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Vacant               Voorzitter 
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Mw. J. Spoelder              Secretaris 
Mw. A. van der Klaauw          Facilitair beheer 
 

Pastoraatgroep 
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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: H. van Zoelen                per 1 september 2018  
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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AVOND OVER SEKSUEEL MISBRUIK IN DE KATHOLIEKE KERK  
 
De afgelopen tijd is de katholieke Kerk op negatieve wijze in het nieuws gekomen. 
Allerlei berichten verschenen in de media (journaal, NRC) over seksueel misbruik in 
de Katholieke Kerk. Misbruik van kinderen en jongeren door priesters en religieuzen 
in Pennsylvania (VS) Duitsland en Nederland. Ook de rol van kerkelijke overheden in 
deze pijnlijke kwesties is uitvoerig aan de orde geweest. Veel heeft zich in het 
verleden afgespeeld en in Nederland hebben de bisschoppen en de oversten van 
religieuze orden en congregaties inmiddels veel gedaan om recht te doen aan de 
slachtoffers. Seksueel misbruik is vreselijk en beschamend en we veroordelen het ten 
zeerste! Paus Franciscus heeft hierover recent een brief geschreven die in iedere kerk 
van onze parochie Maria Sterre der Zee te verkrijgen was, evenals een schrijven van 
de Nederlandse bisschoppen.  
De leden van ons pastoraal team hebben vele vagen van parochianen gehad over de 
recente berichten over seksueel misbruik. Het pastoraal team en het 
parochiebestuur hebben besloten een informatieavond hierover te houden over 
deze pijnlijke kwestie.  
Woensdag 3 oktober a.s. om 20.00 uur zal mevr. dr. Anke Bisschops  
(www.ankebisschops.nl) hierover een inleiding verzorgen en als gespreksleider 
aanwezig zijn. U bent van harte welkom: woensdagavond 3 oktober om 20.00 uur in 
het parochiecentrum bij de Paschaliskerk: Neuhuyskade 97 – 2596 XK  Den Haag. In 
verband met het aantal zitplaatsen, koffie en thee vraag ik u zich tevoren even op te 
geven. Dat kan per mail: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of telefonisch: 070 – 
820 9866. Parkeren rond het parochiecentrum is volop mogelijk en is gratis.     
 
Mede namens het parochiebestuur en het pastoraal team: 
 
Dolf Langerhuizen, pastoor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ankebisschops.nl/
mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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MISSIO WERELDMISSIEMAAND 
Oktober 2018 
 

In de wereldmissiemaand gaat dit jaar onze speciale aandacht uit naar katholieke 
gelovigen in Ethiopië.  Ethiopië is een van de armste landen in deze wereld. Hoewel 
de Rooms-katholieke Kerk in het land klein van omvang is, is ze wel zeer actief. Zij 
zet zich in voor scholing, zorg voor armen en hulp aan vluchtelingen.  
Missio vraagt in de wereldmissiemaand steun voor twee projecten in Ethiopië.  
 
Een kleine bevolkingsgroep in het land wordt gevormd door de Menjas, die voor 
hun bestaan afhankelijk zijn van koffieverbouw. De Menjas zijn zeer arm en worden 
sterk gediscrimineerd. De Kleine Zusters van Jezus hebben zich het lot van de 
Menjas aangetrokken en zij proberen hun situatie te verbeteren. De zusters hebben 
al veel bereikt: er zijn nu kleine projecten waarmee de mensen een inkomen 
kunnen verdienen. Inmiddels is er ook een kleuterschool. Voor verder onderwijs 
ontbreekt echter het geld.  
 
Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op in Afrika. 
Ongeveer  900.000 mensen vonden hier hun toevlucht. In Gambella, een van de 
armste regio’s van het land, is de eigen bevolking reeds in de minderheid. Hier 
wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. Onder hen zijn 
veel alleenstaande kinderen. De priesters, zusters en catechisten in Gambella gaan 
naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedig leven, bemiddelen tussen 
vijandige etnische groepen en helpen de mensen.  
 
Missiezondag is een dag van solidariteit. We zijn deel van een wereldwijde 
gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt.  
Op Missiezondag, 21 oktober, zal er een deurcollecte worden gehouden om de 
projecten in Ethiopië financieel te ondersteunen. Laten wij de mensen in Ethiopië 
helpen om tot een beter bestaan te komen.  
 
MOV – Agnesgemeenschap.  
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VANUIT DE PASTORALE WERKGROEP 

Geloofs- en Ontmoetingsdag RK Den Haag 

Op woensdag 17 oktober 2018 is in de Emmauskerk, Leyweg 230 2545 GV te Den 
Haag een Geloofs- en Ontmoetingsdag met als thema “Vruchtdragend”. Deze dag 
brengt de Haagse parochies van De Vier Evangelisten en Maria Sterre der Zee 
samen. 
Het programma bestaat uit een feestelijke Eucharistieviering gevolgd door een 
lunch, amusement, thee en koffie en Marialof. 
Aanvang is om 10.15 uur (ontvangst vanaf 9.30). De dag eindigt om ongeveer 16.30 
uur. 
U bent van harte welkom! U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat: 
e-mail: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl telefoon: 070- 820 98 66 
Als u geen eigen vervoer heeft en opgehaald en thuisgebracht wenst te worden, 
meld dat dan duidelijk bij uw aanmelding.  
 
 
Allerzielen in het licht 
 
Op Allerzielen, vrijdag 2 november, is er een viering waarin wij alle overleden 
parochianen van het afgelopen jaar willen herdenken. De familieleden van de 
overleden parochianen van het afgelopen jaar, ontvangen een speciale uitnodiging. 
Ook kunt u één gratis misintentie opgeven voor een overleden dierbare. Deze 
opgave is mogelijk op twee zondagen, 23 en 30 oktober, na afloop van de vieringen 
bij één van de leden van de Pastorale Werkgroep. Bent u niet in de gelegenheid om 
naar de kerk te komen dan kunt u ook het secretariaat bellen (070-3657729) of een 
email zenden aan: agnes@rkdenhaag.nl. Opgave is mogelijk tot en met 30 oktober. 
Voor aanvang van de viering ontvangt u een kaars die u bij het afroepen van de 
intenties op de kaarsenstandaards voor het priesterkoor kunt opsteken. De viering 
begint om 19.30 uur. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
mailto:agnes@rkdenhaag.nl
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VANUIT DE PASTORAATGROEP 
 
Weekvieringen in oktober 
Wegens de vakantieperiode van kapelaan J. Rivadeneira zullen de ochtendvieringen 
in de Fatimakapel vervallen t/m 4 oktober. Vanaf 9 oktober zijn er weer 
ochtendvieringen op dinsdag- woensdag- en donderdagmorgen om 9.30 uur.  
 
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 invalidentoilet 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. 

 
 
 
COLLECTEOVERZICHT                                                                                             
 

13/8  - 19/8 €   398,40 
20/8  - 26/8 €   353,22 
27/8  -   2/9 €   440,79 
  3/9  -   9/9 €   336,90 
10/9  - 16/9 €   382,55 
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OPBRENGSTEN AGNES TOT EN MET AUGUSTUS 
 
Weet u dat ik best trots ben op de wijze waarop wij als geloofsgemeenschap 
financieel presteren. Alhoewel het verschil niet meer zo groot is als eind juni liggen 
onze opbrengsten nog steeds boven het niveau van vorig jaar. En dat in een tijd 
waarin over het algemeen alles minder wordt. En dan past het niet dat alleen ik 
trots ben maar heeft u allen het volste recht met trots kennis te nemen van de 
cijfers die ik hieronder voor u samenvat: 

 2018 2017 

 € € 

Kerkbijdragen (AKB)                                        20.121 19.236 

Collectes                                                            17.818 17.075 

Stipendia                                                           2.261 1.972 

Offerblokken en kaarsen                                 4.422 3.778 

Huwelijken en uitvaarten                               1.575 2.400 

Dopen en 1e H. Communie                              1.137 1.061 

Ontvangen collecten t.b.v. derden                 1.211 1.897 

   

Totaal ontvangen bijdragen                            48.545 47.419 

   

Opbrengsten kerk (Agnesgilde)  2.237 2.396 

Opbrengsten De Overkant 16.033 17.514 

Huuropbrengst woning 5.051 4.297 

   

Totaal opbrengst bezittingen 23.321 24.207 

   

TOTAAL BATEN 71.866 71.626 

  
Een mooi beeld toch? Maar natuurlijk geen reden om nu achterover te leunen. De 
voor onze financiën belangrijkste vier maanden van het jaar liggen voor ons. Van 
september tot en met december bedroeg het totaal van de bijdragen vorig jaar € 
47.500. Vrijwel net zoveel als over de eerste acht maanden van dat jaar. De 
opbrengsten uit bezittingen bedroegen over dezelfde periode € 17.000. Nogmaals, 
alle reden om trots te zijn op onze cijfers tot en met augustus maar laten wij ons 
niet in slaap laten sussen. Ik heb er overigens alle vertrouwen in dat dit ons niet 
gaat gebeuren. Allen heel hartelijk dank voor uw bijdragen aan een gezonde 
financiële positie van onze geloofsgemeenschap.  
Henk Habraken, budgetbeheerder 
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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    7 oktober    27e 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   14 oktober   28e 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    21 oktober    29e 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    28 oktober    30e 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 
do   1 november  Allerheiligen 
   9.30 uur Eucharistieviering (Fatimakapel) 
vr    2 november   Allerzielen 
  19.30 uur Eucharistieviering gezamenlijk 
    Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. Gemengd koor en Spaanse samenzang 
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UITNODIGING B.G.V. AFSLUITING BEDEVAARTSEIZOEN  

‘Zaterdag 13 oktober sluiten we in het Bedevaartsoord van de Martelaren van 
Gorcum het bedevaartseizoen 2018 officieel af’, zegt pastoor Jack Glas, tevens 
custos van het Bedevaartsoord. ‘Tijdens de opening van het bedevaartseizoen 
heeft Mgr. Van den Hende het Ciborium ingezegend. Daarna hebben we een als 
Bisschoppelijke Brielse Commissie een tal van activiteiten mogen organiseren, met 
als hoogtepunt de Nationale Bedevaart op zaterdag 7 juli. Nu zijn we aan het einde 
gekomen van dit seizoen. Net als de opening van het bedevaartseizoen willen we 
dit moment markeren met een plechtige viering.’ 

  

Het programma is als volgt: 

14:30 uur        Ontvangst 

15:00 uur        Welkomstwoord door de custos met een terugblik op het afgelopen                        
seizoen en een eerste vooruitblik op het seizoen 2019.  

15:30 uur        Plechtige vespers geleid door Mgr. J. van den Hende 

16:00 uur        Informeel en einde 

  

U bent van harte welkom.  

Graag even aanmelden via Francis Wout.  

E: f.wout@bisdomrotterdam.nl 

 

 

 

mailto:f.wout@bisdomrotterdam.nl
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  PAROCHIEDAG 13 OKTOBER:    ONTMOETING  

 
Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert de geloofsgemeenschap van de heilige 
Jacobus in nauwe samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen de 
parochiedag van de parochie Maria Sterre der Zee. Ging het vorig jaar vooral om het 
kennismaken met de activiteiten van de diverse geloofsgemeenschappen; dit jaar 
staat de parochiedag in het licht van het thema Ontmoeting. Door het deelnemen 
aan diverse activiteiten wordt u uitgenodigd uw medeparochianen en de leden van 
het pastoraal team in een gezellige ambiance te ontmoeten. 
 
We treffen elkaar rond half twee op het plein voor de Sint Jacobus aan de Parkstraat, 
waar de mensen, die de H. Mis van 12.45 uur hebben bijgewoond, zich kunnen 
aansluiten. Vanaf daar wandelen we gezamenlijk naar het klooster van de Broeders 
van Sint Jan aan de Oude Molstraat 35. U kunt ook rechtstreeks naar het klooster 
gaan. Na een kort welkom en een ‘inloopbroodje’ zijn er twee rondes met activiteiten, 
die worden verzorgd door de geloofsgemeenschappen van de parochie en waarbij u 
uw medeparochianen kunt ontmoeten. Zo zullen de Broeders u rondleiden door het 
Willibrordushuis en hun  bierbrouwerij, maar tegelijkertijd kunt u ook een origineel 
kwartetspelspel spelen of een lezing over iconen volgen. Kunsthistorica Desiree 
Krikhaar houdt een power-point presentatie ‘Maria, haar oorsprong, beeld en leven’ 
aan de hand van afbeeldingen van iconen. De diverse activiteiten worden afgesloten 
met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. 
 
Wat is er zoal te doen?  
Lunch, kwartetspel, rondleiding, bier proeven, iconenpresentatie, samenzijn. 
Ook voor de kinderen is er een activiteit. 

Wij hopen van harte dat veel parochianen aan deze middag zullen meedoen.                                                                                                                               

Wilt u zich wel even opgeven bij het  

parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 070-8209866 

Voor informatie: parochiesecretariaat 070-8209866 
 
 
 
 
 

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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                     G E L O V E N  N U                
                              Seizoen 2018-2019 

 
                           

 
Ook in het seizoen 2018-2019 zijn er weer Geloven Nu avonden. De avonden vinden nu 
echter plaats op donderdag en zullen afwisselend geleid worden door pastoor D. 
Langerhuizen en parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás. 

 
 

   ROOSTER DATA EN THEMA’S 
 
 
Plaats: Pastorie H. Agnes, Beeklaan 188 
 
19:45 Ontvangst met koffie/thee 
20:00 Thema avond 
21:30 Sluiting 
 
Datum:  Thema:   Lezing: 
11 Oktober Adam en Eva  Gn 1 - 2 -3 
1 November Noach   Gn 6,5 - 9,28 
6 December Abraham  Gn 12,1 - 25,11 
3 Januari Samuel   1Sam 
7 Februari David   1Sam 16 - 31; 2Sam ; 1Kon1 - 2 
7 Maart Jeremia   Jer 1 - 52 
4 April  Johannes de Doper Lc 1,1 - 3,20; Mt 14,1 - 12 
2 Mei  Paulus   Hand 8,1 - 28,31  
6 Juni   Sluiting van seizoen  (Vesper- gesprek - koffie, hapjes) 
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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. 
 
 
 

FAMILIEBERICHTEN          
                             

† Overleden: 
Jos van Ruth-van den Akker (82) 
Jo van Ardenne-Tammer (95) 
 
Wij zijn gedoopt: 
Olivia Zawisza 
Sandra Nikola Rogoz 
Klara Helena Szyszko 
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BANNEUX                                   

 
Ieder jaar organiseert het Banneux comité bisdom Rotterdam in november een 

speciale reunie dag van het afgelopen bedevaarts jaar  in: 

Ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2 in Pijnacker 

 

 Deze dag wordt op zaterdag 17 november 2018 gehouden. 

 

Na de feestelijke Eucharistieviering, is er tijd om elkaar te ontmoeten tijdens de 

lunch. 

Daarna is er een muzikaal middagprogramma, met aansluitend het bidden van de 

Rozenkrans en een  

Plechtig Lof met zegening van de zieken. 

Tevens is er gelegenheid om in het  "winkeltje"  artikelen uit Banneux te kopen. 

 

Graag willen wij U uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar 

tegelijkertijd ook 

de gezelligheid van deze dag ter afsluiting van het bedevaart seizoen van Banneux 

2018. 

 

 De zaal is vanaf 9.00 uur open en wordt u ontvangen met een kopje koffie of 

thee. 

 

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt U 

onzebrochure raadplegen. 

U kunt deze aanvragen en voor verdere informatie: 

 

 

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan 

tel. 015  3693148   e-mail : paula_opstal@hotmail.com 

of bij. 

Dhr. G.J. de Bruijn 

tel. 070  3205872   e-mail : gerard.debruijn@planet.nl 

 

 

 

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

 
 

mailto:gerard.debruijn@planet.nl
http://www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl/
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AGENDA MAAND OKTOBER 
      

2 dinsdag   19.30u  Vergadering Beheercommissie 

3 woensdag 20.00u  Informatieavond misbruik 

6 zaterdag   20.00u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

7 zondag 10.00u Eucharistieviering  

7  zondag 12.00u Eucharistieviering  

9 dinsdag 9.30u Eucharistieviering  

10 woensdag 9.30u Eucharistieviering  

11 donderdag 9.30u Eucharistieviering  

11 donderdag 20.00 u  Geloven Nu  

13 zaterdag 14.00u  Parochiedag 

13  zaterdag 20.00u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

14  zondag  10.00u Eucharistieviering Verkooptafel 

14  zondag 12.00u Eucharistieviering  

16  dinsdag 9.30u Eucharistieviering  

17 woensdag 9.30u Eucharistieviering  

17 woensdag 10.15u  Geloofs- en ontmoetingsdag  

18 donderdag 9.30u Eucharistieviering  

18 donderdag 20.00u  Vergadering Pastoraatsgroep 

20 zaterdag 20.00u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

21 zondag 10.00u Eucharistieviering  

21 zondag 12.00u Eucharistieviering  

23 dinsdag 9.30u Eucharistieviering  

24 woensdag 9.30u Eucharistieviering  

24 woensdag 10.00u  Bezinningsochtend 

25 donderdag 9.30u Eucharistieviering  

27 zaterdag 10.00u  Doopviering 

27 zaterdag 20.00u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

28 zondag 10.00u Eucharistieviering  

28 zondag 12.00u Eucharistieviering  

30 dinsdag 9.30u Eucharistieviering  

30 dinsdag 19.30u  Vergadering Beheercommissie 

31  woensdag 9.30u Eucharistieviering  
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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 oktober is de laatste mogelijkheid 
om kopij aan te leveren voor het november-nummer op maandag 22 oktober. 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/

