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              OP WEG NAAR PASEN 2020 
 

Geloofsvorming in de Veertigdagentijd 
 

Het Verhaal Van De Babylonische Ballingschap     (597-536 V.C) 
 

De geschiedenis en het verhaal van de Babylonische ballingschap gaat over de 
betekenis van het lijden en het gevoel dat God verdwenen is. Het hele volk is in een 
moment van een diepe crisis, maar de crisis van het volk dient als model van elke 
persoonlijk crisis. 
 
Het is noodzakelijk om je voor te stellen wat de vernietiging van de tempel voor de 
Hebreeën betekende: in zekere zin betekende dit het verlies van hun God, of op zijn 
minst hun relatie met Hem. Zij hebben geen tempel om met God in contact te zijn, 
zij hebben geen land, zij worden buitenlanders. Deze wanhoop wordt heel goed 
weerspiegeld in Psalm 137, waar de Hebreeën, die treuren om het verlies van de 
tempel aan de oevers van de rivier in Babylon, hun citer aan de bomen hangen en 
weigeren liedjes voor God te zingen in een vreemd land.  Daardoor zijn ze zonder 
God geraakt, wat betekenis gaf aan hun hele geschiedenis als individu en als natie. 
Na 70 jaar kunnen zij terug naar hun eigen land en het eerste Paasfeest dat zij weer 
met grote vreugde hebben gevierd was PASEN in Jerusalen. 
 
 
Op zes donderdagavonden in de Veertigdagentijd zullen we ons, aan de hand van 
deze verhalen, verdiepen in deze periode van Ballingschap van het Joodse volk en de  
betekenis hievan voor ons persoonlijke geloofsleven: 
 

1) Inleiding – Profeet Elias en de afgoderij (27 februari) 
2) Jeremia’s roeping en zijn prediking (5 maart) 
3) Ezechiel en de wagen van vuur (12 maart) 
4) Jona’s crisis en de bekering van Ninive (19 maart) 
5) Tobit en het leven van de Joden in ballingschap (26 maart) 
6) Esdras / Nehemias : de terugkeer van ballingschap en de viering van Pasen 

(2 april) 
 
Waar:    Maria ten Hovezaal; Willemstraat 60ª 
Aanvang:  19.45 uur met koffie/thee; aansluitend aan de avondmis in de St. 

Jacobuskerk. 
Afsluiting:  21.30 uur  
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 Indeling van de avond – ontmoeting – inleiding – uitwisseling- afsluiting 
met de Completen. 

 Verrassende inleiders! Vrije bijdrage! 
 
Informatie: Adele Nieuweboer 070 - 3863457 
Opgave via het parochiesecretariaat Parochie Maria Sterre der Zee 
Neuhuiskade 97; 2596 XK Den Haag of T 070-8209866 of                           
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 

 
 
 

WERKEN AAN JE TOEKOMST 
 
Een beter leven dankzij goed onderwijs 

Vastenactie 2020 
 
Het thema, waar de vastenactie zich dit jaar voor inzet, is ‘werken aan je toekomst’. 
In ontwikkelingslanden probeert men mensen door goed onderwijs te helpen een 
zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen 
zorgen en een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. Dit doet men door projecten 
te ondersteunen, die zorgen voor een beroepsopleiding, voor voortgezet onderwijs 
en ook projecten, die mensen helpen bij het opzetten van een eigen onderneming. 
 
U kunt gedurende de vastentijd deze projecten van de vastenactie steunen door uw 
financiële bijdrage hieraan te deponeren in het offerblok achter in de kerk.  

MOV – Agnesgemeenschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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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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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 dít moment in íeders 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 
2020. 
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. 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: Elandkerk OLV Onbevlekt Ontvangen, Da Costastraat 46.  
                  LET OP: Verzamelen om 9.00 en VERTREK om 9.15 !  
                                 en indien u beschikt over een Museumkaart deze svp 
meenemen! 
25 maart: Antonius Abt, Scheveningseweg 235. 
1 april: Agneskerk, Beeklaan 186. 
8 april: Marthakerk (Hoefkade), De Bockstraat 58 (= zij-ingang kerk).  
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Voor nadere informatie: de flyer in de kerk, de parochie-website www.rkdenhaag.nl 
 en het secretariaat van de Antonius Abt-kerk, 070-3541742, 
antoniusabt@rkdenhaag.nl . Aanmelden niet verplicht. 
 
Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten bij een, meerdere of alle wandelingen! 
 
Namens de voorbereidingscommissie, pastor Jan Eijken. 

 
 
STILLE OMGANG 
 

In de nacht van zaterdag op zondag 21-22 maart wordt voor de 139e keer de stille 
omgang door het centrum van Amsterdam gelopen. Deze bedevaart staat bekend 
als “Het Mirakel van Amsterdam”. Herdacht wordt dat in 1345 op wonderbaarlijke 
wijze de Heilige Hostie van een zieke behouden bleef en ook in het vuur 
onaangetast bleef.  
Graag nodigen wij u uit om aan deze omgang deel te nemen.  

 
Programma: (wijzigingen voorbehouden) 
 
21.15 uur: vertrek uit Delft 
21.45 uur: vertrek vanuit Voorburg 
22.30 uur: lopen van de stille omgang door centrum Amsterdam 
23.45 uur: Plechtige H. Mis in de Krijtberg (St. Franciscus Xaveriuskerk)          
gevolgd door een korte uitstalling van het Alllerheiligste.  
01.15 uur: vertrek naar Voorburg 
 

Kosten deelname zijn € 16,- per persoon. Tot 14 jaar is de deelname gratis, indien 
begeleid door een volwassene. 
Voor opgave en meer informatie zie de brochure achter in de kerk of mail naar 
dehaagsebedevaarten@gmail.com. 

 
Eerstvolgende bedevaarten, net zoals de Stille Omgang, weer georganiseerd door 
“Haagse Bedevaarten”: 
Naar Smakt en Kevelaer op donderdag 30 april en vrijdag 1 mei (gecombineerd). 
Naar Kevelaer donderdag 6 t/m zaterdag 8 augustus. 
Naar Kevelaer op vrijdag 7 augustus 
Naar Heiloo en Egmond op woensdag 23 september 

 

http://www.rkdenhaag.nl/
mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl
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BEDEVAARTEN NAAR BANNEUX 
 
 

Ieder jaar organiseert het Banneux Comité Bisdom Rotterdam verschillende 
bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria 
verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er 
ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.  
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar 
tegelijkertijd ook met de diepe rijkdom van Banneux. 

 
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 
 
~ Tweedaagse bedevaart op zaterdag 2 en zondag 3 mei 
   Kosten slechts € 125,- 
   Begeleiding door pastor Blokland. 

 
~ Vijfdaagse bedevaart van vrijdag 15 mei t/t dinsdag 19 mei  
   Tijdens deze bedevaart gaat een speciaal team bestaande uit een priester, een        
    arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee zodat u goed  
    verzorgd bent. 
    Kosten slechts € 285,-      
    Begeleiding door pater dr. M. Lindeijer SJ en diaken F.J. Vrijburg. 
 
~  Eéndaagse bedevaart op zaterdag 6 juni 
    Kosten slechts € 57,50 
    Begeleiding door pastoor W.T.M. Kuipers. 
 
 
Voor opgaven en verdere informatie betreffende kosten en programma kunt onze 
brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen bij: 
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, telefoon 015-3683148 
Email: paula_opstal@hotmail.com 
 
Dhr. G.J. de Bruijn, telefoon 070-3205872 
Email: gerard.debruijn@planet.nl 

 
Zie ook de website: banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl 

 
 

mailto:paula_opstal@hotmail.com
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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 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 
 
zo   8 mrt   2e zondag van de Veertigdagentijd 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    m.m.v. gemengd koor 
    Voorganger: A. van der Helm 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    m.m.v. Spaans koor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
zo  15 mrt   3e zondag van de Veertigdagentijd 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    Samenzang Nederlands 
    Voorganger: Broeder St. Jan 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    m.m.v. Spaans koor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
zo  22 mrt   4e zondag van de Veertigdagentijd 
  10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
    m.m.v. herenkoor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
  12.00 uur Eucharistieviering Spaans 
    m.m.v. Spaans koor 
    Voorganger: J. Rivadeneira-Aldás 
 
zo   29 mrt   5e zondag van de Veertigdagentijd 
  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 
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MORGENGEBED (LAUDES) IN DE VASTENTIJD 
 
Tijdens de vastentijd zal iedere doordeweekse ochtend (maandag t/m vrijdag) om 6 
uur de Laudes (morgengebed) worden gebeden in de Fatimakapel van de Agneskerk 
(Newtonstraat 326), beginnend maandag 2 maart. Iedereen is van harte welkom om 
zich aan te sluiten en zo de dag te beginnen met een lof aan God. 
 

HUISPAASKAARSEN 2020 
 
Op zondag 1, 8 en 15 maart is er gelegenheid om na afloop van de Nederlandse 
viering huispaaskaarsen te bestellen. Achterin de kerk zal er een intekenlijst liggen 
en enkele modellen zijn ook te zien. 
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 RELIEKEN HEILIGE BERNADETTE 
 
Bisdom Rotterdam verwelkomt relieken van de heilige Bernadette 
  
De schrijn met de relieken van de heilige Bernadette van Soubirous komt dit jaar 
naar Nederland. Tussen 11 mei en 15 juni worden de relieken in alle zeven 
Nederlandse bisdommen ontvangen. In de periode daarvoor reizen ze langs 
Mariabedevaartplekken in België. Het heiligdom leent de relieken sinds enkele jaren 
voor korte tijd uit aan andere bisdommen. 
  
Bernadette Soubirous is sinds haar overlijden in 1879 opgebaard in het klooster 
Saint-Gildard in Nevers. In het kader van haar zalig- en heiligverklaring zijn in de 
jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze 
relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard in een aparte 
Bernadettekapel naast de crypte. De relieken van Bernadette waren de afgelopen 
jaren in bisdommen in Italië, Duitsland en Spanje. Eind 2020 reizen ze naar Ierland 
en daarna naar diverse landen in Azië. 
  
Het bisdom Rotterdam verwelkomt de relieken van zondag 7 juni tot en met 
donderdagochtend 11 juni in de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal in 
Rotterdam. 
  
Op deze dagen zijn pelgrims uitgenodigd voor het rozenkransgebed en de 
eucharistieviering in de kathedraal. Op zondag 7 juni wordt de eucharistie gevierd 
om 11.00 uur. Op maandag 8 juni, dinsdag 9 juni, woensdag 10 juni en donderdag 
11 juni wordt de eucharistie gevierd om 9.30 uur. 
  
“Het is bijzonder dat het bisdom Rotterdam, in verbondenheid met het heiligdom 
Lourdes en bisdommen wereldwijd, de relieken van Bernadette mag verwelkomen”, 
zegt bisschop Van den Hende. “Het bedevaartsoord Lourdes wil mensen op deze 
manier in contact brengen met de heilige Bernadette en de gelovige betekenis van 
Lourdes. Voor mensen die Lourdes hebben bezocht, is het een mooie manier om 
opnieuw dichtbij Lourdes te komen. Met name voor de zieken en andere mensen 
die de reis naar Lourdes niet kunnen ondernemen kan dat bijzonder zijn.” 
  
De organisatie wordt ondersteund door de Nederlandse bedevaartorganisaties VNB 
en Huis voor de Pelgrim. 
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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. 
Hartelijk dank voor uw steun! 
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JONGERENBEDEVAART ROME 
 
Van 26 april tot 2 mei is er een bedevaart naar Rome speciaal voor jongeren. Voor 
meer informatie zie www.jongkatholiek.nl 

 
FAMILIEBERICHTEN 

 
Overleden:  
Emeritus pastoor Cor Lemmers 

 
 
 

 
COLLECTEOVERZICHT      
                                                                                     

13/1  -    19/1   €  386,50 
20/1  -    26/1    €  413,68 
27/1   -     2/2     €  367,83 
  3/2   -     9/2      €  396,25 
10/2   -   16/2     €  454,27 
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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. 
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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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AGENDA MAAND MAART 
 

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 

5 Donderdag 20.00u  Geloven Nu 

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 

14 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

15 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

15  Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

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 

22 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

22 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

23 Maandag  18.00 u  Agapèviering 

24 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

25 Woensdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

25 Woensdag 10.00 u  Bezinningsochtend 

26 Donderdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

26 Donderdag 20.00 u  Vergadering BC plus PG 

28 Zaterdag 10.00u   Doopviering 

28 Zaterdag 20.00 u Eucharistieviering Neocatechumenaat 

29 Zondag 10.00 u Eucharistieviering Nederlands 

29 Zondag 12.00 u Eucharistieviering Spaans 

31 Dinsdag 9.30 u Eucharistieviering Kapel 

31 Dinsdag 19.30 u  Vergadering Beheercommissie 
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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 vóór de laatste zondag van de 
maand. Het nummer voor april verschijnt op zondag 29 maart. De sluitingsdatum 
voor de kopij is maandag 23 maart.  
Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl. 
 
 

VERSCHIJNINGSDATA STELLA MARIS 
De volgende verschijningsdatum van het parochieblad Stella Maris is nog niet 
bekend. 

 
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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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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