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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  
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         EENDAAGSE BEDEVAART NAAR HEILOO OP  
WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018  

 
Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in Noord-Holland is de grootste Mariale 
bedevaartplaats in Nederland.  
Vaak mogen wij ondervinden dat de Heer zijn genade en bescherming verleent door 
zijn gezegende Moeder, die in Heiloo wordt vereerd als O.L.V. ter Nood, de Moeder 
die alle noden en zorgen van de mensen kent. Zij hoort elke stem, ook de zwakste.  
 
Op woensdag 19 september is het mogelijk om vanaf o.a. Den Haag, Rotterdam, 
Leidschendam-Voorburg en Leiden naar dit Heiligdom op bedevaart te gaan samen 
met de Haagse Bedevaarten. Op deze bedevaart zal een H. Mis met wijding van de 
bedevaartkaars plaatsvinden op het Heiligdom. Na de lunch in Heiloo is er een 
plechtig Lof in de St. Adelbertadbij in Egmond waarna ook de gekochte devotionalia 
gezegend kunnen worden. Na een diner in Haarlemmerliede is de verwachte 
thuiskomst rond 21.00 uur. 
De kosten zijn rond € 66,- per persoon, incl. vervoer, koffie met gebak, lunch, diner, 
groepsverzekering en bedevaartkosten (porto, drukwerk, stipendia e.d.). 
Kinderen tot 14 jaar kunnen gratis deelnemen aan de eendaagse bedevaart mits er 
een betalende volwassene hen begeleidt. 
 
U kunt zich ook aanmelden via onze website www.bedevaart.nl  of bellen met de 
heer Dj. Bracke 010-4149577. 
Folders met inschrijfformulieren vindt u vanaf medio augustus in de Agneskerk. 
Wij hopen u te zien in Heiloo. 
Voor meer informatie en uw vragen: kijk op onze website www.bedevaart.nl of  
bel 010-4149577 of stuur een email naar info@bedevaart.nl    
 
Vriendelijke groeten 
Ineke Huitema-Versteeg, secretaris Haagse Bedevaarten.  

 
 
 

http://www.bedevaart.nl/
mailto:info@bedevaart.nl
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VANUIT DE PASTORAATGROEP 
 
50 jarig priesterfeest van pastor J.L. Groenewegen: 
Op zondag 8 juli herdenkt oud-pastoor Jacques Groenewegen dat hij 50 jaar 
geleden tot priester werd gewijd. Pastor Groenewegen is van 1977 tot 1989 pastoor 
geweest van onze Agnesparochie. Pastor Groenewegen was pastor bij ons toen onze 
Agneskerk in 1983 deels door brand werd verwoest. Onder zijn leiding werd de kerk 
weer opgebouwd en is hij nu nog  steeds een pronkstuk aan de Beeklaan.  In de 
Stella Maris is een interview met pastor Groenewegen te lezen. De jubileumviering 
is op zondag 8 juli om 10.00 uur in de kerk van OLV van Hemelvaart in Loosduinen, 
waar pastor Groenewegen van 1989 tot aan zijn emeritaat pastoor is geweest. 
 
Vieringen in de vakantiemaanden: 
In de maanden juli en augustus zijn er vooralsnog 2 Eucharistievieringen op zondag, 
10.00 uur Nederlands en 12.00 uur Spaans. Tijdens de vakantiemaanden en de 
afwezigheid van kapelaan Johnny Rivadeneira zullen de ochtendvieringen in de 
Fatimakapel vervallen van 3 t/m 12 juli en van 21 augustus t/m 4 oktober. 
 
Lectorencollege: 
Jenny Spoelder heeft aangegeven zich terug te trekken als lectrice uit het lectoren 
college. Wij betreuren haar besluit maar bedanken haar voor haar vele jaren van 
dienstbaarheid. Er zijn nu 5 lectoren beschikbaar, maar aanvulling is altijd welkom. 
 
Misdienaars: 
Na de 1e H. Communie hebben zich 3 aspirant-misdienaars gemeld. Zij worden nu 
door een acoliet en kapelaan Johnny Rivadeneira opgeleid. 
 
Kerkdeuren open op zondag: 
Graag willen wij alle kerkgangers erop wijzen dat de kerkdeuren op zondag om 
9.30 uur opengaan. Geregeld komt het voor dat er al om 9.15 uur wordt 
aangebeld bij de pastorie. De koster(s) zijn dan al wel aanwezig maar bezig met de 
voorbereidingen voor de viering en horen de bel niet en kunnen door hun 
werkzaamheden niet telkens naar de voordeur gaan om open te doen. De kosters 
vragen hier begrip voor. Dat er voor de mis koffie is in de pastorie is een geste (en 
alleen bij de Agnes!) en bedoeld voor de vrijwilligers die actief zijn voor de 
viering(lector, koster, koor, welkom). Tijdens de vieringen zal de toegangsdeur naar 
de pastorie gesloten zijn uit veiligheidsoverwegingen, het (invaliden-)toilet blijft 
bereikbaar. Tevens vragen wij, namens het pastorale team, om voor aanvang van de 
vieringen enige stilte in de kerk en uiteraard uw mobiele telefoon stil of uit te zetten. 
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Sacrament van het H. Vormsel 2019: 
Medio februari 2019 zal in onze parochie weer het sacrament van het H. Vormsel 
worden toegediend. Dat jaar is de H. Agnes de locatie van parochiële vormselviering. 
De exacte datum is nog niet bekend omdat dit via het bisdom geregeld moet 
worden. Een dezer dagen verschijnt er op de website meer informatie en de 
mogelijkheid om je aan te melden. Begin september begint de voorbereiding. 

 
 
VANUIT DE BEHEERCOMMISSIE 
 

Onderhoud van onze kerk 
 

Zoals u wellicht gemerkt hebt wordt er hard gewerkt aan het onderhoud van onze 
kerk. De schilders en timmerlieden hebben de dakkapellen, dakluiken en ander 
houtwerk op en rondom de kerk hersteld en geschilderd. Ook een paar kozijnen in 
de pastorie zijn onder handen genomen.  
 
De klok in de toren krijgt eveneens de nodige aandacht. Het luiden voor vieringen 
of bijeenkomsten gaat goed, dit heeft zijn eigen mechanisme. Het uurwerk was 
echter totaal in de war en het slagmechanisme van de klok bleek defect. Inmiddels 
wordt door de wijzers wel weer de juiste tijd aangegeven maar het herstel van het 
slagmechanisme en de aansturing daarvan bleek erg complex. Dit is werk voor 
specialisten en de juiste mensen op dit gebied zijn beperkt beschikbaar. Daarom 
duurt het allemaal wat langer dan we hadden gehoopt. Maar binnenkort kunt u 
ook weer hóren hoe laat het is. 
 
De bomen in de tuin van de pastorie zijn in goede conditie maar ook deze hebben 
onderhoud nodig. De kastanjeboom wordt alleen beperkt gesnoeid als 
onderhoudsbehandeling maar de twee zeer hoge populieren worden flink 
afgetopt en teruggesnoeid zodat ze weer voor jaren stormbestendig zijn.  
 
Waarschijnlijk zijn al deze werkzaamheden eind juni wel afgerond. 

 
 
 
 
 
 



6 

 

EEN- EN DRIEDAAGSE BEDEVAART NAAR KEVELAER VAN  
9 TOT EN MET 11 AUGUSTUS 2018  

 
Voor de 124ste keer sinds de oprichting in 1894 wordt de jaarlijkse zomerbedevaart 
naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer georganiseerd door de Haagse Bedevaarten. 
Eén of drie dagen pelgrimeren bij de Troosteres der Bedroefden is een bron van 
troost en geloof. Tevens biedt het Genadeoord ook vele mogelijkheden voor contact 
met medegeloofsgenoten en ontspanning. 
De bedevaart bestaat uit meerdere traditionele liturgische plechtigheden: een 
plechtig Lof, een Kruisweg in het Kruiswegpark, een H. mis, een Lichtprocessie op 
de 1e avond en een pontificale Hoogmis in de Basiliek op vrijdag 10 augustus.  
De geestelijke leiding heeft onze moderator pastoor J.H. Smith uit Leiden. 
 
Er zijn diverse opstapplaatsen, waaronder Leiden, Leidschendam-Voorburg, Den 
Haag en Rotterdam.  
De deelnamekosten per persoon voor zowel de een- als de driedaagse bedevaart 
kunt u terugvinden in de folders die ruim voor de aanvang van de bedevaart zullen 
worden verspreid of persoonlijk toegezonden. Er zijn verschillende opties en prijzen.  
Kinderen tot 14 jaar kunnen gratis deelnemen aan de eendaagse bedevaart mits er 
een betalende volwassene hen begeleidt. Folders met inschrijfformulieren vindt u 
vanaf begin juni in de Agneskerk 
 
Wij hopen u te zien in Kevelaer. 
Voor meer informatie en uw vragen: kijk op onze website www.bedevaart.nl of  
bel 010-4149577 of stuur een email naar info@bedevaart.nl    
 
Vriendelijke groeten 
Ineke Huitema-Versteeg, secretaris Haagse Bedevaarten 

 
 
 
 
 

http://www.bedevaart.nl/
mailto:info@bedevaart.nl
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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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LITURGIEOVERZICHT   (wijzigingen voorbehouden)  
 

Voor doordeweekse vieringen: zie de maandagenda in dit blad. 
 
 
zo    1 juli    13e zondag door het jaar 
  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   8 juli   14e Zondag door het jaar  
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: pater Y. Asa SVD 
    M.m.v. gemengd koor 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: J. Zijerveld 
    M.m.v. Spaans koor     
 
zo  15 juli   15e Zondag door het jaar  
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands  
    Voorganger: A. van der Helm 
    M.m.v. cantor 

12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: J. Zijerveld 

   M.m.v. Spaans koor   
 
zo  22 juli   16e 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 
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zo    29 juli    17e 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   5 augustus     18e Zondag door het jaar  
  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  12 augustus   19e 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  19 augustus   20e Zondag door het jaar  
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: Broeder van St. Jan 
    M.m.v. cantor 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. Spaans koor 
 
zo  26 augustus   21e 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 
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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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BEDEVAART BANNEUX 
 

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende 
bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria 
verschenen is aan Mariëtte Beco. 

 

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor 
gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. 
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar 
tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. 
 
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een 
priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u 
goed verzorgd bent. 
Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u 
van een rolstoel gebruik moet maken. 
 
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 

 Eéndaagse bedevaart op maandag 27 augustus 2018, 

Begeleid door pastoor C. N. Bergs. 

 Tweedaagse bedevaart op zaterdag 1 en zondag 2 september 2018, 

Begeleid door diaken J. Collignon. 

 Vijfdaagse bedevaart (met medische begeleiding) van vrijdag 5 oktober tot 
dinsdag 9 oktober 2018,  

Begeleid door vicaris A. van der Helm en diaken J. Collignon. 

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma 
kunt u onze brochure raadplegen. 

U kunt deze aanvragen bij: 

 
Mw. A.W. Opstal -Ammerlaan 
Tel: 015-3693148 of  e-mail: paula_opstal@hotmail.com 
Dhr. G.J. de Bruijn 
Tel: 070-3205872 of  e-mail: gerard.debruijn@planet.nl 
 

Bezoek ook onze website:  www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl  

mailto:paula_opstal@hotmail.com
http://www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl/
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  CITY-BRIELLE-CITY BEDEVAART  
 
Op zaterdag 7 juli 2018 wordt de Nationale Bedevaart naar Brielle gehouden. 
Voor het achtste achtereenvolgende jaar gaan wij onze eer betonen aan de 
Martelaren van Gorkum. Heel katholiek Den Haag kan zich hierbij aansluiten. We 
gaan per fiets en met de bus. We herdenken dat 19 geestelijken in 1572 in Brielle 
werden gemarteld en opgehangen, omdat ze weigerden hun geloof in de 
eucharistie en trouw aan de paus af te zweren. Dit jaar is het thema van de 
bedevaart ‘Volharden in het gebed’. Het belooft weer een inspirerende bedevaart 
te worden en voor de fietsers bovendien een sportieve uitdaging. De geestelijke 
leiding is in handen van vicaris Ad van der Helm, die de tocht per fiets zal maken. 
Ook in de bus gaat een geestelijk leider mee.  
 
Programma in Brielle  
11.00u Pontificale eucharistieviering met Mgr. J.H.J. van den Hende als 
hoofdcelebrant. De lunchpauze is onmiddellijk na de viering.  
13:30u Rozenkransgebed, hier aan parallel een jongerenprogramma dat wordt 
verzorgd door de Blauwe Zusters.  
14:30u Kruisweg in de Ommegang rond het Martelveld.  
15:30u Vesperviering, processie en pelgrimszegen. Onmiddellijk na de zegen 
verzamelen we vóór de kerk voor de terugtocht.  
 
Nieuwe route en vertrektijden  
De bus vertrekt om 09:00u bij de Emmauskerk, hoek Maartensdijklaan/-
Fluitenbergstraat, en haalt rond 09:15u de deelnemers op bij de St. Jacobuskerk in 
de Parkstraat. Rond 18:00u verwachten we terug te zijn in Den Haag.  
De fietsers verzamelen om 07:00u op het kerkplein van de St. Jacobuskerk in de 
Parkstraat en vertrekken om 07:15. Fietsers uit Den Haag Zuid worden hier ook 
verwacht. De route loopt dit jaar via Rijswijk (Hoornbrug), Delft,  
Schipluiden, Maasland en Maassluis waar we per veerboot oversteken naar het 
eiland Rozenburg. De terugweg loopt grotendeels via dezelfde route. Er gaat een 
bezemwagen mee. Onderweg worden enkele korte tussenstops ingepast met een 
versnapering. Toch blijft de tocht voor velen een uitdaging: zorg dus voor een 

degelijke voorbereiding en een goede fiets of e-bike. Neem bij twijfel de bus.  
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Deelnamekosten  

Voor mensen die de bus nemen, zijn de kosten € 20, Gelieve dit bedrag vóór 

vertrek over te maken op rekening NL71 ABNA 0891 4039 65 t.n.v. E.C.M. 

Olgers-van Schie onder vermelding van ‘Brielle bedevaart’.  

Bij de fietsers wordt € 2,- opgehaald voor de aankoop van veerbootkaartjes.  

Meer informatie?  
Kees Nusteling (070- 3063811) of Lore Olgers (070-3244118)  

………………………………………………………………………………  

Ja, ik meld me aan om deel te nemen aan de CBC-bedevaart naar Brielle 

op 7 juli 2018  
* Graag hieronder omcirkelen wat van toepassing is:  

* Per fiets start vanaf de St. Jacobus, Parkstraat  

* Per bus opstapplaats Leyweg/Jacobuskerk U dient dit jaar zelf voor uw lunch te 

zorgen.  
Naam: …………………………………………………………  

Straat: ………………………………………………………….  

Postcode en woonplaats:………………………………………. 

Telefoon:………………………………………………………. E-

mail:…………………………………………………………..  

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden! De gegevens bij voorkeur e-

mailen naar: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of de antwoordstrook toesturen 

aan het parochiesecretariaat parochie Maria Sterre der Zee, Neuhuyskade 97, 2596 

XK Den Haag. 
 
 
 

Jongerenprogramma 
Het Jongerenprogramma tijdens de Nationale Bedevaart wordt verzorgd door de 
blauwe zusters. Zij gaan met jongeren in gesprek over het gebed van de zusters. 
Daarbij zullen zij ook spreken over hun medezusters in conflictgebieden elders in 
de wereld. Er zijn bijvoorbeeld communiteiten van zusters in Syrië en Gaza. In die 
moeilijke situaties blijven de zusters bidden, terwijl ze zich inzetten voor de nood 
van de mensen die ze helpen. 
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FAMILIEBERICHTEN           
                            

† Overleden: 
Annie Hazebroek-Le Loux (96)  
 
Wij zijn gedoopt: 
Daniel Tlalka 
Hanna Pietrykowska 
Mason Alexander Zielinka 
  
Wij zijn getrouwd: 
Koen Berentsen en Alexia Drenth 
Wilson Pichardo en Denisse Lansmark 
 

AGENDA MAAND JULI 

 

 

     

1 Zondag 10.00 Eucharistieviering Nederlands 

1 Zondag 12.00 Eucharistieviering Spaans 

8 Zondag 10.00 Eucharistieviering Nederlands 

8 Zondag 12.00 Eucharistieviering Spaans 

15 Zondag 10.00 Eucharistieviering Nederlands 

15 Zondag 12.00 Eucharistieviering Spaans 

17 Dinsdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands              
18 Woensdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands            
19 Donderdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands            
21 Zaterdag 20.00 Eucharistieviering Neocatechumenaat 

22 Zondag 10.00 Eucharistieviering Nederlands 

22 Zondag 12.00 Eucharistieviering Spaans 

24 Dinsdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
24 Dinsdag 19.30  Beheercommissie vergadering 

25 Woensdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
26 Donderdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
28 Zaterdag 10.00  Doopviering 

28 Zaterdag 20.00 Eucharistieviering Neocatechumenaat 

29 Zondag 10.00 Eucharistieviering Nederlands 

29 Zondag 12.00 Eucharistieviering Spaans 

31 Dinsdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
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AGENDA MAAND AUGUSTUS 

 

 

     

1 Woensdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
2 Donderdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 

4 Zaterdag 20.00 Eucharistieviering Neocatechumenaat 

5 Zondag 10.00 Eucharistieviering Nederlands 

5 Zondag 12.00 Eucharistieviering Spaans 

7 Dinsdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 

8 Woensdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 

9 Donderdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 

11 Zaterdag 20.00 Eucharistieviering Neocatechumenaat 

12 Zondag 10.00 Eucharistieviering Nederlands 

12 Zondag 12.00 Eucharistieviering Spaans 

14 Dinsdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
15 Woensdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
16 Donderdag 9.30 Eucharistieviering Nederlands 
18 Zaterdag 20.00 Eucharistieviering Neocatechumenaat 

19 Zondag 10.00 Eucharistieviering Nederlands 

19 Zondag 12.00 Eucharistieviering Spaans   

23 Donderdag 20.00  Pastoraatgroep vergadering 

25 Zaterdag 20.00 Eucharistieviering Neocatechumenaat 

26 Zondag 10.00 Eucharistieviering Nederlands 

26 Zondag 12.00 Eucharistieviering Spaans 

28 Dinsdag 19.30  Beheercommissie vergadering 

 
 
 
 
COLLECTEOVERZICHT                                                                                             
 

14/5 - 20/5  € 304,60                                                                                                                                           
21/5 - 27/5 € 540,45                                                                                                       
28/5 -   3/6 € 403,00                                                                                                                                            
4/6   -  10/6 € 370,38                                                                                                        
11/6 – 17/6 € 522,76                                                                                                           
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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 augustus is de laatste 
mogelijkheid om kopij aan te leveren voor het september-nummer op maandag 20 
augustus. Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl. 
 
 

VERSCHIJNINGSDATA STELLA MARIS 
Het parochieblad Stella Maris zal verschijnen op 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/

