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Colofon 
Het Sint Jacobusnieuws verschijnt 11 keer per jaar: gewoonlijk 1 keer per 
maand, maar in juli en augustus samen ook 1 keer. 
 
Redactie:     Lore Olgers, Ruud Ammerlaan en Pieter Schelfhout  
Oplage:   480 
Postabonnement: €19,- per jaar 
Digitaal ontvangen: Opgave via jacobus@rkdenhaag.nl 
Redactieadres:   Pastorie Sint Jacobus de Meerdere 
   T.a.v. Redactie Sint Jacobusnieuws 
   Willemstraat 60 
   2514 HN Den Haag 
Kopij:   jacobus@rkdenhaag.nl 
 
Kopij voor het februari-nummer s.v.p. aanleveren vóór 17 januari 

Vieringen 
Iedereen is welkom tijdens de 
dagelijkse liturgische vieringen, zie 
hiervoor de weekagenda op de 
middenpagina’s van deze uitgave. 
 
 

Openstelling 
De kerk is dagelijks open voor 
gebed, het aansteken van een kaars 
of bezichtiging:  
op weekdagen (behalve op vrijdag)  
na de Middagmis tot 15.00 uur en 
op zaterdag tot 16.00 uur. 
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Driekoningen 
 
‘Wanneer het feest van de Driekoningen nadert worden de drie figuren van de 

Wijzen bij de stal gezet. De wijze en rijke heren uit het Oosten, die de ster hadden 

gezien, waren op weg naar Bethlehem om Jezus te ontmoeten en hem 

geschenken aan te bieden: goud, wierook en mirre. Deze geschenken hebben ook 

een allegorische betekenis: goud eert Jezus koningschap, de wierook zijn 

goddelijkheid, mirre zijn heilige mensheid, die de dood en de graflegging zal 

kennen. 

Overwegende deze scene in de kerststal, zijn we geroepen om na te denken over 

de verantwoordelijkheid dat elke christen een evangelist moet zijn. Ieder van ons 

wordt drager van het Goede Nieuws voor degene die hij ontmoet, getuigend met 

concrete daden van barmhartigheid en van de vreugde Jezus en zijn liefde te 

hebben gevonden. 

De wijzen leren je dat je van ver kunt beginnen om Jezus te bereiken. Het zijn rijke 

mannen, wijze buitenlanders, dorstig naar het oneindige, die vertrekken voor een 

lange en gevaarlijke reis die hen naar Bethlehem brengt. Zij werden vervuld van 

overgrote vreugde bij het zien van het Kind, de Koning. Zij nemen geen aanstoot 

aan de armoede van de omgeving, zij twijfelen niet zich op de knieën te werpen 

en het Kind te aanbidden. Knielend voor Hem begrijpen zij dat God, gelijk Hij, met 

soevereine wijsheid de koers van de sterren bepaalt, en Hij ook de koers van de 

geschiedenis uitzet, waarbij Hij de machtigen onttroont en de nederigen verheft. 

Toen zij huiswaarts trokken zullen zij zeker deze wonderlijke ontmoeting met de 

Messias hebben verhaald en zo de reis van het Evangelie onder de heidenen  

hebben ingezet’. 

(Uit de Apostolisch Brief van de Heilige Vader Paus Franciscus: 
 “Het wonderschone teken van de Kerststal”  van december 2019,  
verkrijgbaar op de leestafel in de kerk). 
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Aan het begin van het nieuwe jaar 
 
Vorig jaar ontmoette ik een parochiaan die verzuchtte dat de Kerk niet meer zo 
was als in zijn jeugd. En hij was nog maar een veertiger! “Het is er niet meer” 
constateerde hij spijtig. Vervolgens deed hij op uitnodiging mee aan de 
vormingsavonden “Op weg naar Pasen”. Hij was verrast en constateerde: “het is 
er nog wel, maar ik lette niet op!”  
Ook in dit nieuwe jaar zijn er weer volop mogelijkheden om uw geloof te 
verdiepen en met mede christenen in gesprek te gaan. Wij noemen de Alpha 
cursus die op 28 januari begint (ook een manier om uw geloof op te frissen, te her 
ontdekken), de vorming Op Weg naar Pasen welke start op 27 februari; de 
permanente scholing aan de hand van het Compendium van de Katholieke Kerk 
(weten wij nog wat ons geloof inhoudt?) en het samen lezen van de Brieven van 
de Paus (voor de echte nieuwsgierigen). Ook staat er een avond over de H. 
Eucharistie op het programma en denkt u er eens over u aan te sluiten bij de 
Huiskerk (groepjes parochianen die thuis bij elkaar komen rond een gelovig 
thema) of bij een van de gebedsgroepen in de geloofsgemeenschap. Ook de 
gezinscatechese op de 1e en 3e  zondag van de maand willen wij van harte aan 
bevelen bij de gezinnen met kinderen.  Mogelijkheden genoeg. Wilt u hierover 
meer weten stuur uw vragen naar de Pastoraatgroep  via secretariaat@jacobus.nl.  
Wij wensen u een Gezegend 2020.   
Pastoraatgroep  
 

Gebed voor Eenheid in de Sint Jacobuskerk op 22 januari 
 

De Raad van Kerken en MissieNederland hebben bekend gemaakt dat. 
'Buitengewoon’ het thema is geworden voor de Week van Gebed voor de eenheid 
van de christenen in 2020. 
De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd 
door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, 
daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het 
gewone. 
Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken van Malta. De Raad van 
Kerken: het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het 
Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden 
op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. 
Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt.  

mailto:secretariaat@jacobus.nl
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Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek 
worden wij daarin meegenomen.” 
MissieNederland licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit thema is dat het 
ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om 
te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed 
bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, 
komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.” 
De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die 
teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen 
christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te 
ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de 
problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting 
doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief. 
De oecumenische gebedsviering van de Haagse Gemeenschap van Kerken wordt 
gehouden in de Sint Jacobuskerk op woensdag 22 januari; aanvang 19.30 uur 

 

 
 

Filmmiddag in de pastorie 

 
Op Woensdag 29 januari is er weer een gezellige filmmiddag voor ouderen in de 

pastorie. We zullen weer een boeiende aflevering laten zien van film Catholicism 

(Nederlands ondertiteld). U bent na de H. Mis van 12.45 uur welkom in de 

pastorie voor een kopje thee of koffie. De film begint om 14.00 uur en duurt een 

uur. Aansluitend is er een nagesprek. U kunt voor deze filmmiddag thuis worden 

opgehaald en ook weer worden teruggebracht. Voor informatie: Lore Olgers tel. 

3244118 of secretariaat Sint Jacobus: tel. 3605592. De Sint Jacobsstaf 
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Weekagenda van 5 t/m 11 januari 2020 met Misintenties 
Zondag 5 januari: Epifanie, Openbaring des Heren, Hoogfeest 
Getijdengebed Octaaf Epifanie; Eucharistische zondag 
Heilige Schriftlezing: Jes. 60, 1-6; Ef. 3, 2-3a. 5-6; Mt. 2, 1-12 (A) 
09:00 uur Nederlandse liturgie 

Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot 
10:15 uur Latijnse Hoogmis 

Missa brevis in f - J. Haydn; Credo IV 
Kerstmotetten 
Harry Puts en Tiny Puts-Smeets; Henk Rosenberg; Peter van Daele 
Jacqueline van den Honert-van der Horst 

12:00 uur Nederlandse liturgie met zang; kinderwoorddienst 
Sef Imkamp 

15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament 
 
Maandag 6 januari: Schr.: 1 Joh. 3, 22-4, 6; Mt. 4, 12-17. 23-25 
12:45 uur Theo Kouwenhoven 
 
Dinsdag 7 januari: H. Raimundus van Penyafort, priester (g) 
Schr.: 1 Joh. 4, 7-10; Mc. 6, 34-44 
12:45 uur Peter en Anneke van Putte 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 8 januari: Schr.: 1 Joh. 4, 11-18; Mc. 6, 45-52 
12:45 uur Zuster Jacinta Schipper 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 9 januari: Schr.: 1 Joh. 4, 19-5, 4; Lc. 4, 14-22a 
12:45 uur Juanita Bentes 
19:15 uur Antonius Alphonsus Maria Boersma en Maria Wilhelmina Nicolaas 
20:00 uur Studiegroep ‘Compendium van de Catechismus’ 
   
Vrijdag 10 januari: Schr.: 1 Joh. 5, 5-13; Lc. 5, 12-16  
12:45 uur Lev. en overl. leden fam. van der Horst-van Vilsteren 
19:15 uur Theresia Fick-Jongenelen 
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Zaterdag 11 januari: Schr.: 1 Joh. 5, 14-21; Joh. 3, 22-30 
10:30 uur Tridentijnse Heilige Mis 

Voor de levende en overleden weldoeners van de parochie 
12:45 uur Zegen over ‘Het Legioen kleine zielen’ in Nederland 
  

Weekagenda van 12 t/m 18 januari 2020 met Misintenties 
Zondag 12 januari:  Doop van de Heer, Feest    
Get. Week I; Schr.: Jes. 42, 1-4. 6-7; Hand. 10, 34-38; Mt. 3, 13-17  
09:00 uur Nederlandse liturgie 

Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot 
10:15 uur Latijnse Hoogmis 

Gregoriaans Missa VIII; Credo I 
Lev. en overl. leden fam. Dijkstra-Postma 
Kees Schelfhout en Maria Schelfhout-Garé 

12:00 uur Nederlandse liturgie met zang; kinderwoorddienst 
Bea van Leeuwen 

 
Maandag 13 januari: H. Hilarius, bisschop en kerkleraar (g) 
Schr.: 1 Sam. 1, 1a. 2-8; Mc. 1, 14-20 
12:45 uur Lucia Pham en overl. fam. 
 
Dinsdag 14 januari: Schr.: 1 Sam. 1, 9-20; Mc. 1, 21-28 
12:45 uur Riet van der Lubbe 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Woensdag 15 januari: Schr.: 1 Sam. 3, 1-10. 19-20; Mc. 1, 29-39 
12:45 uur Guurtje Hofstra-van Delft; Aldo Hofstra 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 16 januari: Schr.:1 Sam. 4, 1-11; Mc. 1, 40-45;  
12:45 uur Corrie Gordijn 
19:15 uur Diaken Philip van Ruijven 
20:00 uur Gebedsgroep rond de H. Pater Pio 
 
Vrijdag 17 januari: H. Antonius, abt (G) 
Schr.: 1 Sam. 8, 4-7. 10-22a; Mc. 2, 1-12 
12:45 uur Maria van Bijsterveld; Trees van Bijsterveld 
19:15 uur Henny de Vos 
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Zaterdag 18 januari: Begin Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen 
Schr.: 1 Sam. 9, 1-4. 17-19. 10, 1a; Mc. 2, 13-17 
12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
  

Weekagenda van 19 t/m 25 januari 2020 met Misintenties 
Zondag 19 januari: Tweede Zondag door het jaar 
Get. Week II; Schr.: Jes. 49,  3. 5-6; 1 Kor. 1,1-3; Joh. 1, 29-34 
09:00 uur Nederlandse liturgie 

Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot 
10:15 uur Latijnse Hoogmis 

Missa in D - A. Caldara; Credo III 
Exsultate iusti - Th.L. Da Viadana 
Maria Hermina van der Horst-van Vilsteren en  
haar dochter Jacqueline van den Honert-van der Horst 

12:00 uur Nederlandse liturgie met zang; Gezinsmis 
Mary Julsing-Cobben 

 
Maandag 20 januari:  
H. Fabianus, paus en martelaar (g); H. Sebastianus, martelaar (g) 
Schr.: 1 Sam. 15, 16-23; Mc. 2, 18-22 
12:45 uur Jan Uiterwijk 
 
Dinsdag 21 januari: H. Agnes, maagd en martelares (G) 
Schr.: 1 am. 16, 1-13; Mc. 2, 23-28 
12:45 uur Elvira Danker 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 22 januari: H. Vincentius, diaken en martelaar (g) 
Schr.: 1 Sam. 17, 32-33. 37. 40-51; Mc. 3, 1-6 
12:45 uur Monica Nutters 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 23 januari: Schr.: 1 Sam. 18, 6-9. 19, 1-7; Mc. 3, 7-12 
12:45 uur Lucia Pham en overl. fam. 
19:15 uur Eenzaam overleden parochianen  
20:00 uur Cursus ‘Verdieping van het Katholieke geloof’ 
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Vrijdag 24 januari: H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar (G) 
Schr.: 1 Sam. 24,  3-21; Mc. 3, 13-19 
12:45 uur Theo Kouwenhoven 
19:15 uur Marc van den Biesen 
 
Zaterdag 25 januari: Bekering van de Heilige Apostel Paulus, Feest 
Schr.: Hand. 22, 3-16 of: Hand. 9, 1-22; Mc. 16, 15-18 
12:45 uur Voor de bescherming van het ongeboren leven,  

het onderwijs, het Huwelijk en het leven in de eindfase 
  

Weekagenda van 26 januari  t/m 1 februari 2020 met Misintenties 
Zondag 26 januari: Derde Zondag door het jaar  
Get. Week III; Schr.: Jes. 8, 23b-9,3; 1 Kor. 1, 10-13. 17; Mt. 4, 12-23 
09:00 uur Nederlandse liturgie 

Maria Revis-Maaskamp 
Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot 

10:15 uur Latijnse Hoogmis 
Gregoriaans Missa XI; Credo IV 
Frits Welters 
Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij 

12:00 uur Nederlandse liturgie met zang; kinderwoorddienst 
Levende en overleden weldoeners van de parochie 

 
Maandag 27 januari: H. Angela Merici, maagd (g) 
Schr.: 2 Sam. 5, 1-7. 10; Mc. 3, 22-30 
12:45 uur Theresia Fick-Jongenelen 
 
Dinsdag 28 januari: H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar (G) 
Schr.: 2 Sam. 6, 12b-15. 17-19; Mc. 3, 31-35 
12:45 uur Dominic Busch 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 29 januari: Schr.: 2 Sam. 7, 4-17; Mc. 4, 1-20 
12.45 uur Peter Westerman 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Donderdag 30 januari: Schr.: 2 Sam. 7, 18-19. 24-29; Mc. 4, 21-25 
12:45 uur Lucia Pham en overl. fam. 
19:15 uur Marinus Valkenburg  
19:45 uur Heilig Uur van Aanbidding 
 
Vrijdag 31 januari: H. Johannes (Don) Bosco, priester (G) 
Schr.: 2 Sam. 11, 1-4a. 5-10. 13-17; Mc. 4, 26-34 
12:45 uur Maria Saparie 
19:15 uur Eenzaam overleden parochianen 
 

Zaterdag 1 februari: Onbevlekt Hart van Maria, Priesterzaterdag      

Schr.: 2 Sam. 12, 1-7a. 10-17; Mc. 4, 35-41 
12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
  
Zondag 2 februari: Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis, Feest 
Eucharistische Zondag 
09:00 uur Nederlandse liturgie 
10:15 uur Latijnse Hoogmis met Kaarsenwijding en Processie 

Missa Porta Cæli - J. Mul; Credo I 
Pater Noster - M. Duruflé 

12:00 uur Nederlandse liturgie met zang; kinderwoorddienst 
15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament 
 

Tridentijnse Heilige Mis 
 
Zaterdag 11 januari wordt er om 10.30 uur een Tridentijnse Heilige Mis 
opgedragen. We vieren de zaterdag in het octaaf van Epifanie. De Gregoriaanse 
zang wordt verzorgd door cantor en kerkgangers. 
 

Oproep van de bloemengroep 

 
Onze bloemengroep is op zoek naar versterking. De bloemstukken in de kerk en 
de door de parochianen meegebrachte bloemen en planten worden verzorgd  
door de bloemengroep. Na het inwerken zou het fijn zijn als u éénmaal per week 
(of per twee weken) kunt assisteren of op invalbasis beschikbaar bent.  
U kunt contact opnemen met het secretariaat Sint Jacobus: 070 - 360 55 92 / 
jacobus@rkdenhaag.nl of met Mary Jansen: 070 - 360 17 48. 

mailto:jacobus@rkdenhaag.nl
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‘Het wordt avond, de dag loopt reeds ten einde’ 
 
Kardinaal Robert Sarah en Nicolas Diat, auteurs van de boeken ‘God of niets’ en 
‘De kracht van de Stilte’, hebben een nieuw boek onder deze titel uitgebracht. 
Mgr. Joris Schröder schrijft hierover in het Katholiek Nieuwsblad: ‘Voor kardinaal 
Sarah, wiens ouders heidenen waren, is geloof een consequente bekering’. ‘God 
en diens Kerk gaan hem zeer ter harte, maar ook de mensen en hun eeuwig heil. 
Hij protesteert tegen het heersende relativisme. Hij verwijst naar het authentieke 
gebed, de geest van de martelaren, het kostbare getuigenis van de heiligen en het 
belang van liturgie als heilige eredienst’. 
 Voorts haalt mgr. Schröder enkele citaten uit het boek aan:  
‘…de crisis waarin de clerus, de Kerk en de wereld verkeren is in de grond van de 
zaak een spirituele crisis, een geloofscrisis. Wij beleven het mysterie van het 
verraad, het mysterie van Judas’. 
‘…alleen God kan ons redden en dat zal Hij alleen doen als wij tot Hem bidden’. 
‘De stilte is de deur die toegang geeft tot God, opdat we hem ontmoeten’. 
Het boek is te bestellen via www.betsaida.org of www.deboog.nl  
Ruud Ammerlaan 
 

Met de broeders naar Patmos en Efese? 

 
De broeders van Sint Jan organiseren in september 2020 weer een 10-daagse reis 

naar Efeze en Patmos in de voetsporen van de heilige Johannes. We zijn nu bezig 

met de belangstellingsregistratie.  

De data zijn rond de 7-17 september 2020 en de prijs ligt waarschijnlijk rond de 
1000-1200 euro. De reis wordt georganiseerd door pater Johannes-Pio en 
Marjolein Kamer.  
Mocht u interesse hebben, kunt u ons dat indien mogelijk vóór 12 januari laten 
weten door een mail te sturen naar: kamer.marjolein@gmail.com 
 

Hartelijk dank! 
 
Hartelijk dank voor de kaarten, telefoontjes en andere attenties die ik mocht 
ontvangen bij gelegenheid van mijn 80e verjaardag. Het was een prachtige dag! 
Riet Engels 
 

http://www.betsaida.org/
http://www.deboog.nl/
mailto:kamer.marjolein@gmail.com
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Ook deze winter weer een Alpha-cursus in onze parochie  
 
Alpha is een eigentijdse cursus van 10 weken over de kernpunten van het geloof. 
Alles draait om ontmoeting, uitleg en gesprekken.  
Wat zijn die kernpunten?  
We denken aan vragen als: Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe kan je bidden? Wat 
doet de heilige Geest? Hoe lees je de Bijbel? Wat is de Kerk? Hoe kan je als christen 
leven? Waar ervaar je God? 

Heeft u altijd al eens mee willen doen ? Meld 
u aan! Kent u iemand die meer van het geloof 
wil weten? Geeft u dit aanbod dan door, 
want iedereen kan meedoen: gelovig of niet, 
jong of misschien wat minder jong. 
Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit een 
gezamenlijke maaltijd die gevolgd wordt 
door een inleiding met daarna gesprekken in 
kleinere groepen. 

De cursus wordt gehouden op 10 dinsdagavonden van 18.30-21.30 uur.  
De data zijn 28 januari 2020 (introductieavond), 4, 11, 18, 25 februari, 3, 10, 
13/14 (alpha-weekend), 17, 24, 31 maart, 7, 14, en 21 april (slotavond). 
De bijeenkomsten vinden plaats in de pastorie van de Paschaliskerk, ingang  aan 
het  Paschalispad 1. Neemt u  de folder mee die u ook achter in onze eigen kerk 
kunt vinden. Er komen weer inspirerende inleiders! Informatie en opgave: 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl De cursus is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage is natuurlijk altijd welkom. 
 

Observator: Silentium 

 
Als u onze mooie Sint Jacobuskerk betreedt, bedenk dan dat u niet de eerste bent 
en ook niet de enige. Velen zijn u voorgegaan en u bent er nooit alleen. Alle 
heiligen omringen u, het voorgeslacht dat de kerk bouwde en de kunstenaars 
geven hun inspiratie door tot op vandaag. Die gemeenschap van zielen vindt u bij 
de Heer want het is Zijn huis. Hij is de Gastheer. 
U komt binnen langs het wijwaterbekken, de vroegere doopvont afkomstig uit de 
voormalige Vondelkerk te Amsterdam, waarin zich altijd water bevindt. Het water 
van de doop is een teken van scheiding tussen goed en kwaad, tussen de woestijn 
en het beloofde land. Van de oude mens in Adam en van de wedergeboren nieuwe  

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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mens in Christus. U laat daadwerkelijk de wereld achter u. Het kruisteken dat u 
vervolgens slaat in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest komt terug 
in de vorm van de hele kerkruimte die u als het ware in het mysterie betrekt. Dit 
getal drie keert menigmaal terug.  
Uw blik gaat richting het andere einde van de kerkruimte waar een kleine rode  
vlam aangeeft wie er woont: God Zelf, verborgen maar reëel aanwezig. Daar past 
maar één gebaar: een (knie)buiging en verder silentium, de heilzame stilte, de 
geheime kracht die al het andere verder mogelijk maakt. Het gebed op vele 
manieren, het zijn bij de Heer en het overwegen van Zijn woorden en uw eigen 
antwoorden. Zoek  uw eigen plaats. Het feest kan beginnen. (Wordt vervolgd)   
Jeroen Vis, kerkwacht 
 

Schoonmaakgroep schenkt koffie op zondag 27 januari 
 

- 720 meter kerkbanken 
- 492 vierkante meter tegelvloer 
- 14 verzilverde en 4 bronzen kandelaars 
- 11,5 meter gietijzeren hekken 
- 850 vierkante meter houten vlonders 
- heleboel beelden 
- 6 kaarsenstandaarden 
- 4 zijaltaren 
Dat zijn wat andere maten en hoeveelheden dan bij u thuis, maar net zo goed als 
u úw huis proper wilt houden, willen wij ook ons Godshuis netjes en schoon 
houden. Dit lukt momenteel goed.. Dit seizoen hebben we een mooie groep. 
Robert Jansen, Frits van Geenen, Marian Welters, Janet Ranke, Elisabeth Lombard 
en Elisabeth Post zijn de groep komen versterken. En dan noem ik voor de 
volledigheid ook nog even de oud getrouwen: Leo van Dalen, Carel Teerink, Kees 
Nusteling,  Leen Spaans en Lore Olgers. Komt u  eens kennismaken ! 
 

Beheercommissie en Pastoraatgroep van de Sint Jacobus 
 

Email: beheercommissie.jacobus@rkdenhaag.nl 

Email: pastoraatgroep.jacobus@rkdenhaag.nl  

mailto:pastoraatgroep.jacobus@rkdenhaag.nl
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Bezoekgroep De Sint Jacobsstaf 
 
Voor bezoek, begeleiding naar arts of ziekenhuis en voor vervoer naar de kerk kunt 
u contact opnemen met de Sint Jacobsstaf. Voor informatie 070 - 324 41 18 of via 
het secretariaat van de Sint Jacobuskerk tel. 070 - 360 55 92. 
 

Werkgroep Caritas Sint Jacobus 
 
Email: pci@rkdenhaag.nl; tel: 070 - 360 55 92 
Bank: NL 52 ABNA 0595 6586 79 
T.n.v. Parochiele Caritasinstel Den Haag (Afkorting die de bank hanteert.) 
 

Bereikbaarheid van het Pastorale team 
 
Het Pastorale team heeft voor de geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere 
vicaris A.J.M. van der Helm en vicaris J. Rivadeneira Aldás aangewezen als 
verantwoordelijke priesters.  
 

Parochievicaris dr. A.J.M. van der Helm 
Gewoonlijk maandag en dinsdag van 9.00 tot 9.30 uur bereikbaar op  
tel. 070 - 360 55 92. 
 

Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás 
Elke derde en vierde vrijdag van de maand van 10.30 tot 13.00 uur aanwezig op 
de pastorie en beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor een 
afspraak maken via het secretariaat: jacobus@rkdenhaag.nl of 070 - 360 55 92. 
 

Andere belangrijke telefoonnummers 
Centraal secretariaat Parochie Maria Sterre der Zee 070 - 820 98 66 
Pastoraal noodnummer (o.a. Ziekenzalving)  06 - 83 89 80 41 
Uitvaarten (tel. nr. voor de uitvaartonderneming) 06 - 83 87 40 82 
  

mailto:pci@rkdenhaag.nl
mailto:jacobus@rkdenhaag.nl
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Nieuws uit de Parochie Maria Sterre der Zee 
Zie voor het laatste nieuws uit de parochie: www.rkdenhaag.nl 
 

Gebedsintentie van de heilige Vader voor de maand januari 
 

Gebedsintentie voor de evangelisatie:            Bevordering van de wereldvrede 
Dat christenen, aanhangers van andere religies en alle mensern van goede wil de 
vrede en gerechtigheid bevorderen. 
 

Personalia 
 
Overleden  : Hilde Veraart-Maas 
 

Aanbidding, Rozenkrans en Heilige Mis 
Maandag t/m zaterdag van 12:00 - 12:45 uur: 

Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament,  
met om 12:20 uur Rozenkransgebed; op zaterdag om 12:15 uur. 
Aansluitend om 12:45 uur de Heilige Mis 

 

Biechthoren 
Dinsdag t/m vrijdag vóór de Heilige Mis van 12:45 uur. 
Zaterdag na de Heilige Mis van 12:45 uur zolang er biechtelingen zijn. 
Eerste en derde zaterdag van de maand: 14:30 - 15:45 uur. 
 

Misintenties 
Deze kunt u opgeven via jacobus@rkdenhaag.nl of 070 - 360 55 92.  
Stipendium: € 20,- voor de zondagen en € 15,- voor de weekdagen. 
IBAN: NL34 INGB 0000 3592 78. T.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie Sint Jacobus 
de Meerdere, Den Haag. O.v.v. “Misintentie” en betreffende datum. 

http://www.rkdenhaag.nl/
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Kerk:   Heilige Jacobus de Meerdere  

Parkstraat 65A, Den Haag 
Pastoor: Drs. A.L. Langerhuizen 
Vicaris:  Dr. A.J.M. van der Helm 
Vicaris:  J. Rivadeneira Aldás 
 
Pastorie en postadres:  Willemstraat 60 

2514 HN  Den Haag 
Telefoon:   070-360 55 92 
E-mail:    jacobus@rkdenhaag.nl 
Webmaster:   webredactie.jacobus@rkdenhaag.nl 
Site:  www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere 
 
Parochie Maria Sterre der Zee 
Neuhuyskade 97 
2596 XK  Den Haag  www.rkdenhaag.nl  
Tel: 070-820 98 66  parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 

 
Banknr:  IBAN: NL34 INGB 0000 3592 78 / BIC: INGBNL2A 

T.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere, 
Den Haag 

 
  Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de Meerdere 
Banknr:  IBAN: NL97 ABNA 0488 8795 90 / BIC: ABNANL2A 

T.n.v. Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de 
Meerdere, Den Haag 

 

mailto:webredactie.jacobus@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere

