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CONCERT KZV EXCELSIOR 

Kerst in 3 gangen 

Enkele dagen voor Kerst serveert Excelsior een warm muzikaal menu. Drie gangen 
met de mooiste koormuziek, bestaande uit afwisselende, smakelijke composities. 

 Het Magnificat van John Rutter is een juichend voorgerecht. Deze lofzang 
aan Maria – met vrolijke ritmes en levendige koorzang – brengt u 
gegarandeerd in een goede stemming. 

 Hoofdgerecht van de avond is het  Gloria van Francis Poulenc. Met stevige 
akkoorden en spannende orkestpartijen, waarin het rijke muzikale idioom 
van Poulenc ten volle tot zijn recht komt. 

 Een grand dessert volgt, met het Fantasia on Christmas Carols van Ralph 
Vaughan Williams waarin bekende en minder bekende Engelse carols zijn 
verweven tot een afwisselende creatie. Het vormt het sprankelende -
nagerecht van dit Kerstmenu. 
Drie carols van John Rutter maken samen de lichtvoetige finale van deze 
rijkgeschakeerde dis. 

Heeft u de smaak te pakken?  Schuif gezellig aan! 

Zaterdag 21 december 2019 - 19.30 uur  Agneskerk - Beeklaan 188 - Den Haag 

Lauren Armishaw - sopraan     Patrick Pranger - bariton     
Holland Symfonie Orkest      Johan Sonneveld - dirigent 

Kaarten: voorverkoop € 30,–,  of aan de kerk (voor zover nog beschikbaar) € 32,50 
(Ooievaarspas en CJP 50% korting), inclusief programmaboekje en een drankje in de 
pauze. U kunt vanaf 1 november uw kaarten reserveren (inclusief stoelkeuze) via de 
website www.kzvexcelsior.nl of telefonisch: 06-17784238. 

 
 
 
 
 

http://www.kzvexcelsior.nl/
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KERST-INN 
 
Op zondag 22 december 2019 wordt er weer een gezellige kerstmiddag     
georganiseerd. Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u genieten van 
verschillende koren en optredens, kortom een gezellig samenzijn om in de 
kerststemming te komen.  
Om 13.30 uur gaat de kerkdeur open en bent u van harte welkom. 
Tot 14.15 uur wordt er koffie en thee geschonken met een verrukkelijk plakje 
kerststol. Daarna gaan we heerlijk genieten van de kerstliederen.  
Graag zien wij u op de Kerst-Inn op 22 december vanaf 13.30 uur tot +/- 16.00 uur. 
Er is die dag een gezamenlijke viering om 10.00 uur. 
 
El domingo 22 de diciembre de 2019, se organizará nuevamente una acogedora 
tarde de Navidad. Mientras se sirve de una bebida y un refrigerio, puede disfrutar 
de la actuación de diferentes coros, en resumen, una acogedora reunión para 
entrar en el ambiente navideño. 
Las puertas de la Iglesia se abren a las 13:30, todos están bienvenidos. 
Hasta las 14:15 se servirá café y/o té acompañado de un pedazo de “kerststol”. 
Luego todos juntos disfrutaremos de los villancicos. 
Esperamos verlos este 22 de Diciembre desde las 13:30 hasta las 16:00 en el 
concierto navideño Kerst-Inn. 
Ese domingo habrá una sola Misa a las 10:00h.  
 

VERKOOPTAFEL GILDE 
 
Op de zondagen 8 en 22 december staat de verkooptafel van het Gilde weer voor u 
klaar. Diverse devotieartikelen en vooral een keur aan kerstartikelen wachten op 
uw belangstelling.  
 

KERSTMARKT IN ‘JONKER FRANS’  
 

Woensdag 11 december is er weer een gezellige kerstmarkt in ‘Jonker Frans’ 
(Newtonplein 100). Tussen 14 en 16 uur kunt u zelf kerststukjes maken of 
kerstversiering, er zijn diverse kraampjes en de hapjes en drankjes worden ook niet 
vergeten. Een koor treedt op met sfeervolle kerstliedjes.  
Iedereen is van harte welkom! 
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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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RECONCILIATION MAGNIFICAT (LOFLIED DER VERZOENING), 
 COMPONIST KRIS OELBRANDT 

 
Het reconcilation Magnificat is een modern Magnificat dat op unieke wijze de 
aloude band tussen de wereldgodsdiensten Islam, Christendom en Jodendom 
uitlicht en bekrachtigt. een verzoenende lofzang als handreiking aan de 
wereldreligies. Een wereld in verwachting van een hoopvolle toekomst. 
 
Het werk is een monumentale toonzetting van drie gelijkwaardige ‘cantica' uit drie 
wereldgodsdiensten: de lofzang van Hanna (Joods), de lofzang van Maria 
(christelijk) en Soera 87 (Islam) . In zijn compositie bouwt Kris Oelbrandt deze 
oeroude liedteksten om tot een meditatieve klankkathedraal waarin woorden en 
muziek een inspirerende dialoog aangaan. Een indrukwekkende totaalervaring voor 
sopraan, alt, bariton, kamerkoor en instrumentaal kwartet. 
 "Drie solisten vertegenwoordigen drie godsdiensten en verenigen zich op het 
podium. Kijk naar de wereld: er heerst onbegrip, er is nogal wat dat moet worden 
verzoend.” (Kris Oelbrandt in Trouw 'Componeren is een soort bidden') 
  
Reconciliation Magnificat (Loflied der Verzoening) wordt op Zondag 15 december  
in het Theater aan het Spui uitgevoerd door het Dudok Quartet, Capella Brabant 
met de solisten Katrien Baerts, Elsbeth Gerritsen en Mattijs van de Woerd.  
Voor de voorstelling is er een maaltijd waarvoor u kunt reserveren. Het programma 
wordt ingeleid door musicoloog en theoloog Martin M.J.  Hoondert. Na afloop van 
het concert kunt u deelnemen aan een gesprek met Marianne van Praag (Rabbijn 
Liberaal Joodse Gemeente Den Haag), David Schiethart (Predikant Protestantse 
Gemeente Den Haag), Robina Joemmanbaks (Ladjna Ima’illah, vrouwenvereniging 
Ahmadiyya Moslimgemeenschap), Prija Jaipal (Pandita Arya Samaj), Pandit Tewarie 
(Hindoecentrum Sewa Dhaam) en Derwisj A. Maddoe (Voorzitter Federatie 
Islamitische Organisaties) onder leiding van Henk Baars, wiens geheim is: 
Samenwerken. 
  
Componist Kris Oelbrandt 
Binnen de eigentijdse muziek van de Lage Landen neemt Kris Oelbrandt een 
werkelijk unieke positie in. Hij is actief als trappistenmonnik, maar ook als 
componist. Een dubbele roeping die de in België geboren Oelbrandt met grote 
gedrevenheid volbrengt en zijn leven en muziek vervullen. In Oelbrandts muziek 
hoor je klankschaduwen van componisten als Arvo Pärt en Olivier Messiaen, maar 
hij bewandelt wel zijn eigen spirituele pad. Oelbrandt werkte in het verleden vanuit  
de abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Momenteel is hij gevestigd in de abdij 
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Orval in België. Zijn composities verlaten slechts op spaarzame momenten de 
kloostermuren, maar daar komt langzaam een kentering in. Zo spelen pianist Ralph 
van Raat en organist Jan Hage regelmatig zijn werken en heeft het koor Capella 
Brabant een speciale band met hem opgebouwd. 
 
Kaartverkoop bij het Theater aan het Spui,  
https://www.hnt.nl/voorstellingen/3487/Capella_Brabant_/Loflied_der_verzoening 
(Plaatsing van dit artikel op bijzonder verzoek van Ad van der Helm) 

 
 
AANPAK VAN MOEDER- EN KINDSTERFTE IN EL SALVADOR 
 

Adventsactie 2019 
De moeder- en kindsterfte in El Salvador is hoog als gevolg van onvoldoende 
gezondheidszorg en slechte voeding. Veel moeders en kinderen sterven tijdens de 
bevalling en jonge kinderen lijden aan ondervoeding en infectieziekten. In de 
plattelandsgemeente Guarjila in het noorden van El Salvador wil men daarom een 
opvanghuis voor zwangere vrouwen uitbreiden. Hier kunnen de vrouwen in de 
nabijheid van een ziekenhuis rustig hun bevalling afwachten. Ook wil men middels 
voorlichting de moeders stimuleren tot het geven van borstvoeding en het voorzien 
in gezonde voeding voor kinderen. Verder wil men starten met het aanleggen van 
moestuinen, waar gezinnen gezonde voeding kunnen verbouwen. Om deze plannen 
te realiseren is er behoefte aan financiële ondersteuning. Laten we de ouders en 
kinderen in El Salvador uitzicht geven op een goede toekomst. U kunt dit doen door 
een financiële bijdrage te deponeren in het offerblok achter in de kerk.  
MOV – Agnesgemeenschap. 

 
WERELDDAG VAN DE ARMEN 
 

Op 17 november was het de Werelddag van de armen. Op deze door pau Frnaciscus 
ingestelde dag vraagt hij iedereen om stl te staan bij de armoede als algemeen 
vraagstuk, maar zeker ook bij de individuele armen in onze eigen omgeving. De 
colllecte, die op die dag is gehiuden voor de armen in onze eigen omgeving, heeft € 
424,97 opgebracht. Het is fijn dat u mogelijk maakt dat we als geloofsgemeenschap 
mensen in financiële moeilijkheden kunnen helpen. Hartelijk dank. 
Agnes solidariteitsfonds. 
 

 
 

https://www.hnt.nl/voorstellingen/3487/Capella_Brabant_/Loflied_der_verzoening/
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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) 
 

zo    1 dec   1e zondag van de Advent 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    m.m.v. dameskoor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    m.m.v. Spaans koor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
zo    8 dec   2e zondag van de Advent 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    m.m.v. gemengd koor 
    Voorganger: pastoor D. Langerhuizen 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    m.m.v. Spaans koor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
zo   15 dec   3e zondag van de Advent 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Samenzang Nederlands 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    m.m.v. Spaans koor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
zo   22 dec   4e zondag van de Advent 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands/Spaans 
    m.m.v. herenkoor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
Viering van 12.00 uur vervalt i.v.m Kerst-Inn 
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di  24 dec   KERSTAVOND 
18.30 uur Samenkomst rond de kerststal in de   

   Agneskerk voor kinderen en ouders. 
     
  21.00 uur Gezamenlijke Nachtmis 
    Gemengd koor  zingt vaste gezangen uit: 
    Pastoralmesse van Anton Diabelli  
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
wo  25 dec   1e KERSTDAG  
  11.00 uur Plechtige Hoogmis 
    Gemengd koor zingt vaste gezangen uit: 
    Pastoralmesse van Anton Diabelli  
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
Do   26 dec        2e Kerstdag GEEN VIERINGEN 
 
 
zo   29 dec   FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    m.m.v. gemengd koor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 

12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    m.m.v. Spaans koor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
wo    1 jan   NIEUWJAARSDAG 
  11.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Gemengd koor zingt vaste gezangen uit:  
    Missa Pontificalis  van L. Perosi 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
 
NB: in de week van kerst en oud & nieuw zijn er geen ochtendvieringen in           
de Fatimakapel. 
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zo     5 jan   DRIEKONINGEN   
  11.00 uur Gezamenlijke Eucharistieviering 
    m.m.v. dameskoor en Spaans koor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
  13.00 uur Driekoningenspel  
 
zo  12  jan   DOOP VAN DE HEER 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands   
    Samenzang Nederlands 
    Voorganger: pastoor D. Langerhuizen 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    m.m.v. Spaans koor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
zo  19 jan   AGNESFEEST 
  11.00 uur Gezamenlijke Eucharistieviering 
    b.g.v. patroonsfeest 
    Gemengd koor zingt vaste gezangen uit: 
    Missa Festiva van Gretchaninoff 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
     
zo  26 jan   3e zondag door het jaar A 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands  
    m.m.v. herenkoor 
    Voorganger: pater V. Wang SVD 
 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    m.m.v. Spaans koor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
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VANUIT DE PASTORAATGROEP 
 
Kerstvieringen 
Op  24 december is er voor de kinderen om 18.30 uur een samenkomst rond de 
kerststal in de Agneskerk. 
Er wordt gezongen en het kerstverhaal wordt verteld en uitgelegd.  
Na afloop is er chocolademelk met wat lekkers. 
Om 21.00 is de plechtige gezamenlijke kerstnachtmis. Het gemengd koor zingt de 
vaste gezangen uit de Pastoralmesse van A. Diabelli. Na afloop is de Overkant 
geopend om elkaar onder het genot van koffie/thee of…….  een zalig kerstfeest te 
wensen. 
Op 1e Kerstdag is de plechtige Hoogmis om 11.00, wederom met het gemengd koor. 
In het liturgische rooster vindt u alle vieringen rond de kerst en oud en nieuw in de 
H. Agneskerk.  
Op de website vindt u een overzicht van alle vieringen in onze parochie. 
 
Driekoningenspel 
Op zondag 5 januari is er zoals gebruikelijk weer een Driekoningenspel, aanvang 
13.00 uur. 
Na de gezamenlijke viering van 11.00 uur wordt het decor opgebouwd. In de 
tussentijd kunt u in de Overkant onder het genot van koffie of thee elkaar een 
gelukkig nieuwjaar wensen. 
 
Agnesfeest 
Op zondag 19 januari vieren wij ons patroonsfeest, H. Agnes. De gezamenlijke 
viering begint om 11.00 uur. Het gemengd koor zingt de vaste gezangen uit de 
Missa Festiva van A. Gretchaninoff en het Spaanse koor zingt Spaanse liederen. Na 
afloop is er koffiedrinken achterin de kerk. 

 
 
 
COLLECTEOVERZICHT      
                                                                                     

21/10 -  27/10  €   442,81 
28/10 -    3/11  €   624,58 
  4/11 -  10/11  €   485,39 
11/11 -  17/11  €   434,08 
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WERELDDAG VAN DE ARMEN:  
Willibrord- en bisdomkampleiding bij de bisschop  

 
Op zondag 17 november, de Werelddag van de Armen, kwamen de vrijwilligers van 
het Willibrordkamp (parochie Den Haag) en van de zomerkampen van het bisdom 
bijeen in Rotterdam. Dat was op uitnodiging van Mgr. Van den Hende: “Paus 
Franciscus spoort ons aan om op deze dag de armen te ontmoeten. Maar vandaag 
hebben we jullie uitgenodigd vanwege de aandacht die jullie op de zomerkampen 
aan kinderen geven vanuit de Kerk als netwerk van liefde. Jullie maken de aandacht 
die we vanuit ons geloof voor mensen hebben concreet.” 
 
Desiree Bühler leidt de middag die wordt afgesloten met een maaltijd. Ze heet 
iedereen welkom en geeft na een voorstellingsrondje het woord aan Sharon de 
Hingh en diaken Jos van Adrichem. Zij vertellen over de inzet, de opzet en de 
ervaringen van de verschillende zomerkampen. Het Willibrordkamp is opgericht 
door twee parochies in Den Haag: de Willibrord parochie en de Agnes parochie. 
Deze zijn inmiddels onderdeel van de parochie Maria Sterre der Zee. De kinderen 
die meegaan op het kamp komen onder meer uit de Schilderswijk in Den Haag. Er 
zijn kinderen bij die in armoede leven en soms maar één maaltijd per dag krijgen. 
Daarom zorgt de parochie samen met de PCI voor financiële steun aan het 
Willibrordkamp. Op het Willibrordkamp kunnen maximaal 40 kinderen mee. De 
leiding van het kamp bestaat uit 15 mensen. Daardoor kan er veel aandacht zijn 
voor de kinderen persoonlijk. Sharon: “Laatst kregen we een telefoontje van een 
oud-deelnemer die zijn nichtje aan wilde melden. Hij gunde haar haar net zo’n 
mooi kamp als hij zelf had gehad.” 

 
“Jullie geven iets van jezelf vanuit het geloof en met de talenten en gaven en 
deskundigheid die jullie hebben.” 
 
“Ik ben blij dat jullie op de uitnodiging vandaag zijn ingegaan”, zegt daarna de 
bisschop. “Ik ben altijd erg onder de indruk dat jullie jezelf vrij maken om de week 
te houden en er gaat ook nog zoveel aan vooraf. Er zit veel voor en daarna is er nog 
nazorg en evalueren. Jullie gaan heel betrokken om met de kinderen die jullie op de 
kampen verwelkomen. Paus Franciscus zegt over de Werelddag van de Armen: het 
gaat het niet zomaar om mensen helpen met een buskaartje of een bibliotheekpas. 
Het gaat er daarnaast om dat je als persoon op de anderen betrokken bent. En als ik 
jullie verhalen hoor, begrijp ik dat jullie als leiding een band opbouwen met de 
mensen op het zomerkamp. Dat niemand zonder aandacht is of verloren loopt.” 
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“Ik ben ontzettend dankbaar dat jullie je inzetten voor de zomerkampen. Die week 
met jullie op kamp is voor de kinderen niet zomaar iets, maar kan hen het hele jaar 
door beïnvloeden door de contacten die ze met elkaar onderhouden en door de 
ervaring van aandacht die ze ontvangen. Jullie helpen de kinderen ook om op hun 
beurt voor anderen te zorgen. Dat leren ze natuurlijk niet alleen die week op het 
zomerkamp, maar het krijgt bijzondere nadruk. We hebben jullie uitgenodigd op 
deze Werelddag van de Armen, omdat jullie door je betrokkenheid ook iets van 
jezelf geven vanuit het geloof en met de talenten en gaven en deskundigheid die 
jullie hebben. Ik voel me als bisschop rijk dat jullie je als kinderen van dezelfde 
Vader zo inzetten en beschikbaar stellen.” 
 
Bron: website bisdom Rotterdam 
 
Sponsor het Willibrordkamp 
 
Het Willibrordkamp wordt ook aankomende zomer georganiseerd voor kinderen 
van 8 t/m 12 jaar. Het kamp is bedoeld om kinderen een geweldige week te geven, 
waar dit voor hen om welke reden dan ook anders niet tot de mogelijkheden 
behoort. We doen aan sport, spel en ontspanning afgewisseld met catechese en 
bezinningsmomenten. Een deelnemend kind betaald 20 euro voor het totale kamp, 
maar dat is uiteraard niet kostendekkend. Wilt u kinderen een mooie zomerweek 
geven? Sponsor dan een kind door het overmaken van een bedrag, richtbedrag van 
20 euro, op rekeningnummer NL62INGB0003081273 tnv. Willibrordparochie, o.v.v. 
'Ik sponsor het kamp'. Wij danken u van harte en zorgen dat elk bedrag, hoe groot 
of klein dan ook, toekomt aan de kinderen die met ons mee gaan op kamp! 
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OPBRENGSTEN AGNES TOT EN MET OKTOBER 
 

In dit maandbericht onze cijfers over de periode tot en met oktober 2019. In de 
middelste kolom staan de cijfers over de eerste tien 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 

oktober 

2019 
t/m 

oktober  

2018 
heel jaar 

 € € € 

Kerkbijdragen (AKB)                                        40.885 37.791 52.600 

Collectes                                                            21.095 21.955 26.050 

Stipendia                                                           2.702 2.542 5.100 

Offerblokken en kaarsen                                 5.331 5.174 6.600 

Huwelijken en uitvaarten                               2.350 2.150 2.350 

Dopen en 1e H. Communie                              1.287 780 1.600 

Ontvangen collecten t.b.v. derden                 1.995 2.509 2.400 

    

Totaal ontvangen bijdragen                            75.645 72.901 96.700 

    

Opbrengsten kerk (Agnesgilde)  2.237 5.133 6.200 

Opbrengsten De Overkant 17.926 19.081 23.100 

Huuropbrengst woning 6.950 6.451 8.200 

    

Totaal opbrengst bezittingen 27.113 30.665 37.500 

    

TOTAAL BATEN 102.758 103.566 134.200 

 
Het beeld tot en met oktober is niet anders dan aan u gerapporteerd in eerdere 
maandberichten. De opbrengsten uit kerkbijdragen blijven achter bij vorig jaar en 
zorgen voor de daling in het totaal van de ontvangen bijdragen. In totaal zijn deze 
circa € 2.750 minder dan vorig jaar.  
Hier staat tegenover dat de opbrengsten uit onze bezittingen € 3.500 hoger zijn dan 
vorig jaar. Vooral de opbrengsten uit de verhuur van de kerk zijn hier debet aan.  
In totaal zijn de baten tot en met oktober een fractie hoger dan vorig jaar. Met u 
ben ik benieuwd naar de cijfers over de belangrijke maanden november en 
december. Vorig jaar bedroegen de opbrengsten in die twee maanden bijna € 
31.500.    
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Allen die reeds hebben bijgedragen heel hartelijk dank. Heeft u dit jaar nog niet 
bijgedragen of wilt u nog wat extra’s doen? Elk bedrag is welkom en draagt bij aan 
de financiële ondersteuning van alle activiteiten van uw parochiegemeenschap.  
Henk Habraken, budgetbeheerder   

 
 
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.   
 

 
CONCERT ACVA 

Ook dit jaar weer The Sound of Christmas door de Academy of Vocal Arts. De 
mooiste melodieën uit het internationale kerstrepertoire passeren de revue. 
Uitvoerenden: Koorklas A t/m D, het Haags Kinderkoor, Musicanti en het Young 
Men's Chorus.  
Voor iedereen vanaf 5 jaar die van sfeervolle kerstmuziek houdt. 

Zondag 15 december, aanvang: 16.00 uur, Agneskerk Beeklaan 188 
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AGENDA MAAND DECEMBER 

 
1 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

1 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

3 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

4 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

5 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

7 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

8 Zondag  10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

8 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

10 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

11 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

12 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

12 Donderdag 20.00 u  Geloven Nu 

14 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

15  Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

15 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

15 Zondag 16.00 u  Concert ACVA 

17 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

18 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

19 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

21 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

21 Zaterdag 19.30 u  Concert Excelsior 

22 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

22 Zondag   Geen Spaanse viering 

22 Zondag 14.00 u  Kerst-Inn 

24 Dinsdag 18.30 u  Kinderen bij de kerststal  

24 Dinsdag 21.00 u Eucharistieviering Gezamenlijk Nachtmis 

25 Woensdag 11.00 u Eucharistieviering Plechtige Hoogmis 

26 Donderdag   Geen vieringen 

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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AGENDA MAAND JANUARI 
 

1 Woensdag 11.00 u Eucharistieviering Gezamenlijk Ned./Spaans 

4  Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

5 Zondag 11.00 u Eucharistieviering Gezamenlijk Ned./Spaans 

5 Zondag 13.00 u  Driekoningenspel 

7 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

8 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

9 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

9 Donderdag 20.00 u   Geloven Nu 

11 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

12 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

12 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

14 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

14 Dinsdag 19.30 u  Vergadering Beheercommissie 

15 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

16 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

16 Donderdag 20 00 u  Vergadering Pastoraatgroep 

18 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

19 Zondag 11.00 u Eucharistieviering Gezamenlijk Ned./Spaans 

21 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

21 Woensdag  9.30 u Eucharistieviering Kapel 

22 Woensdag  10.00 u  Bezinningsgroep 

23 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

25 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

26 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

26 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

28 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

29 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

30 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. Het nummer voor februari verschijnt op zondag 26 januari. De 
sluitingsdatum voor de kopij is maandag 20 januari.  
Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl. 
 
 

VERSCHIJNINGSDATA STELLA MARIS 
De volgende verschijningsdatum van het parochieblad Stella Maris is 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/

