
              
 

 
 

Agnes 
Maandbericht 
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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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 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      
                                                                                     

17/6  - 23/6  €   424,50            15/7  - 21/7  €   451,76 
24/6  - 30/6  €   342,52                22/7  - 28/7  €   368,20 
01/7  - 07/7  €   345,63                29/7  - 04/8  €   459,78 
08/7  - 14/7  €   517,92                05/8  - 11/8  €   428,08 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Gedoopt: 
Jay Nickolay Espinoza Villa 
Marcus Kalist 
Daniel Waalwisk 
Daenerys San Clemente 
 
 

 
 

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

 
 
ZIEKENZONDAG  

 
In de Eucharistieviering van zondag 15 september vindt de ziekenzalving en/of 
handoplegging plaats.  
 
Dit brengt U op een bijzondere manier in contact met Christus zelf. Het sacrament 
van de ziekenzalving is voor ieder die dit meemaakt een indrukwekkend ritueel. 
Naast de handoplegging zal de priester uw voorhoofd en uw handen zalven met olie. 
Dit ritueel kan diep ingrijpen in de toestand van een ziek of gebroken mens en zijn of 
haar omgeving. Het is troostend en geeft kracht en het versterkt uw 
geloofsvertrouwen.  
 
Op de zondagen 1 en 8 september kunt U zich achter in de kerk  bij de leden van de 
Pastorale Werkgroep opgeven. Ook is het mogelijk opgave te doen, telefonisch of per 
email, bij het secretariaat. Telefoonnummer: 070 - 365 77 29  Email: 
agnes@rkdenhaag.nl 
 
De viering begint om 10.00 uur. Ook als u het sacrament niet kunt of wilt ontvangen 
bent u van harte welkom. 
 
De leden van de Pastorale Werkgroep H. Agnes 
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BEDEVAART HEILOO 
 

De “Haagse Bedevaarten” organiseren een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter 
Nood in Heiloo en de abdij van Egmond op  

Woensdag 18 september 2019  
 

Vaak mogen wij ondervinden dat de Heer zijn genade en bescherming verleent door 
zijn gezegende moeder, die in Heiloo wordt vereerd als O.L.V. ter Nood, de Moeder 
die alle noden en zorgen van de mensen kent. Zij hoort elke stem, ook de zwakste. 

 
De geestelijke leiding heeft onze moderator pastoor J.H. Smith uit Leiden.  
 
Programma: (wijzigingen voorbehouden) 

 
10.15 uur:  koffiedrinken in Heiloo 
11.00 uur:  H. Mis met wijding bedevaartskaars 
12.30 uur:  lunch in Heiloo 
13.45 uur:  Kruisweg in de kloostertuin/kerk 
15.00 uur:  plechtig Lof in de St. Adelbertabdij in Egmond met aansluitend 

      bezoek abdijwinkel 
16.30 uur:  vertrek en zegening devotionalia 
17.30 uur:  diner in Haarlemmerliede 
20.00 uur:  verwachte terugkomst in Leiden, de andere plaatsen later 
 
Vertrektijden: 
8.00 uur:  Rotterdam 
8.30 uur:  Den Haag 
8.45 uur:  Leidschendam 
9.15 uur:  Leiden 
U wordt verzocht 10 minuten voor de vertrektijd aanwezig te zijn. Vanwege het 
drukke programma kan niet worden gewacht.  
 
Deelnamekosten zijn € 69.00 per persoon, incl. vervoer, koffie/thee met iets 
lekkers, lunch, diner, groepsverzekering en bedevaartkosten (drukwerk, porto, 
stipendia e.d.) 
Meer informatie vindt u in de folder op de tafels. 
 
Zie ook www.bedevaart.nl. 
Mail dehaagsebedevaarten@gmail.com, Telefoon 010-4149577 

mailto:dehaagsebedevaarten@gmail.com
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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   1 sept.            22e zondag door het jaar 

  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
  Voorganger: V. Wang SVD 
  Koor: nog niet bekend 

                12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
  Voorganger: J. Zijerveld  

    M.m.v. Spaans koor 
 
Zo   8 sept.           Opening seizoen 
    11.00 uur Gezamenlijke viering  Ned/Sp 

    Voorganger: J. Zijerveld  
  Koor: nog niet bekend 

                 
Zo  15 sept.          Ziekenzondag 

  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
  Voorganger: V. Wang SVD 
  Koor: nog niet bekend 

                12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
  Voorganger: J. Zijerveld  

    M.m.v. Spaans koor 
 
Zo  22 sept.          25e zondag door het jaar 

  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
  Voorganger: J Rivadeneira Aldás  

Koor: nog niet bekend 
                12.00 uur Eucharistieviering Spaans 

  Voorganger: J Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. Spaans koor 
 
Zo  29 sept.          26e zondag door het jaar 

  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
  Voorganger: J Rivadeneira Aldás  

Koor: nog niet bekend 
                12.00 uur Eucharistieviering Spaans 

  Voorganger: J Rivadeneira Aldás 
    M.m.v. Spaans koor 
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OPBRENGSTEN AGNES EERSTE HALFJAAR 2019 
 
In dit maandbericht onze cijfers over het eerste halfjaar 2019. In de middelste 
kolom ziet u  de cijfers over de eerste zes 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 juni 

2019 
t/m juni 

2018 
heel jaar 

 € € € 

Kerkbijdragen (AKB)                                        17.187 16.238 52.600 

Collectes                                                            13.273 13.990 26.050 

Stipendia                                                           1.672 1.967 5.100 

Offerblokken en kaarsen                                 3.456 3.231 6.600 

Huwelijken en uitvaarten                               1.175 1.550 2.350 

Dopen en 1e H. Communie                              1.017 730 1.600 

Ontvangen collecten t.b.v. derden                 1.429 2.002 2.400 

    

Totaal ontvangen bijdragen                            39.209 39.708 96.700 

    

Opbrengsten kerk (Agnesgilde)  2.237 4.012 6.200 

Opbrengsten De Overkant 12.313 11.467 23.100 

Huuropbrengst woning 4.408 3.215 8.200 

    

Totaal opbrengst bezittingen 18.958 18.694 37.500 

    

TOTAAL BATEN 58.167 58.402 134.200 

 
 
Opvallend is de terugval in de opbrengst uit kerkbijdragen. Over de eerste vier 
maanden was nog sprake van hogere opbrengsten tot een bedrag van € 1.000. De 
opbrengsten over mei en juni bedroegen € 2.600, hetgeen € 2.000 minder is dan in 
dezelfde maanden van vorig jaar. Een behoorlijke tegenvaller, die vooral kan worden 
verklaard door parochianen die over de eerste zes maanden van 2019 nog niets of 
minder dan vorig jaar hebben bijgedragen. De hierdoor ontstane terugval kon niet 
worden gecompenseerd door de bijdragen van 24 nieuwe contribuanten. Hopelijk 
is hier sprake van een verschuiving naar het tweede halfjaar.  
Met de aantekening dat er dit jaar minder communicantjes waren dan vorig jaar 
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mag worden geconstateerd dat in totaal de ontvangen bijdragen wel goed op peil 
zijn gebleven.  
Dit geldt ook voor de opbrengsten uit bezittingen. De lagere opbrengst van De 
Overkant (vooral door minder extra activiteiten) werd ruim gecompenseerd door 
hogere opbrengsten uit de verhuur van onze kerk. De opbrengsten uit de verhuur 
van de woning worden sterk beïnvloed door onregelmatige betalingen. In 2018 is 
een maand achterstand voldaan (het bedrag van € 4.408 betreft zeven 
maandhuren), terwijl in 2019 juist een maand achterstand is ontstaan.  
Over het geheel genomen doen wij het nog altijd goed maar ik kan niet ontkennen 
dat de terugval in de kerkbijdragen, die vanaf mei is ingezet, mij enige zorgen baart. 
Ik hoop dat de ingezette trend zich niet doorzet en dat de zorgen in de komende 
maanden weggenomen kunnen worden. 
Henk Habraken, budgetbeheerder 
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AGENDA MAAND SEPTEMBER 
 

       

1 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

1 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

3 Dinsdag 9.30 u  Geen viering in kapel 

4 Woensdag 9.30 u  Geen viering in kapel 

5 Donderdag 9.30 u  Geen viering in kapel 

8 Zondag 11.00 u  Eucharistieviering Gezamenlijke viering Ned/Sp 

10 Dinsdag 9.30 u  Geen viering in kapel 

11 Woensdag 9.30 u  Geen viering in kapel 

12 Donderdag 9.30 u  Geen viering in kapel 

15 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands     Ziekenzondag 

15 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

17 Dinsdag 9.30 u  Geen viering in kapel 

18 Woensdag 9.30 u  Geen viering in kapel 

19 Donderdag 9.30 u  Geen viering in kapel 

21 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

22 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

22 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

24 Dinsdag 19.30 u  Vergadering Beheercommissie 

24 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

25 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

26 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

28 Zaterdag 10.00 u  Doopviering 

28  Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

29 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

29 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. Voor het oktobernummer is dit op maandag 23 september.  
Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl. 
 
 

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

 
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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