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Geloofsgemeenschap H. Agnes 
   Secretariaat 
   Beeklaan 188   2562 AP Den Haag T: 070 365 77 29 (b.g.g. in dringende zaken: 06-23421049) 
   E: agnes@rkdenhaag.nl  
   W: www.rkdenhaag.nl 
   Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van 10:00-13:00 uur 
 
   Uitvaartlijn  06 838 74 082 
   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 V. Wang SVD  v.wang@rkdenhaag.nl  070 369 58 04 
Diaken H. van Zoelen        h.vanzoelen@rkdenhaag.nl                             070 820  92 83 
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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Dodenherdenking 
 

4 mei 2019 
Agneskerk  Beeklaan 188  Den Haag 

Toegankelijk voor iedereen 
 

     19.15 u. kerk open 
      19.30 u. aanvang herdenking in de kerk 
      19.55 u. bloemlegging bij gedenksteen kerktoren 
      20.00 u. twee minuten stilte 
 

Na afloop is iedereen welkom 
 om koffie of thee te drinken achterin de kerk 

 en nog wat na te praten 
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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 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:g-n-n-g@ziggo.nl
mailto:adrieagaath@casema.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: 

**  Een twee-daagse bedevaart op zaterdag 4 en zondag 5 mei 2019. 

       begeleid door?      Kosten slechts € 125,- 

 

**  Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van  

       vrijdag 24 mei t/m dinsdag 28 mei 2019. 

       begeleid door Pater dr. M. Lindeijer sj en diaken D. Vrijburg 

       Kosten slechts € 275,- 

 

**  Een één-daagse bedevaart op zaterdag 15 juni 2019. 

       begeleid door Pater C. Boomaerts cp.   Kosten slechts € 57,50 

 
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt 
u onze brochure raadplegen. 
Mw. A.W. Opstal - Ammerlaan 
tel. 015  3693148   e-mail  : paula_opstal@hotmail.com 
evt. 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
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 BEDEVAART LOURDES 
 
Den Haag gaat weer op Bedevaart naar Lourdes! Dit is van 18 t/m 26 september 
2019. We gaan met de bus en via een andere route dan we gewend zijn. Iedereen 
van De Haagse parochies nodigen we daarom uit om mee te gaan. Achter in de kerk 
liggen folders voor u met verdere informatie. Heeft u nog vragen dan kunt u 
contact opnemen met Cisca van der Sluijs. 
 
Met vriendelijke groet, namens de Werkgroep Bedevaarten 
Cisca van der Sluijs 
Langestede 83  
2543 VE Den Haag  
06-283 273 88 
cisca.vandersluijs@gmail.com  
 
 
 

HARTELIJK DANK 
 
Op 6 april hebben wij met ca. 17 enthousiaste personen uit alle geledingen van 
onze geloofsgemeenschap de kerk een grote beurt gegeven. Muren zijn 
afgeborsteld, houtwerk is in de olie gezet, beelden zijn afgesopt, portalen zijn onder 
handen genomen, stoelen zijn gereinigd en er is gedweild en gezogen in alle 
hoeken, waar men logischerwijs wekelijks niet aan toe komt. Het was een gezellige 
ochtend, waarin in goede harmonie hard is gewerkt. 
Daarom wil ik alle “schoonmakers” bedanken voor hun enthousiasme en grote 
inzet. 
Misschien mag ik in het najaar nog eens een beroep op u doen en dan voor een 
schoonmaakbeurt van de pastorie. 
 
Met vriendelijke groet, 

An van der Klaauw 

Lid beheercommissie 
 
 
 
 
 

mailto:cisca.vandersluijs@gmail.com
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COLLECTEOVERZICHT      
                                                                                     

18-3  -  24-3  € 419,29 
25-3  -  31-3  € 364,30  
01-4  -  07-4   € 381,68 
08-4  -  14-4   € 827,76 
 
 

OVERZICHT OPBRENGSTEN VASTENACTIE 
 

10-3 – 21-4 Offerblok                 € 645,33 
      1-4          Agapèviering          € 626,92 
      7-4          Deurcollecte           € 280,75 
 

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Gedoopt: 
Aaron Emanuel Jansen 
Nohemi Salome Bruins Slot 
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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 6595 85 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  5 mei    3e zondag van Pasen    
  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 mei   4e zondag van Pasen 

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 mei   5e zondag van Pasen 

10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
  Voorganger J. Rivadeneira Aldás 
  Stille mis (geen koor) 
12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
  Voorganger J. Rivadeneira Aldás 

    M.m.v. Spaans koor 
 
Zo   26 mei   Eerste Heilige Communie 

11.00 uur           Plechtige Eucharistieviering bij gelegenheid van de 
                      1e H. Communie 
    Voorganger J. Rivadeneira Aldás 
 
Do   30 mei                Hemelvaartsdag 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands  
    Voorganger J. Rivadeneira Aldás  
    M.m.v. Gemengd koor 
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HET WILLIBRORDKAMP 
 
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 morgens, ’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! 
De flyers en inschrijfformulieren liggen achter in de kerk en staan op de website. 
 
Namens het kampteam. 
Nella Lochan-Davelaar 
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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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EXPLOITATIE 2018 AGNESGEMEENSCHAP 
 
In het Agnes Maandbericht van februari heb ik u al geïnformeerd over de 
opbrengsten 2018 van onze parochiegemeenschap. Inmiddels heb ik van onze 
penningmeester alle cijfers over het afgelopen jaar ontvangen. Ik vat deze graag 
nog even voor u samen. 
 

 2018 2017 

 € € 

Ontvangen bijdragen parochianen 96.700 94.900 

Opbrengsten bezittingen  37.500 41.000 

   

TOTAAL BATEN 134.200 135.900 

   

Kosten onderhoud, verzekering en verwarming 60.700 51.800 

Kosten erediensten en pastoraal 23.000 20.700 

Beheerkosten 15.300 13.300 

Afdracht collecten derden 2.400 3.000 

   

TOTAAL LASTEN 101.400 88.800 

   

EXPLOITATIESALDO 32.800 47.100 

Ontvangen subsidie Gemeente Den Haag  15.300  

RESULTAAT 48.100  

 
U ziet dat onze opbrengsten goed op niveau zijn gebleven. Een toelichting op de 
individuele posten hiervan heb ik u in februari al verstrekt. 
Over de kosten kan ik het volgende opmerken. Een opvallende stijging laten de 
kosten voor onderhoud, verzekering en verwarming zien. Deze stijging is 
grotendeels te verklaren door in 2017 ontvangen afrekeningen waarbij toen 
bedragen zijn terug ontvangen van de energieleverancier. Verder zijn in 2018 de 
bomen in de tuin van de pastorie teruggesnoeid. Een kostbare aangelegenheid 
waarvoor zelfs de inzet van een hoogwerker noodzakelijk bleek.  
Zowel de kosten voor erediensten als de beheerkosten zijn met ongeveer € 2.000 
toegenomen. Een belangrijke post binnen de beheerkosten vormen de 
kopieerkosten. Op dit moment loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om 
deze kostenpost beter in de hand te houden.  
Dan is er de, éénmalige, post ontvangen subsidie Gemeente Den Haag. Deze is toe 
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te schrijven aan een subsidie voor jaren geleden uitgevoerd groot onderhoud. Een 
incidentele post maar daarom niet minder welkom.  
De kosten voor het pastoraal team, de verplichte afdracht van de parochie aan het 
bisdom en de kosten voor aan de eredienst onttrokken kerkgebouwen komen ten 
laste van de parochie. Deze kosten moeten worden gedekt door de exploitatie-
overschotten van de individuele parochiegemeenschappen en door de opbrengsten 
uit beleggingen van de parochie. Onze penningmeester zal u via de Stella Maris 
ongetwijfeld nader informeren over de resultaten van de parochie als geheel.   
Allen hartelijk dank voor uw bijdragen aan de financiën van onze 
parochiegemeenschap. Het blijft een uitdaging om onze kosten onder controle te 
houden en onze opbrengsten waar mogelijk nog iets te doen toenemen.  
Volgende maand zal ik u informeren over de ontwikkeling van onze opbrengsten in 
het nu lopende jaar. 
 
Henk Habraken, budgetbeheerder 

 
 
 
HARTELIJK DANK  

 
Gedurende de afgelopen vastentijd is onze aandacht uitgegaan naar een afgelegen 
streek in het zeer arme land Togo, waar voor jongeren bijna geen werk is en velen 
werkeloos zijn, hetgeen mede komt door een groot gebrek aan scholing. De 
broeders van St. Jan proberen hier verandering in te brengen door jongeren een 
opleiding te geven waarmee ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zo 
wil men opleidingen voor metselaar en irrigatiedeskundige opstarten. Op de vraag 
van de broeders dat werk mogelijk te maken door financiële ondersteuning heeft u 
zeer positief gereageerd door in deze vastentijd het mooie bedrag van € 1.553 
bijeen te brengen. Hartelijk dank namens de jongeren in Togo en de broeders van 
St. Jan. 
 
MOV – Agnesgemeenschap.  
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AGENDA MAAND  MEI 
       

1 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

2 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

2 Donderdag 20.00 u  Geloven nu 

4 Zaterdag 20.00 u  Dodenherdenking 

4 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

5 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

5 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

7 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

8 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

9 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

11 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

12 Zondag  10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

12 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

14 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 
15 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 
15 Woensdag  10.00 u  Bezinningsochtend 

16 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

18 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

19 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

19 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

21 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 
22 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 
23 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 
25 Zaterdag 10.00 u  Doopviering 

25 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

26 Zondag 11.00 u Eucharistieviering 1e H. Communie 

28 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

28 Dinsdag 19.30 u  Vergadering beheercommissie 

29 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

30 Donderdag 10.00 u Eucharistieviering Hemelvaartsdag 
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VERSCHIJNINGSDATA AGNES MAANDBERICHT 
 
In het Agnes Maandbericht worden elke maand de gegevens van de daarop 
volgende maand gepubliceerd.  
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. De deadline is telkens de maandag vòòr de laatste zondag van de 
maand. In mei is dit op maandag 20 mei.  
Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl. 
 
 

VERSCHIJNINGSDATA STELLA MARIS 
De volgende verschijningsdatum van het parochieblad Stella Maris is nog niet 
bekend. 

 
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/

