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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: woensdag 10 uur - 13uur,  donderdag 10 uur - 13 uur. 
 
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 v. Dommelen  voorzitter g.vandommelen@rkdenhaag.nl 
Koos Fillekes    secretaris k.fillekes@rkdenhaag.nl 
Shennel Bernadina   gebouwen  s_bernadina@hotmail.com 
 
Pastoraatgroep: 
E: pastoraatgroep.willibrord@rkdenhaag.nl 
Mw. M. Lochan-Davelaar Liturgie  n.davelaar@rkdenhaag.nl 
H. Lourens    Diaconie  h.lourens@rkdenhaag.nl 
H. van Loon   Kerk& S  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 
 
Parochievicaris 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 
 
 
 
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 

 
 
Parochies en het coronavirus 
  
Af en toe komen vragen binnen of parochies maatregelen moeten nemen 
vanwege het nieuwe coronavirus. 
Deze vragen zijn te begrijpen. Veel mensen zijn ongerust. Desgevraagd hebben 
we advies ingewonnen. 
Op dit moment zijn maatregelen niet nodig. 
Als in parochies kerkgangers gewend zijn elkaar een hand te geven bij de 
vredewens, dan kan dat ook nu. 
  
Wel is het belangrijk voor iedereen om standaardmaatregelen op te volgen, die 
gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven, zoals goede 
handhygiëne , hoesten en niesen in je elleboog, papieren zakdoek. 
  
In Nederland wordt de situatie rondom het coronavirus op de voet gevolgd door 
de GGD’en (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) en het RIVM (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu). 
Iedere GGD volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM en houdt de artsen in zijn 
gebied op de hoogte. 
  
Als door een arts een besmetting met het coronavirus bij een patiënt wordt 
vermoed, dan treedt een protocol in werking en worden testen uitgevoerd bij het 
RIVM en bij het Erasmus MC. 
Op dit moment is in Nederland nog geen patiënt besmet met het coronavirus. Dit 
kan natuurlijk veranderen, en dan zullen maatregelen en adviezen publiek worden 
gemaakt. Daar liggen draaiboeken voor klaar. 
Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen zijn te vinden op de 
website van het RIVM, www.rivm.nl 
 
 
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. 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 maart 2020 en 11 april (Paaszaterdag) van 10 
tot 12.30 uur, ingang De Bockstraat 58. 
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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   
March 14 and April 11, 10.00 a.m. to 12.30 p.m. Entrance 58, De Bockstraat. 
 
 
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 2020 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). 
 
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. 
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Oecumenische Bezinningsochtenden 
Het nieuwe seizoen 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 25 maart met als gastspreker Marijke 
Wittemann. Thema: 'Depressie: een alledaags verschijnsel'. Deze wordt 
gehouden in de pastorie van de H. Agnes, Beeklaan 188.  
 
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 2e 
en 4e zondag in de Marthakerk. Op de 5e zondag zingt 't  koor Sancto Martino 
Laus in Het Zamen (H. Josephkapel)  tijdens de Eucharistieviering. Het koor 
"Heavens Touch" oefent  elke donderdagavond van 19:30u tot 21:30u in de 
Marthakerk, ingang Stortenbekerstraat 224a.   
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 Marthakerk aanwezig bij de zondagvieringen.  

 

WEEKVIERINGEN  

Op woensdagochtend is er wekelijks in de H. Marthakerk, ingang De Bockstraat 
58,  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.  Pater Vincent Wang (SVD) is na 
deze 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 tot 11.00 uur aanwezig.   

 

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 aan de koster betalen. 
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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. 
 
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, met een aantal 
bruidsparen, volgen.  Op de website vindt u meer informatie. 
 
 
HERDENKING JOM HASJOA 19 APRIL 2020 IN DE KLOOSTERKERK 
Op zondag 19 april 2020, voorafgaand aan de Jom Hasjoa herdenking in Israël, 
herdenken wij in Den Haag de 6 miljoen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vermoorde Joden. Deze herdenking, die zoals altijd om 16.00 uur zal plaatsvinden 
in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag, heeft als thema 'Terugkijkend 
de toekomst in’.  
 
Emile Schrijver zal een toespraak houden. Hij is directeur van het Joods 
Historisch Museum in Amsterdam en het Joods Cultureel Kwartier. Muzikale 
medewerking wordt verleend door Chazan Ken Gould. Ook leerlingen van enkele 
scholen zullen een bijdrage leveren aan de bijeenkomst. Na afloop zullen er 
bloemen gelegd worden bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn 
Maarsenplein. 
 
De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadgenoten van harte uit deze 
bijeenkomst bij te wonen. Het geeft onze Joodse stadgenoten vertrouwen dat wij 
jaar in jaar uit met hen herdenken. Toegang is vrij, registratie is niet nodig. Meer 
informatie en een contactformulier treft u aan op: 
http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/  en 
https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag 
 
 
JOM HASJOA COMMEMORATION APRIL 19th 2020 IN THE KLOOSTERKERK 
 
Sunday the 19th of April 2020, preceding the Jom Hasjoa memorial in Israel, we 
commemorate the 6 million Jews who were murdered during World War II. This 
commemoration, which will take place in the Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 in 
The Hague at 4pm, will have ‘Moving forward while looking back' as a theme.  
 
Emile Schrijver will give a speech. He is the general director of the Jewish 
Historical Museum in Amsterdam and je Jewish Cultural Quarter. Musical 
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accompaniment will be provided by chazzan Ken Gould. Students from various 
schools will also contribute to the gathering. An English translation of the memorial 
will be available at the entrance. Afterwards we will lay flowers at the Jewish 
Children's Memorial at the Rabbijn Maarsenplein. 
 
Lest we forget the impact of the Second World War on The Hague, and the 
suffering endured by our Jewish neighbors, the Community of Churches of The 
Hague wishes to commemorate together with their fellow citizens. Entrance is 
free, registration not necessary. More information and a contact form can be found 
on: http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/ and  
https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag 
 
Vastenwandelingen 2020 
Ook deze 40-dagentijd willen we graag al wandelend, tijd maken voor bezinning 
en voorbereiding op Pasen.  
We nodigen u van harte uit om samen te verkennen wat gelovig zijn anno nú kan 
betekenen - op dit moment in ieders leven. 
 
De 40-dagentijd refereert aan Woestijn, aan duister, aan onze ervaringen van 
verdriet en machteloosheid. Het is een tijd van reflectie en inkeer, en bovenal van 
het besef als kwetsbare mensen onderweg te zijn naar licht en nieuw leven. Met 
de Goede Week en Pasen krijgt lijden, dood en opstanding haar bevrijdende 
betekenis.  
Tegelijkertijd herdenkt Nederland in deze periode 75 jaar Vrijheid.  
Daarom is het thema van deze Vastenwandelingen ‘Vrijheid en 
Verantwoordelijkheid’ - we gaan op zoek naar sporen van het passieverhaal. 
 
En dat doen we in 6 wandelingen op woensdagochtend, van 4 maart t/m 8 april  
Iedere woensdag starten we vanuit een ander kerkgebouw en wandelen we naar 
een bijzondere locatie waar een gastspreker vanuit een specifiek invalshoek het 
thema Vrijheid en Verantwoordelijkheid belicht. Vervolgens wandelen we verder 
en terug naar het startpunt. 
 
Tijdschema: Verzamelen om 9.15 uur, vertrek om 9.30 uur na een korte 
overweging van een lid van het pastoraal team, wandelend naar een bijzondere 
locatie met gastspreker  en terug bij de kerk rond 11.00 uur. Daar kunnen we met 
een kopje koffie/thee nog wat napraten.  
LET OP: op 18 maart starten we vroeger, vertrek om 9.15 uur 
 
Data en startpunten (in de pastorie): 
4 maart: Paschaliskerk, Paschalispad 1. 
11 maart: Jacobus de Meerdere (Parkstraat), Willemstraat 60. 
18 maart: Ignatiuskerk, Da Costastraat 46.  
 LET OP: Verzamelen om 9.00 uur en VERTREK om 9.15 uur  en indien u 
beschikt over een Museumkaart deze svp meenemen! 
25 maart: Antonius Abt, Scheveningseweg 235. 
1 april: Agneskerk, Beeklaan 186. 
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8 april: Marthakerk (Hoefkade), De Bockstraat 58 (zijingang kerk).  
Voor nadere informatie: de flyer in de kerk, de parochiewebsite www.rkdenhaag.nl  
en het secretariaat van de Antonius Abtkerk, 070-3541742, 
antoniusabt@rkdenhaag.nl . Aanmelden niet verplicht. 
Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten bij een, meerdere of alle wandelingen! 
 
(zie ook de folder achter in de kerk) 
 
Wilt u uw geloofsgemeenschap H. Willibrord digitaal een donatie geven?  
Dat kan eenvoudig door gebruik van een Tikkie. 
Zie onderstaande QR-code. 

1. Scan de QR-code met uw telefoon  
2. Volg de instructie op uw telefoon 
3. Voer gewenste bedrag in 
4. Selecteer uw bank 
5. Rond uw donatie af in uw bank-app 

 
 
 
Hartelijk dank! 

 
 
 
 
 

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 Ontvangst 
20:00 Thema avond 



10 

 

21:30 Sluiten 
FILMAVOND 

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) 

 
WILLIBRORD ZOMERKAMP 
 

 Ben jij klaar voor een feestje? 
 Heb jij zin in plezier en avontuur? 
 Wil jij delen in het geloof? 
 Heb jij zin in een onvergetelijke vakantie? 
 Ben je tussen de 8 en 12 jaar? 
 Ga dan met ons mee op kamp, het leukste feest van het jaar! 

 
Voor jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar wordt een zomerkamp georganiseerd. 
Onder leiding van een gemotiveerd team aan begeleiders reizen we af naar het 
zuiden van het land, waar een geweldige omgeving en een gezellig kamphuis op 
ons wachten. Hier zullen we ons vermaken met verschillende activiteiten op het 
gebied van spel, sport, ontspanning en geloof. Het thema van dit kamp is ‘Een 
dag niet gefeest, is een dag niet geleefd!’. Elke dag zal er een nieuw feest 
centraal staan. Het feest wordt verwerkt in de spellen en in allerlei andere 
activiteiten. Tijdens de dagopening en de dagsluiting is er tijd voor catechese.  
Het zomerkamp brengt ons dit jaar naar de omgeving van Tilburg. Het kamphuis 
waar we een kleine week zullen verblijven biedt een fijne en natuurlijke omgeving. 
Er is onder andere een ruim speelveld, speeltoestellen en een bos waar leuke en 
spannende spellen zullen gaan plaatsvinden. Een week vol met plezier, spel, 
sport, gezelligheid en geloof!  
 
Datum:  zondag 19 juli 2020 t/m vrijdag 24 juli 2020 
Kamphuis: Heukelomse Hoefke 
Kosten:  € 20,00 per kind 
Deelnemers: max. 40 kinderen, wees er snel bij! 
Leeftijd:  8 tot en met 12 jaar 
 
 
Inschrijving:   via inschrijfformulier verkrijgbaar achterin de kerk         
                         van de H. Agnes en H. Martha of de website 
                         rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/H.Agnes/ 
                          Willibrord zomerkamp 
 
Wilt u ons kamp sponsoren? Dat kan! Maak gewenst bedrag over naar NL 62 
INGB 0003081273 t.n.v. H. Willibrord o.v.v. sponsoring Willibrordkamp 
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VIERINGENOVERZICHT H. Marthakerk (wijzigingen voorbehouden) 

zaterdag 
29 februari 
2020 19:00  A. van der Helm 

zondag 1 maart 2020 11:30  p. V. Wang SVD 

zondag 1 maart 2020 13:00 
Engelstalig 
Afrikaans 

K. van der Geest 
SVD 

zaterdag 7 maart 2020 19:00  p. V. Wang SVD 

zondag 8 maart 2020 11:30  
K. van der Geest 
SVD 

zondag 8 maart 2020 13:00 
Engelstalig 
Afrikaans E. Owusu SVD 

zaterdag 14 maart 2020 19:00  A. van der Helm 

zondag 15 maart 2020 11:30 
Woord & 
Communie pw J. Eijken 

zondag 15 maart 2020 13:00 
Engelstalig 
Afrikaans 

K. van der Geest 
SVD 

zaterdag 21 maart 2020 19:00  p. V. Wang SVD 
zondag 22 maart 2020 11:30                                                                                     p. V. Wang SVD 

zondag 22 maart 2020 13:00 
Engelstalig 
Afrikaans P. Mazono SVD 

zaterdag 28 maart 2020 19:00  D. Langerhuizen 
zondag 29 maart 2020 11:30  p. V. Wang SVD 

zondag 29 maart 2020 13:00 
Engelstalig 
Afrikaans 

K. van der Geest 
SVD 

 
 
 
VIERINGENOVERZICHT H. Jozef (wijzigingen voorbehouden) 
zondag 01-03-20 11:00 Surinaams J. Mul 
zondag 08-03-20 9:30  K. van der Geest SVD 

zondag 15-03-20 9:30 
Nederlands (Woord 
& Communie) zr. E. Telik SSps 

zondag 22-03-20 9:30  K. van der Geest SVD 

zondag 29-03-20 9:30 
Nederlands (Woord 
& Communie) zr. E. Telik SSps 
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Conferentie “Als God renoveert” 
 
Op dinsdag 24 en woensdag 25 maart a.s. wordt in Oudenbosch een conferentie 
over parochievernieuwing georganiseerd met als titel “Als God renoveert” naar 
aanleiding van het gelijknamige boek van James Mallon pr. Op deze grote 
conferentie komen meer dan duizend pastorale beroepskrachten en vrijwilligers 
samen rond de vraag hoe in een parochie te komen “van onderhoud naar bloei”, 
de ondertitel van het boek. Dit thema komt in verschillende inspirerende 
workshops over het bouwen aan een vitale parochie aan de orde. Namens onze 
parochie zullen diaken Henk van Zoelen, Parochievicaris Ad van der Helm, 
parochievicaris Vincent Wang, Annelies Brosch en Henk van Loon aan deze 
conferentie deelnemen. Na de conferentie zult u nader geïnformeerd worden over 
de ervaringen die onze vertegenwoordigers hebben opgedaan en hoe we als 
parochie hiervan vruchten kunnen plukken. 
 
 
 

GEEF OM JE KERK. 
ACTIE KERKBALANS 2020 

 
De parochie Maria Sterre der Zee, waarvan ook de Willibrord gemeenschap deel 
uit maakt, is net zoals alle andere parochies voor haar inkomsten bijna volledig 
afhankelijk van vrijwillige bijdragen van de gelovigen. Met deze inkomsten dienen 
alle uitgaven gedekt te worden. Anders zit er niets anders op dan in te teren op 
het vermogen. Als ook dat opraakt zal de parochie genoodzaakt zijn om minder 
vieringen te organiseren of zelfs kerken te sluiten. 
 
Op dit moment zitten we in een fase van interen. De collecteopbrengsten in de 
kerk en giften van een paar trouwe donateurs (voor beide heel veel dank) zijn niet 
voldoende om de uitgaven voor het houden van vieringen en andere activiteiten, 
waar we niet direct iets voor krijgen te bekostigen. Voor uw beeld: De kerk dient 
het pastorale team, de overige voorgangers, de secretariaten, de verwarming, de 
verlichting, de gemeentelijke kosten en nog veel meer te betalen. 
 
Waar we naar op zoek zijn, en waar de actie Kerk Balans ook naar streeft is, om 
meer mensen te vinden die actief doneren via de bank. Door een maandelijkse 
overboeking van bijvoorbeeld €10,-- (meer mag natuurlijk ook) te doen naar 
rekening NL62 INGB 0003 0812 734 ten name van H. Willibrord onder vermelding 
van Kerkbijdrage 2020. Zo helpt u de Willibrord gemeenschap enorm. 
 
NB. Wij krijgen geen geld van de staat. Giften aan de kerk zijn voor de donateurs 
echter wel aftrekbaar van de belastingen. Doe hier uw voordeel mee. 
 
 


