
 
 

 
 
 



Secretariaat H. Willibrordgemeenschap: 
De Bockstraat 58 2525 SZ (zijingang H. Marthakerk) 
T: 070 380 5355 
E: willibrord@rkdenhaag.nl  W: 
www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-willibrord 
Openingstijden secretariaat: dinsdag 10-13uur,  donderdag  10-13uur. 
 
Uitvaartlijn   06 838 74 082 
Pastoraal Noodnummer 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 g.vandommelen@rkdenhaag.nl 
Koos Fillekes - secretaris  k.fillekes@rkdenhaag.nl 
Shennel Bernadina - gebouwen 
 
Pastoraatgroep: 
E: pastoraatgroep.willibrord@rkdenhaag.nl 
Mw. N. Davelaar Liturgie  n.davelaar@rkdenhaag.nl 
H. Lourens   Diaconie  h.lourens@rkdenhaag.nl 
H. van Loon  Kerk & Samenleving h.vanloon@rkdenhaag.nl 
Zr. Elvira Telik SSpS Catechese 
 
Parochiesecretariaa: Maria Sterre der Zee 
Neuhuyskade 97  2596 XK Den Haag   T: 070 820 98 66 
E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
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Pastoraal team: 
Pastoor D. Langerhuizen  
E:  d.langerhuizen@rkdenhaag.nl   
T:  070 820 92 80 
 
Vicaris A. van der Helm  
E: a.vanderhelm@rkdenhaag.nl   
T: 070 820 92 81 
 
Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás   
E: j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl                 
T: 070 365 77 29 
 
Pater Vincent Wang SVD   
E: v.wang@rkdenhaag.nl   
T: 070 820 92 82 
 
Diaken H. van Zoelen    
E: h.vanzoelen@rkdenhaag.nl   
T: 070 820 92 83 
 
Pastoraal werker J. Eijken   
E: j.eijken@rkdenhaag.nl   
T: 070 820 92 84 
 
Pastoraal werker mw. M. Witteman 
E: m.witteman@rkdenhaag.nl   
T: 070 820 92 85 
 
 
Contact: 
Secretariaat Willibrord gemeenschap:  willibrord@rkdenhaag.nl  
IBANnummer  Willibrord Parochie: NL62 INGB 0003 0812 73 
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KORTE BERICHTEN 

 
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 juli en september: 
De schoonmaak is op de 2de zaterdag van de maand; In juli op de 13de 
en vervolgens op 14 september. In verband met de zomervakantie 
slaan we de maand augustus over. 
 

 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

 
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 
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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.    
Henk van Loon, Lid van de Pastoraatsgroep (Kerk & Samenleving) 
 
BLOEMENBUS 
Vergeet onze speciale BLOEMENBUS achterin de kerk niet met uw financiële 
bijdrage. De Bloemenbus is achterin de kerk bevestigd aan de pilaar die naar de 
uitgang leidt. Stop wat in die bus voordat u de kerk verlaat! Dan kunnen we de kerk 
weer mooi versieren. 
 
VERSCHIJNINGSDATA KERKNIEUWS 
Kopij voor het kerknieuws graag uiterlijk donderdag 25 augustus  inleveren per e-
mail: willibrord@rkdenhaag.nl. De verschijningsdatum van de volgende editie is: 1 
september 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. 
 
WEBSITE 
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. 
 
TOEDIENING SACRAMENTEN 
Op de website vind u onder sacramenten alle informatie over de toediening van 
sacramenten in onze parochie. Hier vindt u ook informatie over de 
aanmeldingsprocedure voor de diverse sacramenten. De aanmeldingsprocedure 
voor het sacrament van de doop dient tijdig, minimaal een maand vóór de 
doopdatum te zijn doorgegeven i.v.m. de voorbereiding. Deze zal samen met de 
voorganger plaatsvinden! 
Doopformulieren vindt u in de folderkast, welke u  bij de ingang van de kerk aantreft. 
 
 
GELUIDSINSTALLATIE 

Het zal u niet zijn ontgaan dat er al vanaf eind februari problemen zijn 
met de geluidsinstallatie in de kerk. Hinderlijke ruis, wegvallen van het 
geluid, onstabiel ontvangstsignaal. We zijn er volop mee bezig. 
Verouderde apparatuur noopt ons tot vervanging. En u begrijpt, dat gaat 
helaas weer geld kosten. 
U kunt ons daar een beetje mee helpen door in de weekendvieringen 
de collecteschaal iets meer te vullen. Natuurlijk kunt u ook via een 
donatie op ons rekeningnummer aangeven dat deze bedoeld is voor de 
vervanging van de geluidsinstallatie. Het rekeningnummer zal u wellicht 
bekend zijn: NL62 INGB 0003 0812 73 t.n.v. Willibrord 
geloofsgemeenschap. Vermeld u daar dan wel het doel van die donatie 
bij: “geluidsinstallatie”. 

mailto:willibrord@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
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Vormsel 2020 
De voorbereiding op het Vormsel start op zondag 15 september 11.00 
uur in de Paschaliskerk met een viering voor alle vormelingen en hun 
ouders. De Vormselviering is in februari 2020, ook in de Paschaliskerk. 
De voorbereiding vindt in de maanden voorafgaand wekelijks plaats op 
twee locaties: 
Op de woensdag van 19.15 uur - 20.30 uur in The Corner (bij de 
Paschaliskerk) 
Op de zondag van 10.15. uur - 11.45 uur in de Jacobuskerk. 
Aanmelden kan t/m 15 juli via het formulier dat achter in de kerk ligt 
en/of bij het secretariaat van de Willibrordgemeenschap: tel. 380 53 55 
of e-mail: willibrord@rkdenhaag.nl  
 

Oecumenische Bezinningsochtenden 
Terugblik van de Oecumenische Bezinningsochtenden 
Het afgelopen seizoen van de Oecumenische Bezinningsochtenden 
over 
 Bidden : diep van binnen, hoog naar boven 
was fantastisch en  hebben we op 15 mei met een gezellige lunch 
afgesloten.  
Wij kunnen u nu al meedelen dat in het nieuwe seizoen 2019-2020, er 
een nieuw aantal ochtenden staan gepland met als thema: 
In de voetsporen van de Messias : opgaven van deze tijd 
Wij hopen u weer een inspirerend seizoen te kunnen aanbieden. De 
ochtenden beginnen op 23 oktober 2019, wederom in de pastorie van 
de H. Agnes, Beeklaan 188.  
We houden u op de hoogte. 
 

Denkt u nog aan uw bijdrage? 
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VIERINGENOVERZICHT H. Marthakerk (wijzigingen voorbehouden) 

zaterdag 6 juli 2019 19:00   A. van der Helm 
zondag 7 juli 2019 11:30 Woord & Communie pw J. Eijken 

zondag 7 juli 2019 13:00 Engelstalig Afrikaans K. van der Geest SVD 
zaterdag 13 juli 2019 19:00   p. V. Wang svd 

zondag 14 juli 2019 11:30   K. van der Geest SVD 

zondag 14 juli 2019 13:00 Engelstalig Afrikaans E. Owusu SVD 
zaterdag 20 juli 2019 19:00   p. V. Wang svd 

zondag 21 juli 2019 11:30 
Vertrek 
Willibrordkamp p. V. Wang svd 

zondag 21 juli 2019 13:00 Engelstalig Afrikaans K. van der Geest SVD 
zaterdag 27 juli 2019 19:00     

zondag 28 juli 2019 11:30   D. Langerhuizen 

zondag 28 juli 2019 13:00 Engelstalig Afrikaans P. Mazono SVD 
zaterdag 3 augustus 2019 19:00   D. Langerhuizen 

zondag 4 augustus 2019 11:30   K. van der Geest SVD 
zondag 4 augustus 2019 13:00 Engelstalig Afrikaans K. van der Geest SVD 

zaterdag 10 augustus 2019 19:00   D. Langerhuizen 
zondag 11 augustus 2019 11:30   D. Langerhuizen 

zondag 11 augustus 2019 13:00 Engelstalig Afrikaans E. Owusu SVD 

zaterdag 17 augustus 2019 19:00   p. V. Wang svd 
zondag 18 augustus 2019 11:30   K. van der Geest SVD 

zondag 18 augustus 2019 13:00 Engelstalig Afrikaans K. van der Geest SVD 
zaterdag 24 augustus 2019 19:00   p. V. Wang svd 

zondag 25 augustus 2019 11:30                                                                                      p. V. Wang svd 

zondag 25 augustus 2019 13:00 Engelstalig Afrikaans P. Mazono SVD 
zaterdag 31 augustus 2019 19:00   p. V. Wang svd 

 
Op donderdag 15 augustus, Feestdag van Maria Tenhemelopneming, zal de viering in de H. 
Marthakerk wellicht in de kapel van Hircos gehouden worden. Meer informatie hierover zal de 
komende weken in de vieringen bekend gemaakt worden. 

 
VIERINGENOVERZICHT H. Josephkapel (wijzigingen voorbehouden) 

 

zondag 7 juli 2019 11:00 Surinaams J. Mul 

zondag 14 juli 2019 9:30 Nederlands  K. van der Geest SVD 

zondag 21 juli 2019 9:30 
Nederlands (Woord & 
Communie) zr. E. Telik SSps 

zondag 28 juli 2019 9:30 Nederlands  K. van der Geest SVD 
zondag 4 augustus 2019 11:00 Surinaams J. Mul 

zondag 11 augustus 2019 9:30 Nederlands K. van der Geest SVD 

zondag 18 augustus 2019 9:30 
Nederlands (Woord & 
Communie) zr. E. Telik SSps 

zondag 25 augustus 2019 9:30 Nederlands  K. van der Geest SVD 
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WEEKVIERINGEN 

Op woensdagochtend is er wekelijks in de H. Marthakerk een Eucharistieviering 
om 9:00u, 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.

 

MISINTENTIES 

Het opgeven van een misintentie is in de kerk een zeer oude traditie. Misintenties 
kunnen worden bijv. opgegeven voor overledenen, uit dankbaarheid, bij ziekte, bij 
een huwelijksjubileum, bij een verjaardag en andere gebeurtenissen. De intenties 
worden tijdens de voorbeden in de vieringen voorgelezen..  
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 € 10.- Een envelop met daarin uw bijdrage, datum en 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 
Vanaf 1 juli is pater Vincent Wang iedere woensdag na de Eucharistieviering 
beschikbaar voor een pastoraal gesprek als u daar behoefte aan heeft. Naast een 
gesprek is hij ook beschikbaar voor het afnemen van het sacrament van de biecht 
(boete en verzoening) In de meeste gevallen kunt u dan zonder afspraak bij hem 
terecht. Hij is dan tot 11.00 uur aanwezig.   

 
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. 
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BEDEVAART NAAR LOURDES 
Den Haag gaat weer naar Lourdes. Dit is van 18 t/m 26 september 2019. 
We gaan met de bus en via een ander route dan we gewend zijn. De bedevaart. 
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. Iedereen van de Haagse Parochies nodigen 
we daarom uit om mee te gaan. Achter in de kerk liggen folders voor u met 
verdere informatie.  
 
U kunt ook contact opnemen met Cisca van der Sluijs, telefoon 06-28327388 
 

 

BEDEVAARTEN NAAR BANNEUX 
De ééndaagse bedevaart naar Banneux is op maandag 19 augustus, begeleid 
door diaken Drs. H.A. v. Zoelen. 
De tweedaagse bedevaart naar Banneux is op zaterdag 31 augustus en zondag 1 
september. 
 
Het vertrek is vanaf Den Haag Centraal station (Busplatform) en verwachten na 
een koffiestop rond 12:00 uur aan te komen in Banneux.  
 
Programma voor de éédaagse bedevaart: 

 Bezoek aan de Verschijningskapel en bidweg naar de bron 

 Heilige mis, welke wordt opgedragen voor de intenties die u onderweg kunt 
opgeven 

 Plechtige lof met Ziekenzegen, daarna zegening van de devotionalia bij de 
bron 

 Uiterlijk 16:15 uur vertrek uit Banneux naar Den Haag, met onderweg een 
diner in Limburg 

De opstaptijden worden u in de bevestiging na aanmelding medegedeeld. 
 
De kosten van deze dag zijn € 57,50 per persoon.  
Belangrijk om te weten: er is een geldig legitimatiebewijs nodig.  
 
Het inschrijfformulier vindt u achterin de Marthakerk in de folderkast.  
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KAPEL MARIA STERRE DER ZEE 
 

Vorig jaar leek het er heel even op dat aan onze parochie Maria Sterre 
der Zee een beeld van onze patroonheilige was geschonken. Een 
aantal weken heeft dat beeld ook op het zijaltaar in onze H. Marthakerk 
gestaan. Echter zonder dat de eigenaar van dat beeld daarvan op de 
hoogte was. Deze in Rotterdam wonende eigenaar wilde echter niet dat 
het beeld de stad Rotterdam zou verlaten. Hierdoor is het beeld van 
Maria Sterre der Zee weer heel snel uit onze parochie verdwenen. 
 
Wij blijven sindsdien op zoek naar een beeld van Maria Sterre der Zee, 
zodat in onze parochie onze patroonheilige ook een plaats krijgt om 
aanbeden te kunnen worden. De nieuw ingerichte Mariakapel zou dé 
plaats moeten zijn waar die Maria Sterre der Zee-kapel zou moeten 
komen. 
Om zo een beeld aan te kunnen schaffen is er echter geld nodig. En 
daarvoor vragen wij uw hulp en steun. 
 
Donaties kunt u doen op het rekeningnummer van 
de Willibrord geloofsgemeenschap (NL62 INGB 
0003 0812 73) onder vermelding van “Donatie 
beeld Mariakapel”. 
Wij houden u op de hoogte van onze speurtocht 
naar een mooi beeld van Maria Sterre der Zee. 
 
De eretitel  “Maria Sterre der Zee” is 
hoogstwaarschijnlijk zo’n 1600 jaar geleden 
ontstaan toen de kerkvader H. Hiëronymus de 
betekenis van de naam Maria, in het Hebreeuws 
Mirjam, zocht. Hij las Mirjam als een combinatie 
van de twee Hebreeuwse woorden “mar” en “jam”, 
welke respectievelijk “druppel” en “zee” betekenen. 
Druppel van de zee, in het Latijn “Stilla Maris”. Dit 
werd later al gauw verbasterd tot “Stella Maris”. 
Het in Nederland bekendste beeld van Maria Stella 
Maris staat in de Onze Lieve Vrouwekerk van 
Maastricht.  


