met de hogere 
opbrengsten van dopelingen en communicantjes compenseert dit de lagere 
opbrengsten uit huwelijksmissen en uitvaartdiensten. In de eerste maanden van 
dit jaar werd in onze kerk één uitvaartmis gelezen.  
De opbrengsten uit bezittingen zijn bijna € 800 lager dan vorig jaar. Dit komt 
omdat in februari 2017 in de opbrengsten van De Overkant een éénmalige bate 
was begrepen van ongeveer € 2.500. Structureel gezien zijn de opbrengsten van 
De Overkant in 2018 hoger dan vorig jaar.  
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Wanneer wij met elkaar de in de eerste maanden van dit jaar ingezette trend vast 
kunnen houden heb ik er alle vertrouwen in dat wij het totaal van de opbrengsten 
op het niveau van 2017 kunnen houden. Allen heel hartelijk dank voor uw 
bijdragen.   
Komende maand sla ik even over. Daarna hoop ik u te kunnen berichten over de 
opbrengsten van het eerste halfjaar.   
 
Henk Habraken 
 

   
 

COLLECTEOVERZICHT   
 

16/4 -  22/4 € 397,28 
23/4 – 29/4  € 307,15 
30/4 –   6/5 € 366,10 
7/5   – 13/5 € 481,26 
 
 

HARTELIJK DANK 
 

Met Pinksteren is er in het kader van de “Week van de Nederlandse Missionaris” 
gecollecteerd om het werk van onze missionarissen en missionaire werkers 
financieel te ondersteunen. Deze mensen zetten zich wereldwijd belangeloos in 
voor de ander, de kwetsbare mens in deze wereld. De collecte heeft € 237,71 
opgebracht. 
Wilt u het werk van de missionarissen nog graag giraal ondersteunen, dan kan dat 
door uw gift over te maken op: 
Rekeningnr.  NL30 RABO 0171 2111 11  t.n.v. “Week Nederlandse Missionaris” te 
Den Haag. 
MOV- Agnesgemeenschap  
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GERARDUSKALENDER 2019 IS UIT.   
 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem in Zuid-Limburg, is een 
scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit!”. Op de achterkant staan 
afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. 
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de 
voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het 
begin van de dag een positief gevoel. Het is ook een bijzondere kalender om aan 
iemand cadeau te geven! 
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van 
de kalender komt ten goede aan de Agnesgemeenschap en aan alle activiteiten 
die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.  
De kalender kost € 8,25 en is vanaf 3 juni verkrijgbaar bij Henk Habraken. Na de 
zomer ligt de kalender elke tweede zondag van de maand ook op de verkooptafel 
van het Agnesgilde.  
 
 

AAN DE PAROCHIANEN VAN MARIA STERRE DER ZEE 
  
Heer, laat Uw goedheid en liefde 
ons nooit verlaten (Psalm 33:22) 
  
Beste parochianen, 
  
Het goede resultaat van de Vastenactie 2018 in onze geloofsgemeenschappen 
heeft ons verrast. Uit het diepste van ons hart willen wij – zr. Elvira, mijn 
medezusters en de vrouwen en kinderen uit West-Timor – u allen hartelijk danken 
voor uw gebed, liefde, aandacht en goedgeefsheid voor onze projecten. Wij zijn er 
heel erg blij mee. 
Daarom zeggen wij: 
God is overstelpend goed. 
Zijn goedheid is als morgendauw. 
Elk nieuw geslacht ervaart Zijn trouw. 
  
Hartelijke groet, 
Zr. Elvira Telik, SSpS 
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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:  4 juni. 
 

ONDERSCHEIDINGEN:  
 
Op eerste Pinksterdag hebben Jan en Marlies van der Hoeven de paaskaars 2017 
ontvangen voor het vele werk dat beiden al jaren voor de kerk verzetten.  
Herman Ebecilio kreeg de bronzen Agnes-plaquette uitgereikt omdat hij door 
ziekte nu niet zo veel vrijwilligerswerk meer kan doen maar hij heeft zich jarenlang 
op vele manieren voor de kerk ingezet.  
Allemaal heel veel lof en dank! 
 

BEDEVAART 
 

Brielle-bedevaart ter ere van de HH. Martelaren van Gorkum. 
Ook dit jaar hopen wij op zaterdag 7 juli weer met velen op bedevaart naar Brielle 
te gaan. En natuurlijk zo veel mogelijk op de fiets. Maar er zal ook een bus worden 
ingezet. Het thema dit jaar is: ‘Volharden in gebed’ . Meer informatie vindt u in 
het juninummer van Stella Maris, Tieners en jongeren opgelet: er is een speciaal 
programma met Mgr. Van den Hende. 

 
FAMILIEBERICHTEN 

 
† Overleden: 

Bartosz Gluchowski (22) 
Garda van Putten-Lemckert (94) 
 

Wij zijn gedoopt: 
Fabian Krawczyk 
Louis Özer 
Shaun Amatsoeri 
Joel Andres Wols 
Sharon Nicole Wols 
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AGENDA MAAND JUNI 
 

 

 

     

2 zaterdag 20.00 Eucharistieviering Neocatechumenaat 

3 zondag 10.00 Eucharistieviering Nederlands 

3 zondag 12.00 Eucharistieviering Spaans 

4 maandag 20.00  Geloven Nu 

5 dinsdag 19.30  Vergadering Beheercommissie 

9 zaterdag 20.00 Eucharistieviering Neocatechumenaat 

10 zondag 10.00 Eucharistieviering Nederlands 

10 zondag 12.00 Eucharistieviering Spaans 

12 dinsdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
13 woensdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
14 donderdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
14 donderdag 20.00  Vergadering Pastoraatgroep 

15 vrijdag  Huwelijk  Bruidspaar Berentsen 

16  zaterdag   Huwelijk  Bruidspaar Pichardo 

16 zaterdag 20.00 Eucharistieviering Neocatechumenaat 

17 zondag 10.00 Eucharistieviering Nederlands 

17 zondag 12.00 Eucharistieviering Spaans 

19 dinsdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
20 woensdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
21 donderdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
23 zaterdag 20.00 Eucharistieviering Neocatechumenaat 

24 zondag 10.00 Eucharistieviering Nederlands 

24 zondag 12.00 Eucharistieviering Spaans 

26 dinsdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
27 woensdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
28 donderdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
30 zaterdag 10.00  Doopviering 

30 zaterdag 20.00 Eucharistieviering Neocatechumenaat 
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BEDEVAART BEAURAING 

  

Als de drukte van de vakanties straks weer een beetje voorbij is laat u dan straks 
eens verwennen door en bij Maria. 
In september (za 22 t/m di 25) gaan we weer heerlijk bij Maria op bezoek. 
Vier mooie dagen waar we samen bidden, lachen, praten, mooie vieringen 
bijwonen,  gezellig samen zijn, een lichtprocessie en een bonte avond meemaken 
en zeker ook kunnen genieten van Gods mooie natuur in de Ardennen. 
En wat is het heerlijk om vanuit je slaapkamer te kunnen kijken naar het met 
kaarsen verlichte beeld van de moeder met het GOUDEN HART. 
Zij staat daar met haar handen open en aan de vijf kinderen heeft Zij gevraagd:  
BID>>> BID veel. Aan die vraag willen wij in Beauraing gehoor geven. 
Bent U moeilijk ter been of moeten steunkousen aan- en uitgedaan worden? 
Allemaal geen probleem want er staan vele lieve verpleegkundigen voor u klaar 
om u te helpen. Ook is er de hele week een dokter aanwezig en onze brancardiers 
staan zo nodig met rolstoelen op u te wachten.  
Nu vraagt u zich af, hoe kom ik in Beauraing?  Goede vraag! 
We gaan met heel goede bussen en goede en vriendelijke chauffeurs. Er zijn 
verschillende opstapplaatsen. We onderbreken de reis 2 keer voor een gratis bakje 
koffie en een sanitaire stop.  
We komen dan rond 16.30 uur aan in Beauraing. Daar staat de koffie al klaar, dat 
hebben de lieve zusters al gezet. Na de koffie en wat informatie ga u naar uw 
kamer om u wat op te frissen. Daarna gaan we Maria een bloemenhulde brengen 
en bedanken dat we weer veilig aangekomen zijn.  
We bidden in de tuin van de verschijning een rozenhoedje en daarna hebben we 
een warme maaltijd. 
Dan denkt u misschien, waar is mijn koffer? Geen zorg, onze brancardiers hebben 
al hard gewerkt en u vind uw koffer op uw bed. Verder laat ik alles als verrassing 
want iedere dag wordt het programma van de dag bekend gemaakt. 
Tot slot sluiten we deze vier mooie dagen af met een groots afscheidsdiner in 
Baarle Nassau.  
Wilt U meer weten: bel Suze Korssen 070-3658238. Hopelijk kan ik al uw vragen 
beantwoorden en ik heb ook de inschrijfformulieren. 
  
Uitziende naar vele aanmeldingen, 
Met vriendelijke groet 
Suze Korssen. 
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VERSCHIJNINGSDATA AGNES MAANDBERICHT 
 
Het 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 juni is de laatste 
mogelijkheid om kopij aan te leveren voor het juli-augustus nummer op maandag 
18 juni. 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.           

mailto:agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/

