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Parochie Maria Sterre der Zee 
Parochiesecretariaat Maria Sterre der Zee  
Neuhuyskade 97 
2596 XK Den Haag 
070 8209866 
E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl   
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Parochievicaris A. van der Helm  a.vanderhelm@rkdenhaag.nl  070 820 92 81   
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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. 
 
 

 

ADVENTSACTIE 2019 

Tijdens de adventstijd is er in onze geloofsgemeenschap geld ingezameld om in El 
Salvador de moeder- en kindersterfte, die erg hoog is als gevolg van onvoldoende 
gezondheidszorg en slechte voeding, te beperken. 
Voor dit doel is in onze Agnesgemeenschap € 394,68 bijeengebracht. Dank daarvoor.  

MOV - Agnesgemeenschap 
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HET AGNES SOLIDARITEITSFONDS 
Een komende verandering 

In 1994 is het Agnes SolidariteitsFonds, onze caritas instelling, opgericht. 
Sindsdien biedt het Agnes SolidariteitsFonds namens onze Agnes Geloofsgemeenschap 
hulp aan mensen en gezinnen in onze eigen omgeving, die in zeer moeilijke financiële 
omstandigheden verkeren of die met een acute noodsituatie worden geconfronteerd. 
Als hulp door overheidsinstanties of maatschappelijke instanties niet tot de 
mogelijkheden behoort, wordt hulp geboden door een financiële ondersteuning, door 
het verstrekken van een lening of door het verschaffen van noodzakelijke goederen.  

In 2015 zijn de parochies in het noordelijk deel van Den Haag gefuseerd tot de parochie 
Maria Sterre der Zee. Het plan is nu om in 2020 ook te komen tot een 
gemeenschappelijke parochiële caritasinstelling, die dan de hulpaanvragen in het gehele 
parochiegebied gaat behandelen. Dit betekent dan derhalve dat het Agnes 
SolidariteitsFonds haar taken op het gebied van de individuele hulpverlening zal 
overdragen aan de gemeenschappelijke parochiële caritasinstelling. 
Een belangrijk onderdeel van het werk van het Agnes SolidariteitsFonds wordt echter 
nog wel voortgezet. Het betreft het werk als uitdeelpunt van de voedselbank. Iedere 
donderdagmiddag worden in de pastorie een hondertal voedselpakketten uitgereikt aan 
klanten, die zonder deze vorm van hulp te weinig te eten zouden hebben. 

Dankzij de giften, die het caritaswerk ontvangt, is het mogelijk mensen in 
armoedesituaties de helpende hand te bieden. Wij zijn dan ook eenieder dankbaar, die 
dat werk financieel ondersteunt. 
 
Als u het caritaswerk in onze omgeving wilt blijven steunen, dan kunt u dat ook in 2020 
doen door een bedrag over te maken op: 
Bankrekening: NL87 INGB 0000 1948 79  t.n.v. St. Agnes SolidariteitsFonds te Den Haag 

Wilt u ook vanaf 2021 nog het caritaswerk in onze parochie steunen, dan kan dat door 
uw gift dan over te maken op: 
Bankrekening NL53 INGB 0007 3228 57 t.n.v. PCI Parochie Maria Sterre der Zee te Den 
Haag 

Laten wij met elkaar onze medemens in nood de noodzakelijke hulp blijven bieden. 

Namens het Agnes SolidariteitsFonds, 

Aad van der Klaauw 
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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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JUBILEUMCONCERT KWINTENSENS  
  

15 Februari 2020,   
H. Agneskerk,   Beeklaan 188, Den Haag 
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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   2 feb   4e zondag door het jaar A 
    Opdracht van de Heer/Maria Lichtmis 

10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    m.m.v. Dameskoor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
    Na afloop gelegenheid om de Blasiuszegen  
    te ontvangen 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    m.m.v. Spaans koor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
zo   9 feb   5e zondag door het jaar A 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    m.m.v. Gemengd koor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
    Tijdens deze viering stellen de  
    1e H. Communicanten van dit jaar  
    zich voor. 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    m.m.v. Spaans koor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
zo  16 feb   6e zondag door het jaar A 

10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
   Nederlandse samenzang 
   Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
   m.m.v. Spaans koor 
   Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 

zo  23 feb   7e zondag door het jaar A 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    m.m.v. Herenkoor 
    Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
  11.00 uur Internationale Eucharistieviering in de 
    H. Marthakerk (Hoefkade) 
    Spaanse viering van 12.00 uur vervalt 
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wo 26 feb   ASWOENSDAG 
  19.30 uur Gezamenlijke Eucharistieviering  
    met aszegening en asoplegging. 
    Voorganger: J. Rivadeneira Aldás 
    Gemengd koor zingt: Laus Tibi Christe 
    van F. Caudana; Spaanse liederen 
    Ochtendviering in de kapel vervalt 
 
zo   1 mrt   1e zondag van de Veertigdagentijd 
  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 
 
 
 

OUDE PALMTAKJES INLEVEREN 
 

Op zondag 23 februari kunt u uw oude palmtakjes inleveren. De palmtakjes worden 
verbrand en de as wordt gebruikt voor het askruisje op Aswoensdag 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
FAMILIEBERICHTEN 

 
Overleden:  
Mevrouw Antonetta Maria Simonis (tante Net), 110 jaar  
Mevrouw Elcira Ramirez Gutierrez, 64 jaar 
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LEVEN MET VERLIES 

 
Velen weten uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om het overlijden van een ouder, 
partner, zoon, dochter of vriend(in) te verwerken. Je moet verder leven met een 
groot gemis. Je voelt je eenzaam, verdrietig en onbegrepen. 
 
In maart start er een gesprekgroep voor mensen die iemand door de dood verloren 
hebben. Dat kan kort of lang geleden zijn. 
 
We zullen vijf keer op een woensdagmiddag bij elkaar komen om onze verhalen te 
vertellen en naar elkaar te luisteren. Ook zullen we praten over de rol van het 
geloof bij de verwerking van het verlies. 
 
Als u belangstelling heeft om mee te doen, kunt u zich (uiterlijk  
23 februari a.s.) per e-mail opgeven bij: Ine Steenhoff, steebo@ziggo.nl. 
 
Schroom niet om mee te doen, ook al gaat het om verlies van langer geleden. Je 
hart nog eens luchten kan zo veel goed doen. 
 
Data en tijd: 11 en 25 maart, en 1, 15 en 22 april van 14.00 tot 16.00 uur.  
Locatie: pastorie Antonius Abt, Scheveningseweg 233, 2584 AA Den Haag. 
 
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12. 
Kosten: € 10,-. 
 
Begeleiding: pastor Elma Beerends, Trees Kempen en Ine Steenhoff. 
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Ine Steenhoff,  
tel. 070 383 36 02. 

 
 

 
COLLECTEOVERZICHT      
                                                                                     

18/11  -  24/11    €   518,45            16/12  -  22/12     €   221,92 
25/11  -    1/12     €   387,16            23/12  -  29/12     € 1405,60 
  2/12   -    8/12   €   395,42            30/12  -      5/1      €   445,28 
  9/12   -  15/12  €   377,17                 6/1   -   12/1     €   439,82 
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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 nummer voor maart verschijnt op zondag 1 maart. De sluitingsdatum voor de 
kopij is maandag 24 februari.  
Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl. 
 
 

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

 
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/
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OPBRENGSTEN AGNES 2019 
 

Ik wil vandaag beginnen met woorden van dank aan u allen. Dank aan al diegenen 
die hebben bijgedragen aan onze Actie Kerkbalans en/of aan onze wekelijkse 
collectes. Dank ook aan de vele vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar voor de 
Agnes hebben ingezet. Niet alleen de vrijwilligers die met hun activiteiten hebben 
bijgedragen aan onze inkomsten maar zeker ook de vrijwilligers die actief zijn voor 
bijvoorbeeld onze liturgievieringen, de pastorale werkzaamheden of de 
ondersteuning.   
Mede door uw inzet is de Agnes in staat een levendige parochiegemeenschap te 
blijven.  
In onze cijfers over 2019 lieten de opbrengsten uit de Actie Kerkbalans halverwege 
het jaar een terugval zien in vergelijking met het jaar ervoor. In de tweede helft van 
2019 is het jammer genoeg niet gelukt dit verschil nog goed te maken. De 
opbrengsten uit kerkbijdragen kwamen uit op een bedrag van iets meer dan € 
50.000. Ongeveer € 2.500 minder dan vorig jaar. Hier staat tegenover dat de 
opbrengsten uit collectes met ongeveer € 1.500 zijn gestegen.  
Opvallend in de categorie ontvangen bijdragen is de daling (€ 750) van de post 
Dopen en 1e H. Communie. Het afgelopen jaar heeft een vrij forse daling laten zien 
van zowel het aantal dopelingen als het aantal communicantjes.  
De overige posten in deze categorie laten over het algemeen lichte dalingen zien in 
vergelijking met vorig jaar. Uitzondering is de post “collectes derden”. Hier zien wij 
een lichte stijging.  
Per saldo is het totaal van de ontvangen bijdragen gedaald met € 2.400. 
Deze daling is ruim gecompenseerd door hogere opbrengsten uit (wat wordt 
genoemd) beleggingen. Een flink aantal concerten in de laatste maanden van het 
jaar heeft ervoor gezorgd dat de opbrengsten uit de verhuur van onze kerk 
(inclusief de daarbij verzorgde catering) met € 4.850 zijn gestegen tot € 11.050.  
De Overkant heeft vrijwel het gehele jaar een achterstand gehad op de cijfers van 
2018. Ook hier zijn in de laatste maanden van het jaar wat extra activiteiten 
geweest waardoor de opbrengsten uiteindelijk toch nog iets hoger zijn uitgevallen 
dan vorig jaar. 
De huuropbrengst van de woning is € 500 lager dan vorig jaar. In 2018 werd  een 
maand huurachterstand ingelopen. 
Per saldo stegen de opbrengsten uit beleggingen met € 4.600 en het totaal van de 
baten van de Agnes met € 2.200.    
Onze cijfers over 2019 kunnen als volgt worden samengevat. Ter vergelijking zijn in 
de tweede kolom de cijfers over 2018 opgenomen. 
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 2019 2018 

 € € 

Kerkbijdragen (AKB)                                        50.150 52.600 

Collectes                                                            27.500 26.050 

Stipendia                                                           4.750 5.100 

Offerblokken en kaarsen                                 6.300 6.600 

Huwelijken en uitvaarten                               2.150 2.350 

Dopen en 1e H. Communie                              850 1.600 

Ontvangen collecten t.b.v. derden                 2.600 2.400 

   

Totaal ontvangen bijdragen                            94.300 96.700 

   

Opbrengsten kerk (Agnesgilde)  11.050      6.200 

Opbrengsten De Overkant 23.350 23.100 

Huuropbrengst woning 7.700 8.200 

   

Totaal opbrengst bezittingen 42.100 37.500 

   

TOTAAL BATEN 136.400 134.200 

  
 
 
 

AKTIE KERKBALANS 2020 
 
In december van het afgelopen jaar en in de eerste weken van dit jaar zijn veel 
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor onze Actie Kerkbalans 2020. Het 
startschot hiervoor is gegeven op zondag 26 januari. In de dagen daarna zullen 
weer veel vrijwilligers brieven en folders bij de parochianen bezorgen.  
Wij hopen ook dit jaar weer op de steun van u allen. Zowel voor onze Actie 
Kerkbalans, de wekelijkse collectes en uw inzet als vrijwilliger. Mag de Agnes weer 
op u rekenen? 
Henk Habraken, budgetbeheerder 
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AGENDA MAAND FEBRUARI 
 

     

1  Zaterdag  20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

2 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

2 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

4 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

5 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

6 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

6 Donderdag 20.00 u   Geloven Nu 

8 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

9 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

9 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

11 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

12 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

13 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

15 Zaterdag 20.15 u  Concert Kwintensens 

15 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

16 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

16  Zondag  12.00 u Eucharistieviering Spaans 

18 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

19 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

20 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

22 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

23 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

23 Zondag 11.00 u  Internationale viering H. Marthakerk  

23 Zondag 12.00 u  Geen Spaanse viering 

25  Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

25 Dinsdag 19.30 u  Vergadering Beheercommissie 

26 Woensdag 9.30 u  Geen viering in kapel  

26 Woensdag 10.00 u  Bezinningsochtend 

26 Woensdag 19.30 u Eucharistieviering Aswoensdag Ned/ Sp 

27 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

27 Donderdag 20.00 u  Vergadering Pastoraatgroep 

29 Zaterdag 10.00 u  Doopviering 

29 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

1 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

1 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 
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ORIËNTATIEDAG VRONESTEYN 

 

In het kader van de studie en beroepenoriëntatie wil ik u namens pastor Walter 
Broeders, rector, vragen of de poster m.b.t. de Oriëntatiedag priester (diaken) 
opleiding Vronesteyn geplaatst kan worden op uw website of in uw parochieblad. 

Het bisdom Rotterdam organiseert een informatie- en Oriëntatiedag voor jonge R.K. 
mannen die er over nadenken om priester of diaken te worden.  

Vanuit het Centrum Vronesteyn biedt het bisdom de mogelijkheid tot het volgen 
van een door de Kerk erkende theologiestudie en een uitgebreid 
vormingsprogramma voor hen die priester willen worden.  

Een jongeman die in uw midden examen doet en wil weten wat er aan studie en 
vorming mogelijk en nodig is om priester te worden, is van harte welkom op zondag 
15 maart 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur op Vronesteyn te Voorburg.  

Ook bestaat de mogelijkheid om diaken te worden, en daartoe theologie te 
studeren en een vormingsprogramma te volgen. De minimumleeftijd om als 
gehuwde man tot permanent diaken gewijd te worden is 35 jaar.  

Naast het leven en werken als priester of diaken bestaat er tevens de mogelijkheid 
om als pastoraal werker (v/m) te gaan werken in Kerk en samenleving. Het aantal 
beschikbare plaatsen in het bisdom is echter beperkt. 

Met dank voor uw medewerking. 

Een hartelijke groet, Francis Wout 

NB: Afgelopen december ben ik met pensioen gegaan en de mailing voor Centrum 
Vronesteyn zou ik nog verzorgen. 
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