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PAROCHIEDAG MARIA STERRE DER ZEE 
 
Datum: zaterdag 12 oktober 2019  
 
Locatie: H. Antonius Abt kerk  
Scheveningseweg 233  
 
Patroonsfeest  
Op zaterdag 12 oktober nodigt  de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt alle 
parochianen uit voor de viering van het feest van onze patrones Maria Sterre der 
Zee en een onderhoudend en gezellig samenzijn daarna. 
 
Eucharistieviering 
In deze viering, aanvang 11.00 uur, gaan alle leden van het pastoraal team voor; de 
muzikale omlijsting wordt verzorgd door de kerkgangers, in samenzang, onder 
leiding van organist Patrick Hopper. 
 
Aansluitend drinken we koffie in de Ontmoetingsruimte van de kerk. Na een 
broodje en meer koffie begint het middagprogramma. 
 
Middagprogramma 
Diaken Henk van Zoelen presenteert een Paulusreis, de wereldwinkel is open, er is 
een muzikale omlijsting door Jeroen Lalleman en gelegenheid tot bezichtiging.  
Er  is een lezing door Sieuwert Haverhoek over zijn vertaling van het boek ‘Wat ik 
geloof’ van Tolstoj.  
Het koor Heavens Touch zal o.l.v. Nella Davelaar zingen.  
Tot slot wordt u uitgenodigd voor een Sing Along van Marialiederen onder 
begeleiding van Patrick Hopper.  
 
Afsluitend zal er nog gelegenheid zijn voor een drankje en een hapje. 
Om ongeveer 15.00 uur wordt de parochiedag afgesloten. 
  
Hartelijk welkom op Scheveningen  bij de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt! 
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WERELDMISSIEMAAND 2019 
 

Noordoost-India 
 
Het noordoosten van India is een moeilijk bereikbaar gebied. Er leven verschillende 
etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden 
uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit. 
 
In dit gebied zijn meerdere religieuze gemeenschappen werkzaam. Een positieve 
ontwikkeling is, dat steeds meer priesters en religieuzen uit de regio zelf komen. Zij 
zijn namelijk vertrouwd met de lokale cultuur. De katholieke kerk ziet het in 
Noordoost-India als haar missie zich in te zetten voor de bescherming van de 
waardigheid en de rechten van de inheemse bevolking in een veranderende 
samenleving. 
 
Zo gaan in de Himalaya zusters franciscanessen naar de dorpen om medische zorg 
te verlenen, onderwijs te geven en gedurende enige tijd als teken van naastenliefde 
het eenvoudige leven van de dorpelingen te delen. 
In de deelstaat Assam werken veel vrouwen als theeplukster op de theeplantages. 
Zij worden in vele gevallen uitgebuit en zijn vaak slachtoffer van mensenhandel. 
Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes bewust van de gevaren en 
trachten ze meer weerbaar te maken. 
 
Missio ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-
India. Ons wordt gevraagd Missio daarbij financieel te willen helpen. Er zal daarom 
op Missiezondag, 20 oktober, een deurcollecte worden gehouden. Laten wij Missio 
die hulp dan ook geven. 
 
MOV-Agnesgemeenschap 

 
 
De collecte voor MIVA op 25 augustus heeft € 259,90 opgeleverd. 
Waarvoor hartelijk dank.  
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‘AKATHISTOS TER ERE VAN MARIA’  
 

Desirée Krikhaar  
  
Dinsdag 29 oktober 14.30 – 16.15u  
H. Agneskerk, Beeklaan 188  
Inschrijving verplicht vóór 28/10 via: cps@p4ev.nl Vrije gift.  
 
Organisatie: ‘RK Parochies ‘De vier Evangelisten’, ‘Maria Sterre der Zee’ en De 
Zinnen, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog’  
 
Toelichting  
Wie is Maria? Haar ouders hebben op hoge leeftijd hun dochtertje Maria gekregen 
en wat zij heeft meegemaakt is nauwelijks te bevatten. Zij werd uitverkoren om de 
moeder van Gods Zoon te worden en stelde haar leven ten dienste van Jezus.  
In de Bijbel wordt weinig over haar verteld. Maar wanneer de kerk Maria in de 
vijfde eeuw tot Moeder Gods verheft, komt haar verering op gang en daarmee ook 
de verhalen rond haar bijzondere leven.  
 
Apocriefe boeken en middeleeuwse legenden vullen de evangeliën aan.  
Maria wordt vereerd en toegezongen in speciaal voor haar gecomponeerde 
hymnes.  
Eén daarvan is de Akathistos-hymne, die vooral in de Oost-christelijke kerk 
veelvuldig wordt gezongen. Deze hymne beschrijft een deel van het leven van de 
Moeder Gods, dat als in een stripverhaal in beeld is gebracht.  
In de lezing wordt in het kort de levensloop van Maria geschetst, waarbij de 
Akathistos-hymne een inspirerende leidraad is. Tijdens de middag worden ook een 
paar bekende en minder bekende Marialiederen gezongen.  
Meezingen mag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cps@p4ev.nl
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GELOVEN NU 
 

Seizoen 2019-2020 
 
Ook dit jaar is er weer een serie ontmoetingen in het kader van Geloven Nu.  De 
ontmoetingen vinden in de avond plaats in de pastorie van de H. Agnes, Beeklaan 
188 en beginnen om 20.00 uur.  U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur en de 
koffie staat klaar. 
 
Dit jaar is er gekozen voor filmavonden en nabesprekingen.  
De eerste avond is op 10 oktober 2019.  
 
10 Oktober Abraham 

7   November Bespreking film Abraham (20.00-21.00) 

12 December Jeremia 

9   Januari Bespreking film Jeremia (20.00-21.00) 

6   Februari A Man For All Seasons 

5   Maart Bespreking film A man for all seasons (20.00-21.00) 

2   April  Warm Bodies 

7   Mei  Bespreking film Warm bodies (20.00-21.00) 

4   Juni   Sluiting van seizoen  
We beginnen de avond met een vesper. Daarna een gezellig 
samenzijn met een hapje en een drankje. 
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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 30 oktober 2019, wederom in de 
pastorie van de H. Agnes, Beeklaan 188.  
We houden u op de hoogte.  

 
 

 
 

GERARDUSKALENDER 2020 VERKRIJGBAAR.  
 
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem in Zuid-Limburg, is een 
scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit!”. Op de achterkant staan 
afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. 
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de 
voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het 
begin van de dag een positief gevoel. Het is ook een bijzondere kalender om aan 
iemand cadeau te geven! 
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van 
de kalender komt ten goede aan de Agnesgemeenschap en aan alle activiteiten die 
vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.  
De kalender kost € 8,50 en hangt in de vitrine van het Agnesgilde achterin de kerk. 
De kalender is verkrijgbaar bij Thea Tangel en bij Henk Habraken.   
 

 

 

 

 

 



8 

 

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    6 okt   27e zondag door het jaar C 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    M.m.v. dameskoor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
    M.m.v. Spaans koor 
     
 zo  13 okt   28e zondag door het jaar C 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    M.m.v. gemengd koor 
    Voorganger: Broeder van St. Jan 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 

M.m.v. Spaans koor 
 

 Zo  20 okt   29e zondag door het jaar C 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    M.m.v. cantor/samenzang 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 

M.m.v. Spaans koor 
 
 zo  27 okt   30e zondag door het jaar C 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    M.m.v. herenkoor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
  12.00 uur  Eucharistieviering Spaans 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 

M.m.v. Spaans koor 
 
    
Allerzielen wordt dit jaar op zondag 3 november gevierd met een  
gezamenlijke viering om 11.00 uur. 
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               GELOOFS- EN ONTMOETINGSDAG RK DEN HAAG 2019     
  
Wanneer?    Woensdag 23 oktober 2019   
Waar ?          Emmauskerk, Leyweg 930, 2545 GV Den Haag      
Hoe laat?      Aanvang programma: 10.15 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur)   
 
Programma:  Feestelijke  Eucharistieviering –  
koffie en lunch - amusement –  
Marialof - drankje     
Afsluiting:  ca. 16.30 uur   
   
Aanmelden:  parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 070 8209866   
Als u geen eigen vervoer heeft en opgehaald en thuisgebracht   wenst te worden, 
meld dat dan duidelijk bij uw aanmelding. 

 

 
INSCHRIJVING 1E H. COMMUNIE 2020 

 
Vanaf heden kunnen kinderen opgegeven worden voor de 1e H. Communie in mei 
2020. De brieven en inschrijfformulieren liggen achterin de kerk en zijn op het 
secretariaat af te halen. Op de website vindt u meer informatie en kunt u de brief 
en inschrijfformulier downloaden  
 

 
JONGERENPROGRAMMA 2019 - 2020 
 

Het bisdom Rotterdam organiseert het komende seizoen weer diverse activiteiten 
voor jongeren. 
De activiteiten zijn:  

School of Faith 
Tour of Faith 
Jongerendag in Brielle 
Jongerenbedevaart naar Banneux 
Landelijke jongerenbedevaart naar Rome in 2020  
 

Achter op de tafels liggen kaarten met meer bijzonderheden  hierover.  
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CONCERT CANTAMUS ALATI 
 
Op zaterdag 5 oktober geeft Cantamus Alati een concert in de Agneskerk. 
Aanvang 20.00 uur. 
 
Het koor zingt o.l.v. Kees van der Linden de  
 
“Misa a Buenos Aires” (Misatango) van de componist Martín Palmeri en het  
 
“Stabat Mater” van de componist Amaral Vieira. 
Deze componist zal bij de uitvoering aanwezig zijn. 
 
Dit alles m.m.v. Het Dordts Kamerorkest en Santiago Cimandevilla op de 
bandoneon. 
 
Kaarten zijn te bestellen via info@cantamusalati.nl  kinderen t/m 14 jaar gratis en 
50% Ooievaarspas korting. Voor meer info zie  www.cantamusalati.nl 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cantamusalati.nl/
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OPBRENGSTEN AGNES TOT EN MET AUGUSTUS 
 
In dit maandbericht onze cijfers over de periode tot en met augustus 2019. In de 
middelste kolom ziet u  de cijfers over de eerste acht 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 

augustus 

2019 
t/m 

augustus 

2018 
heel jaar 

 € € € 

Kerkbijdragen (AKB)                                        20.121 18.116 52.600 

Collectes                                                            17.348 17.821 26.050 

Stipendia                                                           2.261 2.202 5.100 

Offerblokken en kaarsen                                 4.422 4.117 6.600 

Huwelijken en uitvaarten                               1.575 1.550 2.350 

Dopen en 1e H. Communie                              1.137 730 1.600 

Ontvangen collecten t.b.v. derden                 1.681 2.262 2.400 

    

Totaal ontvangen bijdragen                            48.545 46.798 96.700 

    

Opbrengsten kerk (Agnesgilde)  2.237 4.012 6.200 

Opbrengsten De Overkant 16.033 14.657 23.100 

Huuropbrengst woning 5.051 5.165 8.200 

    

Totaal opbrengst bezittingen 23.321 23.834 37.500 

    

TOTAAL BATEN 71.866 70.632 134.200 

 
Cijfers liegen niet. U kent de uitdrukking vast wel. Ik had hier graag wat anders 
opgeschreven, maar ik moet u berichten dat de achterstand in de ontvangen 
kerkbijdragen  in de afgelopen twee maanden verder is opgelopen. U wist al dat 
over mei en juni € 2.000 minder is ontvangen dan vorig jaar. Over juli en augustus is 
weer € 1.000 minder ontvangen. Inmiddels lopen wij € 2.000 achter op vorig jaar, 
waardoor nu ook het totaal van de ontvangen bijdragen lager is dan vorig jaar.  
In 2018 bedroeg het totaalbedrag aan ontvangen bijdragen € 96.700. Bijna de helft 
hiervan werd ontvangen in de laatste vier maanden van het jaar. Ook dit jaar ga ik 
er vanuit dat nog een substantieel bedrag in de laatste maanden zal worden 
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ontvangen. Het vraagt echter wel een inspanning van velen om de achterstand die 
nu is opgelopen nog weg te werken. Begin oktober is onze najaarsactie voor de 
Aktie Kerkbalans. Ik hoop dat velen van u een klein steentje daaraan willen 
bijdragen. Voor de continuïteit van onze parochiegemeenschap is het van belang 
dat wij onze inkomsten zoveel mogelijk op peil houden. 
Ik wil u allen hartelijk danken voor uw betrokkenheid bij en steun aan de Agnes. 
Henk Habraken, budgetbeheerder   
 
 
 
 

COLLECTEOVERZICHT      
                                                                                     

12/8  -  18/8  €   378,42 
19/8  -  25/8  €   423,75 
26/8  -    1/9  €   425,97 
  2/9   -   8/9  €   377,05 
  9/9   - 15/9  €   367,38 
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OP ADEM KOMEN IN EEN KLOOSTER …..  
 
 
Lectori Salutem,  
  
Zoekt u inspiratie voor uw persoonlijke ontwikkeling en/of heeft u heeft behoefte 
aan een adempauze?  Vadere biedt met de kloostermeerdaagsen een verdiepend 
programma aan rondom verschillende thema’s waarin u uzelf kunt verdiepen in het 
kloosterleven én waarin thema’s uit het dagelijkse leven verdiept worden door 
middel van leuke werkvormen, workshops en gesprekken. Door het ritme van de 
dag kunt u aandacht geven aan datgene dat centraal staat in de kloosters zoals 
stilte, rust, bezinning en ontmoeting…   
Vadere biedt verschillende programma’s met uiteenlopende thema’s. 
Vadere bestaat uit verschillende professionals die ieder een eigen aandachtspunt 
hebben. Ons comité van aanbeveling bestaat uit mensen zoals Annemiek Schrijver, 
Inez van Oort, broeder Thomas Quartier en broeder Gerard Mathijsen. Zij 
onderschrijven het doel en de visie van Vadere.  
 
Op dit moment worden er twee meerdaagsen aangeboden:  
 
1. ‘Ruimte nemen in je eigen tijd’. Vrijdag 18 oktober vanaf 14.00 tot zondag      
20 oktober 14.00 uur, Abdij Koningshoeven te Tilburg 
2. ‘Omgaan met eigen verlieservaringen’, dinsdag 12 november vanaf 11.00 
tot donderdag 14 november 10.00 uur, Abdij Lilbosch te Echt  
 
Zie voor meer informatie www.vadere.nl  
En zie ook: https://www.raadvankerken.nl/pagina/4098/kloosterervaring  

 
Vind u onderstaand bericht waardevol? Zou u dan dit bericht verder willen 
verspreiden op uw website en/of sociale media? 
Alvast veel dank, 
Jos van Remundt  

 
 
 
 
 
 

 

https://www.raadvankerken.nl/pagina/4098/kloosterervaring
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AGENDA MAAND OKTOBER 

1 dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

2 woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

3 donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

3 donderdag  20.00 u  Vergadering Pastoraatgroep 

5 zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

5 zaterdag 20.00 u  Concert Cantamus Alati 

6 zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

6 zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

8 dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 
9 woensdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
10 donderdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
10 donderdag 20.00 u  Geloven Nu 

12 zaterdag 11.00 u  Parochiedag 

12 zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

13 zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

13 zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

15 dinsdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
16 woensdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
17 donderdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
19 zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

20 zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

20 zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

22 dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 
23 woensdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
23 woensdag 10.15 u  Geloofs- en ontmoetingsdag 

24 donderdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
26 zaterdag 10.00 u  Doopviering 

26 zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

27 zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

27 zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

29 dinsdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
29 dinsdag 14.30 u  Maria lezing/liederen 

29 dinsdag 19.30 u  Vergadering Beheercommissie 

30 woensdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
30 woensdag 10.00 u  Bezinningsochtend 

31 Donderdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
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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 novembernummer is dit op maandag 21 oktober.  
Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl. 
 
 

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

 
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/

