
 
 

 
 
 



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 
Mw. M. Navarro Catechese 
 
Contact: 
Secretariaat Willibrord gemeenschap:  willibrord@rkdenhaag.nl  
IBANnummer  Willibrord Parochie: NL62 INGB 0003 0812 73 
 
Pastoraal team: 
Pastoor D. Langerhuizen  
E:  d.langerhuizen@rkdenhaag.nl   
T:  070 820 92 80 
 
Parochievicaris 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 

 
 
Parochiesecretariaat Maria Sterre der Zee: 
Neuhuyskade 97  2596 XK Den Haag   T: 070 820 98 66 
E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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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 name 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.  
De kerkschoonmaak data zijn 14 december 2019 en 11 januari 2020 van 10.00u. 
a.m. tot 12.30u p.m. Ingang  De Bockstraat 58a.  
 
 
CLEANING THE CHURCH 
Meanwhile, we know; every second Saturday of the month 'we' clean the church. 
Using the building together, cleaning together !! But unfortunately that is not the 
case. 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 more often. Be a sport! It is fun too; during the break we will drink coffee 
/ tea together, while music is being played. The following cleaning dates are the 
14th of December 2019 and the 11th of January 2020 from 10.00 a.m. to 12.30 
p.m. Entrance De Bockstraat 58a. 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Een kerkgemeenschap moet het toch veelal hebben van vrijwilligers die een deel 
van hun tijd aan het werken in de kerk willen besteden. 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. 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 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). 
 
 
 
 
 
 



4 

 

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. 
 
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 vindt 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 
De geluidsinstallatie in de kerk is inmiddels vervangen en heeft een hap uit ons 
budget  gekost van meer dan Eur. 3.000,-- en daar hebben we niet op gerekend. 
Daarom kunnen wij uw bijdrage goed gebruiken om ons jaarlijks budget  te helpen 
aanvullen, door gedurende de weekendvieringen de collecteschaal iets meer te 
vullen. Natuurlijk kunt u ook via een donatie op ons rekeningnummer aangeven 
dat deze bedoeld is als bijdrage voor de kosten voor de geluidsinstallatie. Het 
rekeningnummer zal u wellicht bekend zijn: NL62 INGB 0003 0812 73 t.n.v. 
Willibrord geloofsgemeenschap. Vermeldt u daar dan wel het doel van die donatie 
bij: “geluidsinstallatie”. 
 
  
Oecumenische Bezinningsochtenden 
Het nieuwe seizoen 2019-2020:  een nieuw aantal ochtenden staat 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 
eerstvolgende Bezinningsochtend is 27 november met als gastspreker Pastoor 
Dolf Langerhuizen. Thema: ' is ouderdom een uitdaging……?' Deze wordt 
gehouden in de pastorie van de H. Agnes, Beeklaan 188.  
We houden u op de hoogte. 
 
 
 
 
 

http://www.rkdenhaag.nl/
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Oproep koper poetsen 
Op 21 december, zo vlak voor de Kerst, willen we het koper poetsen in de kerk. 

Dat is een hele klus en we doen dan ook een beroep op vrijwilligers die een 

ochtendje willen poetsen. Met de feestdagen ziet alles er weer glanzend uit!  

We beginnen om 09.30 uur en we stoppen rond de klok van 13.00 uur.  

Voor koffie en wat lekkers gaan we zorgen!! Komt u ook?   

Als u nog wat oude T-shirts heeft liggen … neem ze mee; het zijn vaak lekkere 

poetsdoeken.  

Noteert u het vast in uw agenda? 

 
 
De koren binnen de Marthakerk 
Wat zijn we blij dat (bijna) elke zondag de vieringen in onze kerk muzikaal worden 
verzorgd.  
Zowel “Heavens Touch” als het koor “Sancto Martino Laus” doen hun uiterste 
best! 
 
Beide koren kunnen best nog wel wat leden gebruiken. Sancto Martino Laus 
oefent  elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal en zingt de 
2de en 4de zondag in de Martha. Op de eerste en/of de 5de zondag zingen zij in ’t 
Zamen (H.Josephkapel) waar ook veel Surinaamse gelovigen de Mis bijwonen.  
Voor meer informatie over de koren kunt u contact opnemen met Nella Davelaar 
(Heavens Touch) of Gerard van Dommelen (Sancto Martino Laus). Beiden zijn 
vaak in de kerk aanwezig.  
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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.  

Vanaf 1 december  2019  t/m maart 2020 vieren we de H.Mis op de 
woensdagochtend als op de zaterdagavond in de parochiezaal. We doen dit 
hoofdzakelijk om te besparen op de energierekening. Het kost nl. heel veel geld 
om de kerk voor deze diensten te verwarmen. Vandaar deze oplossing. Laat u 
vooral hierdoor niet onthouden om deze diensten bij te wonen. Het is warm en de 
parochiezaal is zeer gepast ingericht.  

 

MISINTENTIES 

Het opgeven van een misintentie is in de kerk een zeer oude traditie. Misintenties 
kunnen bijv. worden 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  
geldt een richtbedrag van € 10.-. U kunt 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 (SVD) 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.   
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HUWELIJKSVOORBEREIDING PAROCHIE MARIA STERRE DER ZEE 
In de parochie worden stellen voorbereid op hun kerkelijk huwelijk. Deze cursus is 
bedoeld voor mensen van de parochie 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 vindt u meer informatie. 
 

Inzegening van de Kapel ter ere van Maria Sterre der Zee 

Op zondag 20 oktober 2019 was het dan zo ver. De kapel was klaar om ter ere 
van de Patrones van onze parochie - Maria Stella Maris - ingezegend te worden. 
Voorafgaand was er een plechtige hoogmis waarbij het beeld van Maria op het 
tabernakel van het hoofdaltaar stond.  
Na de uitreiking van de communie werd het beeld van het tabernakel verwijderd 
en plechtig in processie naar de kapel gebracht.  
Pater Vincent Wang sprak een passend gebed uit waarna het beeld werd 
bewierookt en gezegd. Voor de zegen werd nog een ‘tientje’ van de rozenkrans 
gebeden en het lied “Weest gegroet o Sterre” gezongen. Het was een bijzondere 
viering en we zijn trots op een mooie kapel in onze parochie ter ere van Maria 
Stella Maris. 
 
We bedanken hierbij ook Gerard Langelaan, provinciaal van de broeders van 
Maastricht, bestuurslid van het Religieus Huis Nederland en voormalig 
Marthaparochiaan, voor het beschikbaar stellen van het beeld van Maria Sterre 
der Zee. Het beeld is afkomstig uit het klooster van de Broeders van Maastricht. 
Henk van Loon 
Lid PG Willibrordgemeenschap 
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G E L O V E N    N U 
Seizoen 2019-2020 

ROOSTER DATA EN THEMA’S 
 
Plaats: Pastorie St. Agneskerk, Beeklaan 188 
19:45 Ontvang 
20:00 Thema avond 
21:30 Sluiten 

FILMAVOND 
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… (20.00-21.00) 

2   April  WARM BODIES 

7   Mei  Bespreking film Warm bodies (20.00-21.00) 

4   Juni   Sluiting van seizoen  (Vesper, koffie, hapjes) 
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VIERINGENOVERZICHT H. Marthakerk (wijzigingen voorbehouden) 

zaterdag 7 december 2019 19:00  Eucharistie  D. langerhuizen 

zondag 8 december 2019 1130 2de zondag v/h Advent D. Langerhuizen 

zondag 8 december 2019 13:00 Engelstalig Afrikaans p. E. Owusu SVD 

zaterdag 
14 december 
2019 19:00  Woord & communie Jan Eijken 

zondag 
15 december 
2019 06:00  Misa di Aurora A. van der Helm 

zondag 
15 december 
2019 11:30 3de  zondag v/h Advent A. van der Helm 

zondag 
15 december 
2019 13:00 

 3de  zondag v/h 
Advent K. van der Geest SVD 

maandag 
16 december 
2019 06:00 Misa di Aurora D. Langerhuizen 

dinsdagdag 
17 december 
2019 06:00 Misa di Aurora A. van der Helm 

woensdag 
18 december 
2019 06:00  Misa di Aurora  p. V. Wang SVD 

donderdag 
19 december 
2019 06:00  Misa di Aurora J. Rivadeneira Aldas 

vrijdag 
20 december 
2019 06:00 Misa di Aurora D. Langerhuizen 

zaterdag 
21 december 
2019 06:00  Misa di Aurora p. V. Wang SVD 

zaterdag 
21 december 
2019 

19:00 
   

Eucharistie 
p. V. Wang SVD 

zondag 
22 december 
2019 

06:00 Misa di Aurora D. Langerhuizen 

zondag 
22 december 
2019 

11:30 
4e zondag van de 
Advent 

p.V. Wang SVD 

zondag 
22 december 
2019 

13:00 Engelstalig Afrikaans P. Mazono SVD 

maandag 
23 december 
2019 

06:00 Misa di Aurora p. V. Wang SVD 

dinsdag 
24 december 
2019 

06:00 Misa di Aurora A. van der Helm 

 dinsdag 
24 december 
2019 

21:00  Nacht mis A. van der Helm 

woensdag 
25 december 
2019 

11:30 KERSTMIS p. V. Wang SVD 

woensdag 
25 december 
2019 

13:00 
KERSTMIS 
Engels Afrikaans 
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zaterdag 
28 december 
2019 

19:00 Woord & communie A. van der Helm 

Zondag  
29 december 
2019 

11:30 Heilige familie p. V. Wang SVD 

zondag 
29 december 
2019 

13:00 Engelstalig Afrikaans K. van der Geest SVD 

Dinsdag  
31 december 
2019 

19:00 ‘Oliebollenmis’  

woensdag 1 januari 2020 11:30 
H. Maria Moeder van 
God 

K. van der Geest SVD 

Woensdag 1 januari 2020 13:00 Engelstalig Afrikaans  

Zaterdag 4 januari 2020 19:00 Eucharistie D. Langerhuizen 

zondag 5 januari 2020 11:30 H. Driekoningen A. van der Helm 

Zondag  5 januari 2020 13:00 Engelstalig Afrikaans K. van der Geest SVD 

 
 
VIERINGENOVERZICHT H. Josephkapel (wijzigingen voorbehouden) 

 

zondag 8 december 2019 9:30 Surinaams K. van der Geest SVD 

zondag 
15 december 
2019 9:30 

Nederlands (Woord & 
Communie) zr. E. Telik SSps 

zondag 
22 december 
2019 9:30 

4e zondag van de 
Advent K. van der Geest SVD 

zondag 
29 december 
2019 9:30 Heilige Familie zr. E. Telik SSps 

zondag 5 januari 2020 11:00 Drie koningen J. Mul 
 

 

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 



12 

 

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.” 

 

“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 
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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! 


