Secretariaat:
De Bockstraat 58 2525 SZ (zij-ingang H. Marthakerk)
T: 070 380 5355
E: willibrord@rkdenhaag.nl W: www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-willibrord
Openingstijden secretariaat: dinsdag 10-14 uur, donderdag 10-12uur.
Uitvaartlijn
Pastoraal Noodnummer

06 838 74 082
06 838 98 041

Kerkgelegenheden:
H. Marthakerk Hoefkade 623
H. Joseph
Esperantoplein 12
Beheercommissie H.Willibrordgeloofsgemeenschap:
E: beheercommissie.willibrord@rkdenhaag.nl
Gerard van Dommelen – voorzitter E-mail: gvandommelen@ziggo.nl
Koos Fillekes - secretaris
Shennel Bernadina - gebouwen
Pastoraatgroep:
E: pastoraatgroep.willibrord@rkdenhaag.nl
Mw. N. Davelaar
Liturgie
H. Lourens
Diaconie
H. van Loon
Samenlevingsopbouw
Zr. Elvira Telik SSpS
Catechese
Parochiesecretariaat:
Neuhuyskade 97 2596 XK Den Haag T: 070 820 98 66
E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
Pastoraal team:
Pastoor D. Langerhuizen
Vicaris A. van der Helm
Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás
Pater Vincent Wang SVD
Diaken H. van Zoelen
Pastoraal werker J. Eijken
Pastoraal werker mw. M. Witteman

d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
a.vanderhelm@rkdenhaag.nl
j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
v.wang@rkdenhaag.nl
h.vanzoelen@rkdenhaag.nl
j.eijken@rkdenhaag.nl
m.witteman@rkdenhaag.nl

Contact:
Secretariaat Willibrord gemeenschap: willibrord@rkdenhaag.nl
Ibannummer Willibrord Parochie:
NL62 INGB 0003 0812 73

070 820 92 80
070 820 92 81
070 365 77 29
070 820 92 82
070 820 92 83
070 820 92 84
070 820 92 85

Bezinningsochtenden in de H. Agnes: 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 ochtend is woensdag 27
maart, pastorie H. Agnes vanaf 9.45 uur. Meer info op de website.
Geloven Nu in de H. Agnes: 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. Eerst volgende avond is
7 maart. Zie de website voor meer info.

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de 138e Stille Omgang; Bedevaart in
de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart. De intentie is: Vreugde is het
onmiskenbare teken van God
Programma (wijzigingen voorbehouden)
21.15 uur: opstapmogelijkheid bij de Sacramentskerk, Nassaulaan 2 in Delft.
21.45 uur: Vertrek vanaf de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk, Laan van Nieuw
Oosteinde 1-3 in Voorburg.
22.30 uur: Aankomst in Amsterdam met aansluitend het lopen van de Stille
Omgang door het centrum van Amsterdam.
23.45 uur: Plechtige H. Mis in de Krijtberg (St. Franciscus Xaveriuskerk) gevolgd
door een korte uitstelling van het Allerheiligste.
01.15 uur: Vertrek naar Voorburg en daarna naar Delft.
Deelnamekosten
De deelnamekosten zijn € 16,- per persoon (tot 14 jaar is deelname gratis, indien
begeleid door een volwassene). De kosten betreffen vervoer,
groepsreisverzekering en bedevaartkosten. Graag voor 7 maart aanmelden. Dit
kan ook via onze website www.bedevaart.nl
U kunt zich hiervoor ook melden bij Ineke Huitema-Versteeg, secretaris Haagse
Bedevaarten, via 070-3876701 (na 18 uur)
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Evenals vorig jaar wil het Pastorale team graag weer wandelen met u in de
veertigdagentijd . Dit jaar starten de meditatieve wandelingen vanuit 6
kerken in onze Parochie Maria Sterre der Zee.
Start van de wandeling is steeds op elke woensdag in veertigdagentijd om
9:30. Een lid van het Pastorale team leidt de wandeling in met een
bezinnende tekst die ons tijdens de wandeling zal vergezellen.
Opgeven hoeft niet, mag wel:
Organisatie:
Annemiek Jacobs
Kees Nusteling
Jan Eijken, namens
Pastoraal Team

064 0296347
070 3063811
062 0182499

13 maart start de wandeling vanuit het secretariaat van de Jacobus de
Meerdere. Willemstraat 60
20 maart start de wandeling vanuit de Paschalis kerk Neuhuyskade 97
27 maart start de wandeling vanuit de Martha kerk de Bockstraat 58
3 april start de wandeling vanuit de Agnes kerk Beeklaan 188
10 april start de wandeling vanuit de Ignatius OLVOO kerk Da Costarstraat
46
17 april (Goede week) start de wandeling vanuit de Antonius Abt
gemeenschap Scheveningse weg 233
Voor meer informatie hierover liggen flyers achter in de kerk. Of u kunt
ook contact nemen met een van de organisatoren
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Koor Heaven's Touch
Koor Heaven's Touch is op zoek naar nieuwe leden. De leden van het koor komen voornamelijk uit Curaçao en
Bonaire en zingt liederen in het Papiaments, Nederlands, Engels, Spaans en heel soms ook Latijn. De liederen
variëren van rustige meditatieve muziek tot lekker swingende muziek met een Caraïbisch tintje. Het koor
repeteert elke donderdag avond van 19:30 tot 22:00 in de Marthakerk. Als koor van de Willibrord
gemeenschap zingt het koor voornamelijk iedere 1ste zondag van de maand, feestdagen en bijzondere
vieringen in de Marthakerk. Vind jij het leuk om bij dit dynamisch jong volwassen koor te zingen of misschien
wel een instrument spelen, meld je dan aan bij Mirianella Davelaar op telefoon nummer 0652395757 of stuur
een email naar heavenstouch.denhaag@gmail.com
Multicultureel Marthakoor
Altijd al willen zingen in een kerkkoor? Het Marthakoor verzorgt iedere tweede en vierde zondag van de
maand de muzikale omlijsting van de eucharistieviering. Kom gerust vrijblijvend een keer de sfeer proeven
tijdens de zangrepetitie op vrijdagavond van 19.45 -22.00 uur in de parochiezaal (ingang De Bockstraat 58).
Ook meezingen op projectbasis (bijvoorbeeld voor Pasen of Kerst) behoort tot de mogelijkheid. Zien we u of
jou binnenkort een keer? Wij ontvangen je met een warm onthaal.
Aanvulling Pastoraatsgroep
Na het vertrek van mevr. S. Zichem is er een vacature gekomen in de Pastoraatsgroep van de
Willibrordgemeenschap. Mevr. Zichem had de portefeuille Catechese, wat onder meer inhoudt het
voorbereiden van kinderen die of hun Eerste Heilige Communie gingen doen of voorbereiden op het Heilig
Vormsel. Wellicht spreekt u dit aan. Belangrijk is wel, wanneer u van Afrikaanse komaf bent, dat u de
Nederlandse taal goed beheerst. Momenteel neemt Zr. Elvira deze taak op zich, maar het is derhalve niet de
bedoeling dat zij hier alleen voor staat. Wilt u meer weten wat de taken zijn of wilt u weten of u hiervoor
geschikt bent, dan kunt u contact opnemen met Pastoor D. Langerhuizen. Voor meer informatie kan/mag u
ook contact opnemen met een van de andere leden van de Pastoraatsgroep; Mirianella Davelaar, Harvey
Lourens of Henk van Loon.
Kerkschoonmaak
Ondertussen weten we het wel; elke tweede zaterdag van de maand maken ‘we’ de kerk schoon. Samen het
pand gebruiken: Samen schoonmaken!! Maar zo is het jammer genoeg niet. Maar een paar mensen komen
trouw naar de schoonmaak ochtend. We kunnen best wel wat meer ‘handjes’ gebruiken hoor. Een kwestie
van inplannen, en er een beetje vrije tijd voor maken. Vele handen maken licht werk. Dat geldt ook hier. Met
namen jongeren daag ik uit om eens wat vaker te komen. Laat je niet kennen. Het is nog gezellig ook; in de
pauze samen koffie/thee drinken terwijl onder de schoonmaak er muziek gedraaid wordt. Iedere tweede
zaterdag dus, van 10.00 tot 12.30 uur. Ingang De Bockstraat 58a.
Cleaning the Church
Meanwhile, we know it; every second Saturday of the month we "clean" the church. Use the building
together: Cleaning together !!But unfortunately it is not. But a few people come faithfully to the cleaning
morning. We can use quite a few more 'hands'. A matter of scheduling, and making a little free time for it.
Many hands make light work. That also applies here. I challenge young people to come up with something
more often. Do not let yourself know. It is still fun too; in the break together drinking coffee / tea while music
is being played under the cleaning. Every second Saturday, from 10.00 to 12.30. Entrance De Bockstraat 58a.
Schoonmaak agenda voor maart en april:
Zaterdag 9 maart
Zaterdag 13 april
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Een kerkgemeenschap moet het toch veelal hebben van vrijwilligers die een deel van hun tijd aan het
werk in de kerk willen besteden. De werkzaamheden kunnen op verschillende gebieden zijn. We zoeken
nog altijd naar iemand die Mervin wil helpen met de administratie en het bezetten van de administratie
tijdens openingstijden (Dinsdags en donderdags tussen 10.00 en 13.00 uur). Kennis van Word en/of Excel
is mooi meegenomen. Taken op de administratie lopen uiteen van het verzorgen/voorbereiden van het
kerknieuws, het aannemen van telefoontjes, het behandelen van de post etc. Daarnaast zoeken we
iemand die met enige regelmaat dingen kan wassen en strijken - ik denk hierbij aan de togen en/of
superplies van de misdienaars -, het herstellen (knoopjes aanzetten of iets dergelijks) of misschien zijn er
onder u wel mensen die heel goed met de naaimachine iets kunnen fabriceren. De Beheercommissie
zoekt nog iemand die de portefeuille van budget beheerder kan invullen. Een verantwoordelijke taak!
Informatie hierover kan Gerard van Dommelen u verstrekken. (hij is vaak in de kerk te vinden, hij is ook
lid van het Marthakoor). U kunt zich ook als zanger/zangeres aanmelden bij een van de koren. Ik hoop
dat u deze oproep(en) ter harte neemt en dat we in 2019 weer vele nieuwe vrijwilligers mogen
begroeten! U doet het voor het welzijn van onze eigen Willibrordgemeenschap. Ik wens u nu vast een
gezegend Kerstfeest toe, maar vooral een gezond en toegewijd Nieuw Jaar.
Henk van Loon, Lid van de Pastoraatsgroep (Kerk & Samenleving)

Bloemenbus
Vergeet daarom onze speciale BLOEMENBUS achterin de kerk niet met uw financiële bijdrage. De
bloemen bus is achterin de kerk bevestigd aan de pilaar die naar de uitgang leidt. Stop wat in die bus
voordat u de kerk verlaat!

Nieuws over de vastenactie volgt in het volgende maandnummer.
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Datum Kerk
2-mrt H. Martha

Tijd
19.00

Soort viering Voorganger

Koor Bijzonderheden

Eucharistie V. Wang SVD

3-mrt Josephkapel 11.00

Eucharistie J. Mul

Surinaams

3-mrt H. Martha

11.00

Eucharistie Mgr Hoogenboom

Int. Eucharistie

3-mrt H. Martha

13.00

Eucharistie K. van der Geest SVD

Eng. Afrikaans

6-mrt H. Martha

19.30

WOCO

Aswoensdag

9-mrt H. Martha

19.00

Eucharistie D. Langerhuizen

Diaken H. van Zoelen

10-mrt Josephkapel 9.30

Eucharistie K. van der Geest SVD

10-mrt H. Martha

11.00

WOCO

10-mrt H. Martha

13.00

Eucharistie P. Mazono SVD

16-mrt H. Martha

19.00

Eucharistie A. van der Helm

Diaken H. van Zoelen

17-mrt Josephkapel 9.30

WOCO

17-mrt H. Martha

11.00

Eucharistie Br. St. Jan

17-mrt H. Martha

13.00

Eucharistie K. van der Geest SVD

23-mrt H. Martha

19.00

Eucharistie A. van der Helm

Eng. Afrikaans

zr. E. Telik SSps

24-mrt Josephkapel 9.30

Eucharistie K. van der Geest SVD

24-mrt H. Martha

11.00

Eucharistie Br. St. Jan

24-mrt H. Martha

13.00

Eucharistie E. Owusu SVD

30-mrt H. Martha

19.00

Eucharistie V. Wang SVD

Eng. Afrikaans

Eng. Afrikaans

31-mrt Josephkapel 9.30

WOCO

zr. E. Telik SSps

31-mrt H. Martha

11.00

Eucharistie V. Wang SVD

Int. Viering

31-mrt H. Martha

13.00

Eucharistie K. van der Geest SVD

Eng. Afrikaans

De viering van 6 maart 2019 Aswoensdag begint om 19:30. Begin van de vasten
WEEKVIERINGEN
Op woensdagochtend is er wekelijks in de H. Marthakerk een Eucharistieviering om 9:00 uur, met aansluitend
koffie. Indien er incidenteel geen priester kan voorgaan, zal er een Woord & Communieviering gehouden
worden. Op dinsdag- en donderdagavond is er wekelijks een Eucharistieviering om 19:00u in de huiskapel van
de HIRCOS
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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 terecht bij het secretariaat, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur
of op zondag bij de koster. Voor misintenties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (stipendium). Hiervoor
geldt een richtbedrag van minimaal € 10.- Een envelop met daarin uw bijdrage, de datum en de gewenste
misintentie(s), graag twee weken van tevoren in de brievenbus van het Parochiesecretariaat, is voldoende.
Ook kunt u uw intentie(s) op zondagmorgen voor de viering opgeven bij de koster en het bedrag betalen.
PAROCHIËLE ZIEKEN- EN OUDERENBEZOEKGROEPEN:
Binnen de parochie Maria Sterre der Zee is een bezoekgroep opgericht voor ouderen en zieke mensen.
Vrijwilligers uit deze bezoekgroep kunnen u helpen en begeleiden. U vindt de folder achter in uw wijkkerk. U
vindt in deze folder wat de bezoekgroep voor u kan doen en wie de contactpersoon is aan wie u informatie
kunt vragen.
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 door de week
om een afspraak te maken.
U kunt ook bellen (070-8209866) of een mail sturen aan: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl om een afspraak
te maken.

Kopij voor het kerknieuws graag uiterlijk donderdag 21 maart inleveren per e-mail:
willibrord@rkdenhaag.nl
De verschijningsdatum van de volgende editie is: 30 maart 2019
Indien u wat wil laten plaatsen in het kerknieuws, kunt u dit per mail aan het secretariaat doorgeven. Het
kerknieuws komt elk eerste weekend van de maand uit.

Wilt u niks missen?
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.
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Op de website (www.rkdenhaag.nl ) vindt u alle informatie over het toedienen van sacramenten.
Doopsel
Op de website vind u onder sacramenten/doopsel alle informatie over de doop toediening in onze parochie.
Hier vind u ook de doopdata en aanmeldingsprocedure Spreek tijdig uw doopdatum af, dit moet minimaal
een maand vóór de doopdatum zijn doorgegeven i.v.m. de voorbereiding samen met de voorganger!
Overzicht en formulieren van de doop datums en kerken hangt achter in de kerk
Huwelijksvoorbereiding parochie Maria Sterre der Zee:
In de parochie worden stellen voorbereid op hun kerkelijk huwelijk. Deze cursus is bedoeld voor mensen van
de parochies die willen trouwen, ook als u bijvoorbeeld in het buitenland of buiten Parochie Maria Sterre der
Zee voor de RK-Kerk wilt trouwen, kunt u deze gezamenlijke huwelijksvoorbereiding volgen. Het gaat om een
gezamenlijke voorbereiding met een aantal bruidsparen samen. Op de website vind u meer informatie.
www.rkdenhaag.nl

Het is al weer een tijdje geleden dat wij de kamp reünie hebben gehad, maar de kinderen zullen het vast
niet vergeten zijn. Na heel lang wachten is het weer eindelijk zover. Op zondag 21 juli aanstaande, na de
viering in de Marthakerk vertrekt het Willibrordkamp weer naar het kamphuis in Doetinchem om een
geweldig kamp week te beleven. Het thema van dit jaar is: Geloven = Vertrouwen.
Elke dag is gekoppeld aan een Bijbelverhaal. De dagen beginnen en eindigen met een dagopening en een
dagsluiting waar er gezongen, gelezen en gebeden worden. Hierbij krijgen kinderen ook de kans om eigen
gebeden te schrijven.
Op kamp zitten wij verder natuurlijk niet stil. Elke dag worden er rode draadspellen gespeeld. Dit zijn
spellen die kinderen in hun groepje spelen waarmee ze punten kunnen verdienen. Aan het einde van de
week komt er dan ook een winnaar uit.
Verder wordt er ook ’s-ochtends, ’s middags en ‘s avonds goed gegeten. Na het eten is het “Hobby Tijd”,
het corvee!!
Het corvee bestaat uit afwassen, toiletten schoonmaken, tafels dekken en afruimen, voorbereiden van de
dagopening en de dagsluiting. Elke groep heeft elke keer een andere corvee taak.
We hopen dat de Bisschop van Rotterdam weer langs komt om een kijkje te nemen op ons kamp. Dan zal
hij ook voorgaan in de eucharistieviering. Op de laatste avonds is het tijd voor de Bonte avond waar
kinderen verschillende acts mogen uitvoeren. Van toneel tot muziek, van sport tot dans. Uiteindelijk is
het vrijdag de dag om terug naar huis te gaan. Het kamp wordt in de Marthakerk afgesloten met een
viering, waarin je de plezier van de hele week kamp terug kan beleven in een leuk kamplied, dat iedere
dag een stuk wordt geschreven.
Ben jij degene waar wij naar op zoek zijn? Ben jij tussen 8 en 12 jaar oud? Wil jij dit leuke kamp week niet
missen? Twijfel dan niet en schrijf je direct in! Folders en inschrijfformulieren vindt je achterin de kerk en
op de website.
Namens het kampteam, Nella Lochan-Davelaar
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