
              
 

 
 

Agnes 
Maandbericht 

 
Juni 2019  



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

mailto:agnes@rkdenhaag.nl
mailto:ledenadministratie.agnes@rkdenhaag.nl
mailto:agnes@rkdenhaag.nl/0648479904
mailto:agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl
mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
mailto:v.wang@rkdenhaag.nl
mailto:h.vanzoelen@rkdenhaag.nl


3 

 

IN MEMORIAM PASTOOR FAAS DE VETTE 
 

Faas is overleden, woensdag 8 mei (!) 2019. 
Hij was 93 jaar oud. 

 
Faas was een priester in hart en nieren. Hij was een “Vir Justus”, zoals dat in het 
Latijn heet: een echte rechtschapen mens en dat is hij gebleven tot het “bittere” 
einde. Hij stond open voor iedereen, ongeacht afkomst of levensovertuiging. Hij 
heeft velen in zijn lange priesterloopbaan gelukkig gemaakt met zijn rijke wijsheid 
rond het evangelie.  
Hij had ook een warme belangstelling voor de oecumene. Daar heeft hij zich al die 
jaren in Den Haag (van ’73 tot’92) sterk voor gemaakt. 
 
Toen hij met zijn zes en zestigste met pensioen ging begon hij nog “even” opnieuw 
met een rectoraat in het bejaardenhuis St. Willibrord in Wassenaar, waar hij maar 
liefst nog 22 jaar gewerkt heeft. Voor dat pracht stukje werk werd hij koninklijk 
onderscheiden met een lintje. 
 
Faas heeft ook de neergang van de kerk aan den lijve meegemaakt. Hij heeft 
verschillende kerken in Den Haag tijdens of na zijn pastoraat zien sneuvelen, 
letterlijk en figuurlijk. Hij heeft het allemaal glansrijk doorstaan omdat hij 
diepgelovig was, maar ook omdat hij veel van het leven hield. Geen jubileum liet hij 
ongevierd voorbijgaan. Hij was een hartstochtelijk fietser en een bijna professionele 
fotograaf en een feestelijke maaltijd was goed aan hem besteed.  
 
Bekend onder de priesters in Den Haag is de jarenlange bijeenkomst van ‘Lijn 6’. 
Sinds mensenheugenis komen de priesters die langs die tramlijn wonen/werken 
maandelijks bij elkaar voor een gezellig samenzijn. Faas heeft daar trouw en royaal 
aan deelgenomen, tot maandag 6 mei aan toe. In het bijzijn van de resterende 
“Lijn-zessers” heeft hij toen nog een laatste ziekenzegen ontvangen. 
Sinds hij hier in huis (Jonker Frans) niet meer op de gespreksgroep kon komen werd 
hij door de groepsgenoten, die met genoegen naar hem luisterden, node gemist. Hij 
werd alom geroemd om zijn inzicht en wijsheid en onuitputtelijke kennis. 
 
Faas was een bijzonder mens en dat was ie…… 
 
Koos Duivesteijn, zijn collega en maatje.  
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WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS 
 
Missionarissen en missionair werkers zetten zich wereldwijd belangeloos steeds 
opnieuw weer in voor de arme en kwetsbare medemens. Zij werken aan 
rechtvaardige wereld, waarin ieder mens telt. Zij bestrijden samen met de lokale 
mensen armoede en onrecht. Onder moeilijke omstandigheden werken zij aan een 
betere wereld, een wereld waarin ieder mens meetelt. 
Dit werk kunnen zij echter niet doen zonder onze financiële hulp. 
Daarom zal er op zondag 2 juni aan het begin van de Week van de Nederlandse 
Missionaris een deurcollecte worden gehouden om het werk van de missionarissen 
en missionair werkers te steunen. 
 
MOV - Agnesgemeenschap 

 
 
 
 
FAMILIEMUSICAL PAULUS VAN KISI 
 

Op 15 juni 2019 zullen wij bezoek krijgen van KISI-Gods Singing Kids. 
KISI is een katholieke beweging met een oecumenische missie. 
Met een grote groep kinderen, jongeren en volwassenen zingen zij liederen  
en spelen zij musicals om de blijde boodschap van Jezus naar de mensen te 
brengen. 
Zij zullen bij ons in de H. Agneskerk (Beeklaan 188, Den Haag, 2562AP) de musical 
“Door God geroepen - Paulus boodschapper van Jezus” opvoeren.  
Het verhaal van Paulus op een creatieve en muzikale manier verteld.  
 
De musical begint om 15.30 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. 
Prijs vooraf:            Kind € 5,  Volwassenen € 10 en Familie € 30. 
Prijs aan de deur:  Kind € 7, Volwassenen € 10 en Familie € 35. 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar door een mailtje te sturen naar: 
dominique.sturrus@kisi.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 

 
De bedevaart naar Lourdes, die dit jaar plaatsvindt van 18 t/m 26 september a.s. 
heeft als thema: ‘Gelukkig de armen, want voor jullie is het Koninkrijk van God.’ Het 
belooft een prachtige reis met de bus te worden. Zo zullen we de Kathedraal van 
Reims en het plaatsje Vézelay bezoeken, dat op een heuvel ligt en een 
monumentale basiliek herbergt. En natuurlijke alle inspirerende vieringen in 
Lourdes meemaken. Ook bezoeken we Nevers, waar de Heilige Bernadette ligt en 
op de terugweg gaan we eerst Rocamadour bezoeken. Als slot hebben we een 
viering in de kathedraal van Chartres. Voor meer informatie kunt u altijd contact 
met mij opnemen. Er liggen folders achter in de kerkgebouwen. 
U gaat toch ook mee? 
 
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  
 
 

COLLECTEOVERZICHT      
                                                                                     

15/4 -  21/4  € 1017,24 
22/4 -  28/4  €   389,49 
29/4  -   5/5    €   458,14 
06/5  - 12/5   €   398,65 
 
Op 12 mei heeft de collecte b.g.v. Roepingenzondag  € 178,20 opgebracht.  
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Gedoopt: 
Solana Martina 
 
Overleden: 
Emeritus pastoor Faas de Vette (93 jaar)  
Mevrouw Corry van Oirsouw (97 Jaar)  

mailto:cisca.vandersluijs@gmail.com
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OPBRENGSTEN AGNES TOT EN MET APRIL 
 

In dit maandbericht de eerste cijfers over 2019. In de middelste kolom ziet u  de 
cijfers over de eerste vier maanden van dit jaar. Ter vergelijking heb ik in de eerste 
kolom de vergelijkende cijfers over dezelfde periode van 2018 gezet en in de laatste 
kolom de cijfers over het hele jaar 2018. 

 2018 
t/m april  

2019 
t/m april  

2018 
heel jaar 

 € € € 

Kerkbijdragen (AKB)                                        13.586 12.583 52.600 

Collectes                                                            9.658 9.589 26.050 

Stipendia                                                           1.022 1.202 5.100 

Offerblokken en kaarsen                                 2.190 2.348 6.600 

Huwelijken en uitvaarten                               1.075 475 2.350 

Dopen en 1e H. Communie                              420 735 1.600 

Ontvangen collecten t.b.v. derden                 1.553 1.192 2.400 

    

Totaal ontvangen bijdragen                            29.504 28.124 96.700 

    

Opbrengsten kerk (Agnesgilde)  3.108 2.126 6.200 

Opbrengsten De Overkant 7.705 8.011 23.100 

Huuropbrengst woning 2.572 2.529 8.200 

    

Totaal opbrengst bezittingen 13.385 12.666 37.500 

    

TOTAAL BATEN 42.889 40.790 134.200 

 
Vorig jaar kon ik u al melden dat er voor 2019 meer concerten in de planning zaten. 
Dit wordt nu ook in de cijfers zichtbaar. De opbrengsten uit de verhuur van onze 
kerk zijn bijna    € 1.000 hoger dan over dezelfde periode van vorig jaar.  Een meer 
verrassende positieve uitschieter vormen de opbrengsten over de eerste vier 
maanden van de Aktie Kerkbalans. Ook hier ziet u een stijging van € 1.000. Deze kan 
vooral worden verklaard door een behoorlijke toename van het aantal parochianen 
dat mee is gaan doen met de Aktie Kerkbalans.  
De overige cijfers laten in vergelijking met vorig jaar kleine plussen en minnen zien.  
Natuurlijk hebben wij nog een lange weg te gaan dit jaar, maar wij zijn in elk geval 
weer goed begonnen.  
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 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  2 juni    7e 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   9 juni   Hoogfeest van Pinksteren 

11.00 uur Eucharistieviering Nederlands/Spaans 
  Voorganger J. Rivadeneira Aldás 
  M.m.v. Gemengd koor 
  Gezongen wordt ‘Prince of Peace’ van L.Webber 

Zo   16 juni   Heilige Drie-eenheid  
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   23 juni                Sacramentsdag 

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 
Zo   30 juni                 13e Zondag door het jaar C 
  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 

 
Op 18, 19 en 20 juni zijn er geen ochtendvieringen in de kapel 
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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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PINKSTEREN  
 

Op de vijftigste dag na Pasen wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige 
Geest neerdaalde over de apostelen. 
Wereldse uiterlijkheden en oude gebruiken, zoals vanuit de nok van de kerk duiven 
loslaten en vurige ballen en bloemen naar beneden werpen, zijn in de loop der tijd 
verloren gegaan.  
 
 
Dichteres Petra Groeneveld heeft de betekenis van Pinksteren zo onder woorden 
gebracht: 

 
Als wij de Heilige Geest ontvangen, 
dan zullen de vruchten merkbaar zijn, 
goedheid, vriendelijkheid en liefde, 
anderen helpen in hun noden en pijn. 

 
Zullen op ons lichaam zuinig wezen, 
als ’n tempel van onze Heiland en Heer. 
Alles wat ons lichaam ontheiligt, 
roken, drinken doen wij dan niet meer. 

 
Heiligheid zullen wij biddend nastreven, 
vriendelijkheid, barmhartigheid, geduld. 
Andermans zonden in Uw naam vergeven, 
en met uw Heilige Geest zijn vervuld. 

 
Gaan wij niet meer mensen vervolgen, 
met onze eigen ingebeelde waan, 
zodat ze niet meer worden verzwolgen, 
en ze in Jezus naam, op mogen staan. 

 
Heilige Geest, vervul ons met Uw Geest, 
leer ons geloof, hoop, maar liefde het meest.  
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AGENDA MAAND JUNI 
 

       

1 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

2 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

2 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

4 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

5 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

6 Donderdag 20.00 u  Geloven Nu 

6 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

8 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

9 Zondag  11.00 u Eucharistieviering Pinksteren (Ned/Sp) 

11 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 
12 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 
13 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

15 Zaterdag 15.30 u  Familiemusical Paulus 

15 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

16 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

16 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

22 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

23 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

23 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

25 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

26 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

27 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

29 Zaterdag 10.00 u  Doopviering 

29  Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

30 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

30 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 
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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 juni is dit op maandag 24 juni.  
Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl. 
 
 

VERSCHIJNINGSDATA STELLA MARIS 
De volgende verschijningsdatum van het parochieblad Stella Maris is begin juni. 

 
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/
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City-Brielle-City bedevaart 

(voor heel katholiek De Haag) 

Op zaterdag 6 juli 2019 wordt de Nationale 

Bedevaart naar Brielle gehouden. Voor het 

negende achtereenvolgende jaar gaan wij onze eer 

betonen aan de Martelaren van Gorkum. Heel 

katholiek Den Haag kan zich hierbij aansluiten. 

We gaan per fiets en met de bus. We herdenken dat 

19 geestelijken in 1572 in Brielle werden 

gemarteld en opgehangen, omdat ze weigerden 

hun geloof in de eucharistie en trouw aan de paus 

af te zweren. Het thema van de bedevaart dit jaar is: ‘Geroepen’. Het belooft 

weer een  inspirerende bedevaart te worden en  voor de fietsers bovendien een 

sportieve uitdaging. De geestelijke leiding is in handen van parochievicaris Ad 

van der Helm, die de tocht per fiets zal maken. Ook in de bus gaat een geestelijk 

leider mee.    

 

Programma in Brielle 
11.00u Pontificale eucharistieviering met Mgr. J.H.J. van den Hende als 

hoofdcelebrant. De lunchpauze is onmiddellijk na de viering.  

13:30u Rozenkransgebed, hier aan  parallel een jongerenprogramma.  

14:30u Kruisweg in de Ommegang rond het Martelveld.   

15:30u Vesperviering, processie en pelgrimszegen. Onmiddellijk na de zegen 

verzamelen we vóór de kerk voor de terugtocht.  

 

Route en vertrektijden 
De bus vertrekt om 09:00u bij de .Emmauskerk, hoek Maartensdijklaan/-

Fluitenbergstraat, en haalt  rond 09:15u de deelnemers  op bij de St. Jacobuskerk in 

de Parkstraat. Rond 18:00u verwachten we terug te zijn in Den Haag.  

 

De fietsers verzamelen om 06:45u op het kerkplein van de St. Jacobuskerk in de 

Parkstraat en vertrekken om 07:00u. Fietsers uit Den Haag Zuid worden hier ook 

verwacht. De route loopt dit jaar via Rijswijk (Hoornbrug), Delft,  

Schipluiden, Maasland en Maassluis waar we per veerboot oversteken naar het eiland 

Rozenburg. De terugweg loopt grotendeels via dezelfde route. Er gaat een 

bezemwagen mee. Onderweg worden enkele korte tussenstops ingepast met een 

versnapering. Toch blijft de tocht voor velen een uitdaging: zorg dus voor een 
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degelijke voorbereiding en een goede fiets of e-bike. Neem bij twijfel de bus.  

Deelnamekosten 
Voor mensen die de bus nemen, zijn de kosten € 20,-.  Gelieve dit bedrag vóór vertrek 

over te maken op rekening NL71 ABNA 0891 4039 65 t.n.v. E.C.M. Olgers-van Schie 

onder vermelding van ‘Brielle bedevaart’.  

Bij de fietsers wordt  € 3,-  opgehaald voor de aankoop van veerbootkaartjes.  

 

Meer informatie? 
Kees Nusteling (070- 3063811) of  Lore Olgers (070-3244118) 

……………………………………………………………………………… 

Ja, ik meld me aan om deel te nemen aan de CBC-bedevaart naar Brielle 

op 6 juli 2019 

 

 

* Graag hieronder omcirkelen wat van toepassing is: 

 

* Per fiets      start vanaf de St. Jacobuskerk, Parkstraat     

 

 * Per bus      opstapplaatsen: Emmauskerk/St. Jacobuskerk            

 

U dient dit jaar zelf voor uw lunch te zorgen.       

 

Naam: ………………………………………………………… 

 

Straat: …………………………………………………………. 

 

Postcode en woonplaats:……………………………………….  

 

Telefoon:………………………………………………………. 

 

E-mail:………………………………………………………….. 

 

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden! 
De gegevens bij voorkeur e-mailen naar: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 

of de antwoordstrook toesturen aan het parochiesecretariaat parochie Maria 

Sterre der Zee, Neuhuyskade 97, 2596 XK Den Haag. 

 

  

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) 
 

 


