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         IN MEMORIAM BROEDER LEX (VALERIUS) WEILER 
 

Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria 
“Tot vrede strekke ons Zijn naam. Ik zal er zijn” H.Oosterhuis 

 
Met pijn in ons hart delen wij u mee dat wij voorgoed afscheid moeten nemen van 

Broeder Lex Weiler FIC Alexander Franciscus 
 
Hij is geboren op 27 september 1930 te Amsterdam. Op 15 augustus 1951 legde hij 
zijn Eerste Geloften af in onze Congregatie. Hij overleed op 26 september 2019, 
daags voor zijn 89e verjaardag, in het Woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht. 
 
Het leven van Lex stond in het teken van dienstbaarheid. Hij wilde mensen nabij 
zijn. Van huis uit was hij niet anders gewend. Dat kenmerkte hem dan ook van meet 
af aan, in de jaren dat hij werkzaam was als onderwijzer en hoofd der school in 
Maastricht en Schiedam. Heel bijzonder gold dat ook in zijn Haagse jaren: als lid van 
het pastoraal team van de Agnesparochie, als oprichter van het Dienstencentrum 
Copernicus, als leidinggevend pastoraal werker van de Benedictusparochie in 
Rijswijk. En zeker ook als dirigent van zijn koren. 
Ook na zijn pensionering bleef hij mensen enthousiasmeren en inspireren. Hij was 
een steunpilaar voor zijn medebroeders in de communiteit van het Stadsklooster, 
voor familie en vrienden, voor vluchtelingen en asielzoekers, voor al diegenen die 
zijn pad kruisten. 
Als gevolg van een herseninfarct nam zijn kracht gaandeweg af. Het kostte hem 
moeite zijn vertrouwde Den Haag te verlaten. Maar ook in het Woonzorgcentrum 
bleef hij ondanks de zorg die hij zelf nodig had tot op het laatst gericht op de 
mensen om hem heen. 
Wij nemen afscheid van een betrokken en liefdevol mens en zijn dankbaar dat we 
hem in ons midden mochten hebben. 
 
Broeder Valerius was van eind jaren 60 tot eind 1983 actief in onze voormalige 
Agnesparochie. Hij heeft er o.a. het Dienstencentrum Copernicus opgericht en het 
koor JENHKA, nu nog actief als Dominicuskoor. Hij was lid van het pastorale team. 
Het afscheid van broeder Lex vond plaats in de Eucharistieviering die werd 
gehouden op donderdag 3 oktober in de Beyartkapel. Aansluitend vond de 
teraardebestelling plaats op de begraafplaats aan de Anjoulaan te Maastricht. 
De Agnesgemeenschap is broeder Valerius veel dank verschuldigd.  
 
Beheercommissie en Pastoraatgroep H. Agnesgemeenschap. 
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GEDACHTENIS ALLERZIELEN 
 
In een lange traditie van meer dan duizend jaar worden op 2 november de 
overledenen herdacht. De initiator voor deze viering was Odilo van Cluny, abt van 
Cluny, die al in 998 deze datum verkoos om de overleden monniken te herdenken. 
In latere eeuwen werd na uitvaardiging van een pauselijk besluit deze dag als 
officiële viering van de gestorvenen opgenomen. 
 
Op zaterdag 2 november a.s. wordt op de begraafplaatsen St. Petrus Banden en St. 
Barbara de traditie voortgezet met de viering van Allerzielen in het licht. Om 16.00 
uur zal in de kapel op de beide locaties de dienst beginnen, terwijl buiten de 
contouren van de begraafplaats langzaam opgaan in de schemering en fakkels, 
kaarsen en vuurkorven het licht van de dag overnemen.  
 
Tijdens de mis, opgedragen door pastoor Dolf Langerhuizen op St. Petrus Banden 
en door vicaris Ad van der Helm op St. Barbara, zullen de namen klinken van de 
overledenen voor wie het afgelopen jaar een dienst is gehouden voorafgaand aan 
de crematie of begrafenis op deze begraafplaatsen. De schitterende stemmen van 
Vocaal Ensemble Casu Quo zorgen voor de muzikale omlijsting.  
 
 

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.   
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CONCERT RESIDENTIEKOOR 

Het residentiekoor voert in onze kerk het oratorium Elias van Felix Mendelssohn 
Bartholdy (1809-1847) op. Dit werk wordt niet vaak uitgevoerd. Het wordt een 
bijzonder concert met twee grote koren: Het Residentiekoor én Het Hoofdstadkoor 
en groot orkest. Zo komt dit grootse werk, met opera-achtige allure, helemaal tot 
zijn recht. Er zijn vier solisten en ook nog dubbelkwartetten. Het belooft dus een 
bijzonder evenement te worden. 

Het verhaal van Elias Het verhaal gaat over de profeet Elias. Israël is op het 
dieptepunt van zijn geschiedenis. De koningen doen alles wat kwaad is in de ‘ogen 
des Heren’. Zij zoeken hun heil in het vergaren van goud en zilver, en omringen zich 
met liederlijkheid. Hun hart is niet langer bij hun volk, noch bij de god van hun volk. 
Baäl wordt aanbeden, de god van hebzucht en bezit, die mensen over lijken doet 
gaan. Baäl wordt gesymboliseerd door een gouden kalf. 
Dan verschijnt Elias. Zijn naam betekent ‘De Heer is God’. Een land dat Baäl God laat 
zijn gaat aan vruchteloosheid ten onder. Plagen zijn de straf voor deze 
goddeloosheid. Elias weet, met hulp van God, o.a. door vuur uit de hemel te laten 
neerdalen, het volk weer op het rechte pad te krijgen. Elias sterft niet, maar wordt 
door een, door een hemelse wagen veroorzaakte wervelwind in de hemel 
opgenomen. 

Datum: Zaterdag 30 november 2019 15:00 uur, kerk open 14:30, einde ca 17:30 uur  
Dirigent: Martin van der Brugge 

Solisten: Kaiyi Min, sopraan  Alison Metternich, alt  Ben Heijnen, tenor  Marijn 
Zwitserlood, bas 
Begeleiding: Dordrechts Kamerorkest 

Kaartverkoop: Kaarten kosten € 27,50 in de voorverkoop, € 30,- voor aanvang aan 
de kerk, incl. programmaboekje en pauzedrankje. Kaarten verkrijgbaar bij 
koorleden, via de website, bij VVV Spui 68 2511 BT Den Haag en Muziekhandel 
Albersen Valeriusstraat 12 2517 HR Den Haag. 

 
 
 
 

http://www.ariosoprano.nl/httpdocs
https://alt-solist.nl/index.html
http://www.benheijnen.com/?file=home
http://www.marijnzwitserlood.com/
http://www.marijnzwitserlood.com/
http://www.dordtskamerorkest.nl/wordpress/welkom/
https://www.residentiekoor.nl/kaartverkoop
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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. 
 
 
 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 
Overleden: 
Broeder Lex Weiler FIC, bekend als Broeder Valerius (88 jaar) 
Mevrouw Hennie de Vos (94 jaar)  
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OECUMENISCHE BEZINNINGSOCHTENDEN 
 

 
In de voetsporen van Jezus Messias 

Opgaven van deze tijd 
 

Een serie woensdagochtenden in het seizoen 2019-2020 over het aangaan van 
uitdagingen op verschillend gebied, en hoe het volgen van Jezus hierbij inspireren 
kan. 

 
Woensdag 30 oktober 2019 
Onderwerp: Een ploeg vormen om deze aarde te bewerken en te bewaren 
Gastspreker: Martin Koster 

 
Woensdag 27 november 2019 
Onderwerp: Ouderdom - een uitdaging 
Gastspreker: Dolf Langerhuizen 

 
Woensdag 22 januari 2020 
Onderwerp: Levenskunst – overwegingen bij het Bijbelboek Prediker  
Gastspreker: Klaas Wigboldus 

 
Woensdag 26 februari 
Onderwerp: Bezinning op de bronnen van ons geloof 
Gastspreker: Jan Eijken 

 
Woensdag 25 maart 
Onderwerp: Depressie een alledaags verschijnsel 
Gastspreker: Marijke Witteman 

 
Woensdag 13 mei 2020 
Onderwerp: Verdriet is een werkwoord 
Gastspreker: Jantine Veenhof 

 
Deze nieuwe reeks ochtenden is telkens van 10.00 tot 12.00 uur, wederom in de 
pastorie van de H. Agnes, Beeklaan 188.  
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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) 
 

vr     1 nov     Allerheiligen 
    Geen viering in de H. Agnes    
zo     3 nov   Allerzielen/ 31e zondag door het jaar C 
  11.00 uur Gezamenlijke Eucharistieviering 

Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
     M.m.v. Gemengd koor en Spaanse samenzang  
zo   10 nov   32e zondag door het jaar C 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Voorganger: D. Langerhuizen 

M.m.v. Dameskoor     
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans    
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 

M.m.v. Spaans koor 
zo   17 nov   33e zondag door het jaar C 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 

Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
    Nederlandse samenzang    
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 

Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
    M.m.v. Spaans koor 
zo   24 nov   Christus Koning 
                            10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 

Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
    Gemengd koor zingt: 
    Missa Joannis de Deo van J. Haydn 
   12.00 uur Eucharistieviering Spaans 

Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
    M.m.v. Spaans koor  
zo    1 dec   1e zondag van de Advent 
  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 
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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  
 

COLLECTEOVERZICHT      
                                                                                     

16/9   -   22/9    €   287,17 
23/9   -   29/9  €   494,55 
30/9   -   6/10  €   386,35 
7-10    - 13/10         €   417,62 
14/10 -  22-10  €   459,19 
 
De collecte voor Missio op 20 oktober, de Wereldmissiedag, heeft € 247, 65 
opgebracht.  
Hartelijk dank,  MOV Agnesgemeenschap. 
 
 

OPKNAPPEN SECRETARIAAT. 
Het secretariaat is een belangrijke spil in onze organisatie.  
Het is ongeveer dertig jaar geleden dat er iets aan het interieur is gedaan en dat is 
zeer duidelijk zichtbaar. 
Binnenkort, eerste helft november, gaan we ontruimen, schilderen, goede (LED-) 
verlichting aanbrengen en er  komt nieuwe vloerbedekking.  Daarna moet alles 
natuurlijk weer ingeruimd worden.  
Tijdelijk zullen daarom de belangrijkste dingen naar de spreekkamer verhuizen. De 
medewerkers van het secretariaat zullen er het meeste overlast van ondervinden 
maar zij denken volop mee om het ongemak voor iedereen zoveel mogelijk te 
beperken.  
Met dank aan de betrokken vrijwilligers wordt een jarenlange wens nu mogelijk. 
Dan is het secretariaat weer een lichte en schone werkomgeving en ook meer 
representatief naar bezoekers.  
Tijdens de werkzaamheden blijft het secretariaat gewoon bereikbaar, zoals 
gebruikelijk op dinsdag- woensdag- en donderdagmorgen van 10 tot 13 uur. 
Voor volgend jaar hebben we toestemming om de grote zaal een uitgebreide 
opfrisbeurt te geven. Als het zover is laten we u dat uiteraard weten.  
Jenny Spoelder,  beheercommissie. 
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IMPRESSIE VAN DE LOURDES BEDEVAART 18-26 SEPT.2019 
 
Op woensdagochtend even na 07.00 uur vertrok de moderne hoge bus met 
enthousiaste parochianen van “RK Den Haag ". 
Cisca, onze ervaren reisleidster heette ons hartelijk welkom en gaf informatie over 
het reilen en zeilen van de reis. 
De stemming zat er meteen al goed in, want we gingen allemaal met dezelfde 
intentie op reis. 
"Alles mag, niets moet" was haar devies. Wat had ze leuke voordrachten  en 
verhalen om de lange busreis op te vrolijken. 
Diaken Jos stelde ons gerust dat het niet alleen maar bidden zou worden. We zijn 
ook met vakantie, we moeten genieten. En dat doe je vanzelf als je in een hoge bus 
zit en het landschap beter ziet zonder het drukke verkeer onder je, op de route du 
Soleil ! 
Marieke, onze chauffeuse bracht ons veilig en vrolijk waar we in de rustpausen een 
luchtje konden scheppen en bij de hotels. 
Met koffie, een drankje, koek en snoep werden we onderweg ruimschoots 
verwend. Bij de lunchpakketten een verrassing! 
Na 2 busdagen met bezoek aan o.a. Reims en Vézelay kwamen we op vrijdag in de 
middag in Lourdes aan. 
Na de lunch meteen naar het Heiligdom. Ja, wat doet Lourdes je? 
De sfeer, druk ? Ingetogen druk, geen lawaai, iedereen is er met dezelfde intentie. 
Het is vredig, veilig, we zijn er allemaal voor Maria! 
We hadden mooie vieringen met Jos. Hij had een boekje samengesteld, zodat we 
samen konden bidden. De VNB had een gids voor ons waar alles  
te volgen was wat de gezamenlijke vieringen betrof en alle liederen! Er waren meer 
Nederlandse groepen. Utrecht had de hulpbisschop mee, Mgr. Hoogenboom.  
Met hem vierde we op zondag in de Pius X  en bij de grot op maandagochtend de 
Eucharistie. Jos assisteerde bij het altaar en onze groep voelde zich extra verbonden 
en trots toen we Jos zagen. 
De intieme viering met handoplegging in de Schaapskooi mag ik niet vergeten te 
vermelden. 
De afscheidsavond in het hotel, met ook nog een jarige, was heel bijzonder. Er werd 
gezongen en iedereen werd bedankt, waaronder vooral de vrijwilligers, die steeds 
met rolstoelen en koffers sjouwden bij de hotels. 
 
De terugreis was een bezoek aan de Zwarte Madonna van Rocamadour en nog een 
laatste intieme viering in de Crypte van de Kathedraal van Chartres. Het "CADEAU" 
van Marieke was een rondje Parijs van 2 uur ! Dank Marieke :kassa 1. 
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Al onze zorgen hebben we bij Maria neergelegd. Een bijzondere bedevaart met een 
hoog vriendschapsgehalte! 
Blij kwamen we, wel na middernacht, thuis waar we door familie opgevangen 
werden! 
 
Heel veel dank aan de voortreffelijke leiding van Cisca en Jos!  
 

 
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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WIE WEET ??? 
 
Al gedurende lange tijd staat er een fiets ( op slot ) in de pastorie. Eerst stond die bij 
de voorraadkast en nu staat die op de veranda. 
Heeft iemand enig idee van wie die fiets is ? Zo ja wilt U dit dan laten weten aan 
iemand van het secretariaat of aan ondergetekende. 
Alvast bedankt voor de moeite. 
 
An v.d. Klaauw 
Beheercommissie 

 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

AGENDA MAAND NOVEMBER 
 

2 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

3 Zondag 11.00 u Eucharistieviering Gezamenlijk Ned./Spaans 

5 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 
6 Woensdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
7 Donderdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
7 Donderdag 20.00 u  Geloven Nu 

9 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

10 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

10 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

12 Dinsdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
13 Woensdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
14 Donderdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
14 Donderdag 20.00 u  Gezamenlijke vergadering BC/PG 

16 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

17 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

17 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

19 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 
20 Woensdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
21 Donderdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
21 Donderdag 20.00 u  Vergadering Pastoraatgroep 

23 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

24 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

24 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

26 Dinsdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
26 Dinsdag 19.30 u  Vergadering Beheercommissie 

27 Woensdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
27 Woensdag 10.00 u  Bezinningsochtend 

28 Donderdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 
30 Zaterdag 10.00 u  Doopviering 

30 Zaterdag 15.00 u  Concert Residentiekoor 

30 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

1 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

1 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. Eind december is er geen Agnes Maandbericht. Het nummer voor 
december/januari verschijnt, een week later dan gebruikelijk, op zondag 1 
december. De sluitingsdatum voor de kopij is maandag 25 november.  
Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl. 
 
 

VERSCHIJNINGSDATA STELLA MARIS 
De volgende verschijningsdata van het parochieblad Stella Maris zijn begin 
november en in de week voor kerst. 

 
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/

