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VANUIT DE PASTORALE WERKGROEP 
 
Kerst-In 
Hierbij laten wij U weten dat de jaarlijkse Kerst- Inn dit jaar wordt gehouden op 
zondag 16 december 2018.Op deze zondag is er maar één Eucharistieviering en wel 
om 10.00 uur. Hierna wordt de kerk in gereedheid gebracht voor de Kerst-Inn. 
De Kerst-Inn begint om 14.00 uur. U bent vanaf 13.30 uur welkom in onze 
warme versierde Agneskerk. De Kerst-Inn wordt opgeluisterd door gemengd koor 
met prachtige kerstzang en samenzang. Maakt U het aan Uw vrienden en bekenden 
bekend. U wordt warm onthaald met koffie/thee en kerstbrood. Zo hebt U een 
goede voorbereiding op Kerstmis, de geboorte van Jezus. U wordt hierbij van harte 
uitgenodigd. Dit alles wordt gratis aangeboden, een vrijwillige gift na afloop is 
natuurlijk welkom.  
 

FAMILIEBERICHTEN                                 
                           

† Overleden: 
Wim van der Ham (80) 
 
Wij zijn gedoopt: 
Gyllian Davilar Betancort 
Tijany Yousif 

INSCHRIJVING 1E H. COMMUNIE 2019 GESTART 

De inschrijving voor de voorbereiding op het sacrament van de 1e H. Communie in 
2019 is begonnen. Achter in de kerk liggen brieven voor de ouders en 
inschrijfformulieren. Beide zijn tevens in het Spaans vertaald. Op de website 
rkdenhaag.nl/H. Agnes zijn deze ook te downloaden. Ga naar H. Agnes-Liturgie-
Sacramentsbedieningen- 1e H. Communie. 
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OPBRENGSTEN AGNES TOT EN MET OKTOBER 
 
Onze cijfers tot en met oktober kan ik als volgt voor u samenvatten. In de 
middelste, groene, kolom staan de cijfers over de eerste tien maanden van dit jaar. 
Ter vergelijking heb ik in de eerste kolom de vergelijkende cijfers over dezelfde tien 
maanden van 2017 gezet en in de laatste kolom de cijfers over het hele jaar 2017. 

 2017 
t/m 

oktober  

2017 
heel jaar 

 € € 

Kerkbijdragen (AKB)                                        40.563 51.800 

Collectes                                                            20.658 25.300 

Stipendia                                                           2.554 4.900 

Offerblokken en kaarsen                                 4.614 5.900 

Huwelijken en uitvaarten                               3.650 3.650 

Dopen en 1e H. Communie                              1.411 1.950 

Ontvangen collecten t.b.v. derden                 2.080 3.000 

   

Totaal ontvangen bijdragen                            75.530 96.500 

   

Opbrengsten kerk (Agnesgilde)  3.615 7.600 

Opbrengsten De Overkant 18.520 23.100 

Nagekomen bate voorgaande jaren Overkant  2.500 2.500 

Huuropbrengst woning 5.548 6.200 

   

Totaal opbrengst bezittingen 30.183 39.400 

   

TOTAAL BATEN 105.713 135.900 

  
U ziet dat ondanks lagere inkomsten uit huwelijks- en uitvaartmissen het totaal van 
de ontvangen bijdragen op hetzelfde niveau ligt als in 2017. De opbrengsten uit 
bezittingen blijven in totaal iets achter bij vorig jaar. Zoals ik al eerder heb 
opgemerkt is in de opbrengsten 2017 van De Overkant een nagekomen bate uit 
voorgaande jaren begrepen van ongeveer € 2.500. In vorenstaande opstelling heb ik 
deze post apart laten zien. De huuropbrengst van de woning is hoger omdat in 2017 
een achterstand van één maand in de  huurontvangsten was ontstaan. Deze 
achterstand is in 2018 weer ingelopen. De opbrengsten uit onze kerk blijven wat 
achter omdat er in 2018 één concert minder is gegeven. Deze achterstand zal in 
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november en december niet meer worden ingelopen. Er wordt hard gewerkt aan 
uitvoeringen van concerten in onze kerk en het goede nieuws is dan ook dat er 
weer meerdere concerten in de planning zitten. Alleen zullen die in de eerste 
maanden van 2019 worden uitgevoerd en dus niet gaan bijdragen aan onze 
opbrengsten voor 2018. Maar u kent het gezegde: “Wat in het vat zit verzuurt niet”.  
Voor heel 2018 verwacht ik dat het totaal aan opbrengsten licht lager zal uitvallen 
dan in 2017. Dit komt dan geheel door lagere opbrengsten uit bezittingen om 
redenen zoals hiervoor uiteengezet. Voor het totaal van de ontvangen bijdragen 
verwacht ik (ondanks lagere opbrengsten van huwelijks – en uitvaartmissen) 
ongeveer hetzelfde bedrag aan inkomsten als in 2017. 
Het is hartverwarmend te mogen constateren dat het totaal van ontvangen 
bijdragen goed op peil blijft. Allen die hieraan hun bijdrage hebben gegeven heel 
hartelijk dank. De opbrengsten uit bezittingen vertonen vooral door de verhuur van 
onze kerk een grillig karakter. Het is verheugend dat op dit vlak de vooruitzichten 
voor komend jaar positief zijn.    
Vanaf deze plaats wens ik u allen met uw dierbaren een gezegende en inspirerende 
adventsperiode en kerstmis toe met prachtige liturgievieringen in onze mooie 
Agneskerk. 
Henk Habraken, budgetbeheerder. 
 
                    

COLLECTEOVERZICHT  
                                                                                         

15/10 -   21/10    €  361,46 
22/10 -   28/10   €  404,09 
29/10  -    4/11    €  760,55 
5/11    -  11/11                €  407,34 

 
 

 
CONCERTEN 

 
1 december 2018 
Op zaterdagavond 1 december is er om 20.15 een concert van Kamerkoor Lux. Op 
hun website kamerkoorlux.nl vindt u meer informatie.  
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VANUIT DE PASTORAATGROEP 

Vertrek pater Yan Asa SVD 

Zoals u weet verblijft pater Yan Asa voor een sabbatperiode van 3 maanden in zijn 

geboorteland Indonesië. Het betreft de periode 18 september tot 18 december 

2018. Het bestuur van de Congregatie van het Goddelijk Woord (SVD), waartoe 

pater Yan Asa behoort, heeft vóór zijn vertrek naar Indonesië aan pastoor 

Langerhuizen en het parochiebestuur meegedeeld, dat pater Yan Asa vanaf 1 

januari a.s. een nieuwe benoeming krijgt in Duivendrecht. Pater Yan Asa gaat per 

die datum Den Haag en onze parochie Maria Sterre der Zee verlaten. Over 

eventuele opvolging is nog geen besluit genomen. Gedurende zijn sabbatperiode 

zal pater Vincent Wang, pater Yan Asa zoveel als mogelijk vervangen. 

Wij wensen pater Yan Asa een goede tijd in Duivendrecht en zien terug op een 
plezierige samenwerking in onze Agnesgemeenschap waar hij naast parochievicaris 
Johnny Rivadeneira de 2e aanspreekbare van het pastoraal team was.  
 
Kerstvieringen 
In het liturgische rooster vindt u alle vieringen rond de kerst en oud en nieuw in de 
H. Agneskerk. Op de website vindt u een overzicht van alle vieringen in onze 
parochie. 
Wij zijn druk bezig met een invulling van de kinderkerstviering op 24 december. Op 
de website vindt u t.z.t. meer informatie. 
 
Driekoningenspel 
Op zondag 6 januari is zoals gebruikelijk weer een Driekoningenspel, aanvang 13.00 
uur. 
Na de gezamenlijke viering van 11.00 uur wordt het decor opgebouwd. In de 
tussentijd kunt u in de Overkant onder het genot van koffie of thee elkaar een 
gelukkig Nieuwjaar wensen. 
 
Agnesfeest 
Op zondag 20 januari vieren wij ons patroonsfeest, H. Agnes. De gezamenlijke 
viering begint om 11.00 uur.  
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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 dec   1e zondag van de advent 
  10.00 uur Eucharistieviering  
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
    M.m.v. Dameskoor   
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 

Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. Spaans koor 
zo   9 dec   2e zondag van de advent  
  10.00 uur Eucharistieviering  
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
    M.m.v. Gemengd koor   
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 

Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. Spaans koor 
zo   16 dec   3e zondag van de advent 
  10.00 uur Eucharistieviering  
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
    M.m.v. Cantor 
                             12.00 uur Viering vervalt   
zo   23 dec   4e zondag van de advent 
  10.00 uur Eucharistieviering  
    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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    KERSTTIJD 
 
 
ma   24 dec   Kerstavond 
  18.00 uur KINDEREN Kerstviering 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás  
  21.00 uur Gezamenlijke nachtmis 

Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. Gemengd koor 
di   25 dec   1e Kerstdag 
  11.00 uur Gezamenlijke eucharistieviering   
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
    M.m.v. Gemengd koor   
zo   26 dec                             2e Kerstdag 
                                                         Geen vieringen 
zo   30 dec   Heilige Familie 
  10.00 uur Eucharistieviering  
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
    M.m.v. Gemengd koor   
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 

Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
                                                         M.m.v. Spaans koor 
zo   1 jan    Nieuwjaarsdag  
  11.00 uur Gezamenlijke eucharistieviering  
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
    M.m.v. Gemengd koor   
zo   6 jan    Driekoningen  
  11.00 uur Gezamenlijke eucharistieviering  
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
    M.m.v. Dameskoor 
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ADVENTSACTIE 2018 

 

Gedurende de adventstijd dit jaar gaat onze aandacht uit naar twee projecten, 
waarover hierna enige informatie is te vinden. 

 
Aanleg van een watervoorziening op West-Timor 

Op West-Timor zijn er een aantal arme dorpen, waar groot gebrek is aan schoon 
water. De enige voorziening, die de mensen hebben, is een waterbron in een bos op 
ongeveer 
5 km afstand. Deze plaats is moeilijk te bereiken, omdat er tussen de dorpen en de 
bron geen wegen zijn. Dagelijks moet men de zware tocht maken om in de 
basisbehoefte van water voor drinken, koken en wassen te kunnen voorzien. Met 
financiële steun van buitenaf wil men een waterput met pompinstallatie aanleggen 
om de mensen plaatselijk van water te voorzien en zo hun leefomstandigheden te 
verbeteren. De uitvoering van dit project zal geschieden onder leiding van de 
Missionarissen van het Goddelijk Woord op West-Timor. Pater Yan Asa, die 
afkomstig is uit dit gebied op West-Timor, doet een dringend beroep op ons om dit 
project te ondersteunen.   
 
Hulp aan kwetsbare vrouwen in Burkina Faso 

Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso in Burkina Faso zijn ongeschoold en 
trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, ze leven in een cyclus van 
armoede, (seksueel) geweld en uitbuiting. De zusters van de orde OLV van Liefde 
van de Goede Herder bieden hulp aan de allerarmste vrouwen, meest 
alleenstaande moeders, en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis opgezet, een 
kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen en hun 
kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en een opleiding. 

Jaarlijks krijgen 45 vrouwen en meisjes een opleiding op het gebied van catering, 
koken en banketbakken en ook met computerlessen en Frans, de officiële voertaal 
in het land. Veel vrouwen spreken deze taal namelijk niet. Velen van de cursisten 
vinden direct na de opleiding een fatsoenlijke baan. Aangezien de cursisten 
gemiddeld vijf familieleden onderhouden, is het aantal mensen dat hiervan 
profiteert veel groter. Adventsactie draagt bij in de kosten van de opleiding en de 
maaltijden voor de cursisten. 
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Sommige vrouwen kiezen ervoor om een eigen bedrijfje op te zetten. Dat lukt 
wanneer ze les hebben gehad in financiën, het maken van een bedrijfsplan en het 
opzetten van een bedrijf. Het microkrediet, dat zij krijgen, maximaal 300 euro, moet 
in kleine maandelijkse termijnen worden terugbetaald. Met het terugbetaalde geld 
worden vervolgens microkredieten verstrekt aan andere vrouwen. 

 In de kinderopvang en kleuterschool van de zusters is plaats voor 19 baby’s en 55 
kleuters en met het geld van de Adventsactie voor nog eens 15 kinderen meer. Ze 
krijgen zorg en gezonde voeding; de kleuters volgen voorschoolse educatie 
om ze voor te bereiden op school. Voor de vrouwen die werken of een opleiding 
volgen en die geen opvang kunnen betalen, is dit een uitkomst. Ze weten zeker dat 
hun 
kinderen in goede handen zijn.  

Gebrekkige kennis van de rechten van vrouwen en kinderen draagt bij aan het in 
stand houden van hun armoede en uitbuiting. Daarom wordt dit jaar gestart met 
activiteiten 
om de hele gemeenschap hierin te scholen, ook mannen en jongens. Iedereen 
moet zich bewust worden van de belangrijke rol die vrouwen spelen in de 
gemeenschap en van hun rechten. 
 
 
U kunt de projecten gedurende de adventstijd ondersteunen door uw financiële 
bijdrage te deponeren in het offerblok achter in de kerk. Ook kunt u uw bijdrage 
overmaken op girorekening NL87INGB0000194879 t.n.v. het Agnes Solidariteits 
Fonds onder vermelding van “Adventsactie 2018”. 
 
MOV – Agnesgemeenschap 

 
  
In de maanden oktober en november waren er twee collectes met een bijzondere 
bestemming: 21 oktober  Wereldmissiedag  € 201,80 en  
18 november  Werelddag van de Armen  € 292,24. 
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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, door het 
bisdom Rotterdam uitgeroepen van 3 december 2017 -  2 december 2018. De 
volgende onderwerpen zullen behandeld worden binnen het thema: 
Bidden: diep van binnen, hoog naar boven 

- 24 oktober 2018 Het bidden van Jezus en inleiding 

- 28 november 2018 De praktijk van het gebed 

- 23 januari 2019  Bidden met Psalmen 

- 27 februari 2019 Gebeden in de rooms-katholieke en protestante 

liturgie 

- 27 maart 2019  Verschillen in gebedsspiritualiteit  

- 15 mei 2019                     Het Onze Vader 

- De oecumenische bezinningsochtenden worden 1 x per maand gehouden 

op de laatste woensdag van de maand in de pastorie van de H. Agneskerk, 

Beeklaan 188 in Den Haag. In totaal zijn er 6 bezinningsochtenden. De 

eerste zal plaatsvinden op 24 oktober 2018. We ontvangen u met een kopje 

koffie en koekje. De deur gaat om kwart voor 10 open en we beginnen om 

10 uur. De ochtenden eindigen om 12 uur.  

Na de allerlaatste bezinningsochtend sluiten wij het jaar af met  een gezellige 
gezamenlijke lunch op 15 mei 2019.  
U bent van harte welkom.  
Informatie:   
Mw. Nanda Nieuwenhuizen (PKN) e-mail: g-n-n-g@ziggo.nl 
telefoon: 364 28 64  
Dhr. Adrie Aarssen (RKK) e-mail: adrieagaath@casema.nl  
telefoon: 363 80 09 
 

VANUIT HET AGNESGILDE  
 
Verkooptafel Agnesgilde 
Achterin de kerk staat elke 2e zondag van de maand een verkooptafel waar u 
diverse liturgische/religieuze artikelen kunt kopen. De tafel wordt gerund door één 
van de vrijwilligers van het Agnesgilde en de opbrengst komt in zijn geheel ten 
goede aan de Agneskerk.  Op zondag 9 december staat de tafel er weer. 
 

mailto:g-n-n-g@ziggo.nl
mailto:adrieagaath@casema.nl
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AGENDA MAAND  DECEMBER 
 

       

1 Zaterdag 20.15u  Concert Kamerkoor LUX 

1 Zaterdag   20.00u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

2 Zondag 10.00u Eucharistieviering  

2 Zondag 12.00u Eucharistieviering  

4 Dinsdag 9.30u Eucharistieviering  

5 Woensdag 9.30u Eucharistieviering  

6 Donderdag 9.30u Eucharistieviering  

6 Donderdag 20.00u  Geloven Nu 

8 Zaterdag 20.00u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

9 Zondag  10.00u Eucharistieviering Verkooptafel 

9 Zondag 12.00u Eucharistieviering  

11 Dinsdag 9.30u Eucharistieviering  

12 Woensdag 9.30u Eucharistieviering  

13 Donderdag 9.30u Eucharistieviering  

15 Zaterdag 20.00u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

16 Zondag 10.00u Eucharistieviering  

16 Zondag 14.00u 
 

Kerst-Inn 

18 Dinsdag 9.30u Eucharistieviering  

18 Dinsdag 19.30u  Vergadering Beheercommissie 

19 Woensdag 9.30u Eucharistieviering  

20 Donderdag 9.30u Eucharistieviering  

22 Zaterdag 20.00u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

23 Zondag 10.00u Eucharistieviering  

23 Zondag 12.00u Eucharistieviering  

24 Maandag 18.00u  Kinderkerstviering 

24 Maandag 21.00u Eucharistieviering Nachtmis 

25 Dinsdag 11.00u Eucharistieviering 1e Kerstdag 

26 Woensdag   2e Kerstdag   Geen viering 

29 Zaterdag 20.00u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

30 Zondag 10.00u Eucharistieviering  

30 Zondag 12.00u Eucharistieviering  
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 JANUARI    

     

1 Dinsdag 11.00u Eucharistieviering Ned. en Spaans 

3 Donderdag 20.00u  Geloven Nu 

5 Zaterdag 20.00u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

6 Zondag 11.00u Eucharistieviering Ned. en Spaans 

6 Zondag  14.00u   Driekoningenspel 
 
 
 
 

Misintenties voor Kerst kunnen tot uiterlijk 16 december worden opgegeven. 
 
 
In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn er géén vieringen door de week in de 
kapel. Vanaf dinsdag 8 januari zijn er weer ochtendvieringen in de Fatimakapel 
 
 
Na afloop van de nachtmis is de Overkant geopend om elkaar een zalig Kerstfeest 
toe te wensen. 
Op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de Overkant gesloten.  
 
 
 
 KINDERVIERING 
 
Het is traditie dat er op kerstavond een speciale kinderviering is. Ook dit jaar is er 
weer een lampionoptocht en een kerstspel. 
Iedereen is welkom, we verzamelen in de hal van de H. Agnes kerk om 18.00 

uur en om 18.15 uur start de lampionoptocht, daarna rond 19.00 uur begint 

het Kerstspel in de kerk. Als kinderen willen mee spelen in het kerstverhaal, 

dan kan dat, met de toestemming van hun ouders. Kinderen kunnen zich bij 

Paula aanmelden (06 26940345). 
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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 december is de laatste 
mogelijkheid om kopij aan te leveren voor het januarinummer op maandag 24 
december. Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl. 
 
 

VERSCHIJNINGSDATA STELLA MARIS 
Het parochieblad Stella Maris zal verschijnen half december 

 
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/

