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       AAN DE PAROCHIANEN VAN DE PAROCHIE MARIA STERRE DER ZEE 
 

Rotterdam, 18 juli 2018 
 
Geachte parochianen, dames en heren, 
 
Onlangs heeft u afscheid moeten nemen van de eerwaarde heer R. van Berkel, 
diaken en gewaardeerd lid van het pastoraal team. De heer Van Berkel heeft thans 
een sabbatsverlof en zal daarna per 1 september 2018 door de bisschop in een 
andere parochie worden benoemd. 
 
Naar aanleiding van het vertrek van de diaken is er overleg geweest tussen de 
leiding van uw parochie en de afdeling personeelszaken van het bisdom. Dit over 
de toekomstige samenstelling van het pastoraal team.  
 
Ik ben blij u hieromtrent het volgende te kunnen melden: 
 
Per 1 september 2018 zal de bisschop de heer H.A. (Henk) van Zoelen aanstellen als 
lid van het pastoraal team van uw parochie. De heer Van Zoelen is kandidaat-
diaken en hoopt in het najaar door de bisschop tot permanent diaken te worden 
gewijd. De heer Van Zoelen heeft kort geleden zijn pastoraal-theologische studies 
afgesloten. 
 
Henk van Zoelen is geboren op 29 maart 1965, gehuwd, vader van drie kinderen en 
woonachtig in Zoetermeer. De heer Van Zoelen heeft kennis gemaakt met het 
bestuur en het pastoraal team en verheugt zich in uw midden als kandidaat-diaken 
werkzaam te kunnen zijn. Bestuur en team hebben hun vertrouwen uitgesproken in 
de samenwerking met de heer Van Zoelen. 
 
Ik vraag uw gebed voor de nieuwe werkzaamheden van de heer Van Zoelen én voor 
het pastoraal team van uw parochie dat zich zo van harte inzet voor het welslagen 
van de pastoraal in uw geloofsgemeenschap. 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
 
R. Peeters 
Hoofd personeelszaken  
Bisdom Rotterdam.  
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VANUIT DE PASTORAATGROEP 
 
Weekvieringen in september 
Wegens de vakantieperiode van kapelaan J. Rivadeneira zullen de ochtendvieringen 
in de Fatimakapel vervallen van 4 september t/m 4 oktober. 
 
Kerkdeuren open op zondag 
Graag willen wij alle kerkgangers erop wijzen dat de kerkdeuren op zondag om 9.30 
uur opengaan. Tijdens de vieringen zal de toegangsdeur naar de pastorie gesloten 
zijn uit veiligheidsoverwegingen, het invalide 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. Het 
priesterkoor is uitsluitend bestemd voor voorgangers, assistenten en kosters. De 
sacristie is bereikbaar via de zijdeur links van het priesterkoor. 
 
Diaken Van Zoelen 
Op 2 september zal de nieuwe diaken, H. (Henk) van Zoelen, voor het eerst 
aanwezig zijn in onze parochie in de Paschaliskerk.  Op 10 november wordt hij tot 
gewijd door de bisschop in Rotterdam.  
 
Opening van het seizoen 
Op zondag 9 september starten wij het nieuwe seizoen met een gezamenlijke 
viering om 11.00 uur. 
 
Ziekenzondag  
Op zondag 16 september wordt ziekenzondag gevierd met een Eucharistieviering 
waarin de  ziekenzalving en/of handoplegging zal plaatsvinden. Dit brengt U op een 
bijzondere manier in contact met Christus zelf. Het sacrament van de ziekenzalving is 
voor ieder die dit meemaakt een indrukwekkend ritueel. Naast de handoplegging zal 
de priester uw voorhoofd en uw handen zalven met olie. Dit ritueel kan diep ingrijpen 
in de toestand van een ziek of gebroken mens en zijn of haar omgeving. Het is 
troostend en geeft kracht en het versterkt uw geloofsvertrouwen. Ook als u het 
sacrament niet kunt of wilt ontvangen bent u van harte welkom. Mogen wij u van 
harte uitnodigen hiervoor. Op de zondagen 26 augustus en 2 en 9 september kunt U 
zich achter in de kerk  bij de leden van de Pastorale Werkgroep opgeven. Ook is het 
mogelijk opgave te doen, telefonisch of per email, bij het secretariaat. De viering 
begint om 10.00 uur. 
De leden van de Pastorale Werkgroep H. Agnes 
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Startviering H. Vormselvoorbereiding 
Op zondag 23 september is de startviering voor alle Vormelingen in 2019. Zie verder 
artikel: Sacrament van het H. Vormsel 2019. 
 

 
OECUMENISCHE BEZINNINGSOCHTENDEN 

 
Ook in 2018-2019 worden er weer Oecumenische Bezinningsochtenden gehouden. 
Deze keer is het thema Bidden, mede in het kader van Het Jaar van Gebed. De 
volgende onderwerpen zullen behandeld worden: 
Bidden : diep van binnen, hoog naar boven 

- Wat is bidden: algemene inleiding 

- Bidden met de Psalmen 

- Gebeden in de Liturgie 

- Het “Onze Vader” 

- Verschillen in de spiritualiteit 

- Eigen gebedsleven 

De oecumenische bezinningsochtenden worden 1 x per maand gehouden op de 
laatste woensdag van de maand. De eerste zal plaatsvinden op 24 oktober 2018. 
We ontvangen u met een kopje koffie en koekje. De deur gaat om half 10 open en 
we beginnen om 10 uur. 
Na de allerlaatste bezinningsochtend sluiten wij het jaar af met  een gezellige 
gezamenlijke lunch in mei. 
U bent van harte welkom.  
Wij houden u op de hoogte. 
 

SACRAMENT VAN HET H. VORMSEL 2019 
 
Op zondag 17 februari 2019 zal in onze parochie het sacrament van het H. Vormsel 
worden toegediend. Dit jaar is de H. Agnes de locatie van de parochiële 
vormselviering. De inschrijving sluit op 3 september en dan begint de voorbereiding. 
Op zondag 23 september is een startviering ter voorbereiding op het Vormsel. Pastor 
D. Langerhuizen zal in deze viering gaan en o.a. het PAMA-koor zal de zang verzorgen. 
De viering begint om 10.00 uur in onze Agneskerk. Op donderdag 4 oktober is er een 
ouderavond in de pastorie van de H. Agnes. 
Meer informatie vindt u op de website rkdenhaag.nl/h.agnes/liturgie/sacramenten 
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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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LITURGIEOVERZICHT   (wijzigingen voorbehouden)  
 
zo    2 september   22e 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   9 september  Opening van het nieuwe seizoen 
  11.00 uur Gezamenlijke Eucharistieviering N/Sp 
    Voorganger J. Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. Gemengd koor en Spaans koor 
 
zo  16 september  Ziekenzondag 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands  
Tijdens deze viering kunnen zieken en ouderen de ziekenzalving ontvangen. 
    Voorganger: J. Rivadeneira Aldás  
    M.m.v. Cantor 

12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. Spaans koor   
 
zo  23 september  Startviering Vormselvoorbereiding 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: D. Langerhuizen  
    M.m.v. PAMA jongerenkoor e.a.  
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: nog niet bekend 
    M.m.v. Spaans koor 

 
zo    30 september   26e zondag door het jaar 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: pater Bert Wooning SVD   
    M.m.v. Gemengd koor 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: nog niet bekend 
    M.m.v. Spaans koor 
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
 
In de bijdrage elders in dit blad bent u geïnformeerd over onze financiën. Een 
andere belangrijke pijler onder een parochiegemeenschap is de inzet van 
vrijwilligers voor het vele werk dat binnen onze kerk moet gebeuren. De 
ontwikkelingen hier baren ons wel zorgen. 
Logischerwijs (die hebben immers meer tijd beschikbaar) zijn veel ouderen als 
vrijwilliger actief. Door ziekte en overlijden dunt het bestand echter uit, terwijl 
natuurlijk ook de vitaliteit hier en daar minder wordt.  
Wist u dat het er lang niet altijd om gaat op regelmatige basis vrijwilligerswerk te 
doen? Juist voor veel incidentele activiteiten zouden wij graag zien dat wij ons 
bestand aan vrijwilligers op wie wij een beroep kunnen doen vergroten en ook 
verjongen.   
Bent u nog niet als vrijwilliger actief in uw parochiegemeenschap? Bedenk dan eens 
over welke talenten u beschikt die u, op regelmatige of incidentele basis, zou willen 
inzetten. Wij zouden u er zeer dankbaar voor zijn.  
Voelt u zich aangesproken, maar weet u niet op welke wijze u zich zou kunnen 
inzetten. Neem dan gerust contact op met (één van de leden van) onze 
beheercommissie. Wij kunnen dan samen bezien wat u voor uw 
parochiegemeenschap kunt beteken. U kunt ons hiervoor persoonlijk aanspreken of 
een mail sturen naar beheercommissie.agnes@rkdenhaag.nl.  
Deze keer vragen wij uw aandacht voor hulp bij het schoonhouden van onze 
pastorie.   
In komende edities van dit maandbericht zullen wij telkens werkzaamheden 
belichten die om meer inzet van vrijwilligers vragen  

 

 

 

 
COLLECTEOVERZICHT                                                                                             
 

18/6 -  24/6  €   333,95   16/7 -  22/7       €  352,56  
25/6 -    1/7 €   414,68   23/7 -  29/7       €  397,91                                                                                                                                                         
  2/7  -   8/7     €   421,42   30/7 -    5/8       €  413,77                                                                                                             
  9/5  - 15/7 €   425,62       6/8   - 12/8       €  348,77                                                                                                                                                                                                                                                               
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OPBRENGSTEN AGNES TOT EN MET JUNI 
 
Wat gaat de tijd toch snel! Wanneer u dit leest zitten wij al weer ver in augustus en 
dus de hoogste tijd om terug te blikken op de cijfers van onze 
parochiegemeenschap over het eerste halfjaar 2018. De opbrengsten laten zich als 
volgt samenvatten: 
 

 2018 2017 

 € € 

Kerkbijdragen (AKB) 17.187 16.580 

Collectes 13.743 12.521 

Stipendia 1.672 1.537 

Offerblokken en kaarsen 3.456 2.861 

Huwelijken en uitvaarten 1.175 1.800 

Dopen en 1e H. Communie 1.017 746 

Ontvangen collecten t.b.v. derden 959 1.616 

   

Totaal ontvangen bijdragen 39.209 37.661 

   

Opbrengsten kerk (Agnesgilde)  2.237 2.184 

Opbrengsten De Overkant 12.313 13.153 

Huuropbrengst woning 4.408 3.050 

   

Totaal opbrengst bezittingen 18.958 18.387 

   

TOTAAL BATEN 58.167 56.048 

  
U ziet onze cijfers zien er goed uit. De bij de cijfers tot en met april geconstateerde 
achterstand in de opbrengsten van De Overkant is voor een belangrijk deel 
ingelopen (in januari 2017 was sprake van een nagekomen bate van ongeveer € 
2.500). De huuropbrengsten hadden in 2017 betrekking op de ontvangst van vijf 
maandelijkse huurtermijnen. In het eerste halfjaar 2018 zijn zeven huurbetalingen 
ontvangen.  
Wanneer wij er met elkaar de schouders onder blijven zetten zie ik geen reden 
waarom 2018 niet tenminste dezelfde opbrengst zal laten zien dan 2017.  Allen heel 
hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit belangrijke fundament onder het 
functioneren van onze parochiegemeenschap! 
Henk Habraken, budgetbeheerder. 



10 

 

BEDEVAART  HEILOO   
 
Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in Noord-Holland is de grootste Mariale 
bedevaartplaats in Nederland.  
Op woensdag 19 september is het mogelijk om vanaf o.a. Den Haag, naar dit 
Heiligdom op bedevaart te gaan. 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. Adelbertabdij 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. 
Voor meer informatie en aanmelden zie onze website www.bedevaart.nl  of bellen 
met de heer Dj. Bracke 010-4149577 of e-mail naar info@bedevaart.nl.  
Vriendelijke groeten 
Ineke Huitema-Versteeg, secretaris Haagse Bedevaarten.  
 

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. 
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: 
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 verdere informatie:  
Mw. A.W. Opstal, 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
mailto:gerard.debruijn@planet.nl
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AGENDA MAAND SEPTEMBER 

      

1 Zaterdag 20.00 Eucharistieviering Neocatechumenaat 

2 Zondag 10.00 Eucharistieviering  

2 Zondag 12.00 Eucharistieviering  

8 Zaterdag 20.00 Eucharistieviering Neocatechumenaat 

9 Zondag 11.00 Eucharistieviering Opening seizoen 

15 Zaterdag 10.00  Doopviering 

15  Zaterdag 20.00 Eucharistieviering Neocatechumenaat 

16  Zondag 10.00 Eucharistieviering Ziekenzondag 

16  Zondag 12.00 Eucharistieviering  

23 Zondag 10.00 Eucharistieviering Start Vormselvoorbereidng 

23 Zondag 12.00 Eucharistieviering  

29 Zaterdag 14.00 
 

Concert Joop Schoutenorgel 

30 Zondag 10.00 Eucharistieviering  

30 Zondag 12.00 Eucharistieviering  

     

                                                 
 
 
 

FAMILIEBERICHTEN              
                        

† Overleden: 
Gré de Vlieger-Appelman (95)  
 
Wij zijn gedoopt: 
Kamil Krawczyk 
Oliwier Delikat 
Belen Sofia Enamorado 
Cataleya Anamaria Arias 
Veronica Karpowiez 
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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 september is de laatste 
mogelijkheid om kopij aan te leveren voor het oktober-nummer op maandag 24 
september. Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl. 
 
 

VERSCHIJNINGSDATA STELLA MARIS 
Het parochieblad Stella Maris zal verschijnen eind oktober. 

 
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/

