
 
 

 
 
 

MEI   2020 



 
 
 
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 
 
  

mailto:willibrord@rkdenhaag.nl
mailto:pastoraatgroep.willibrord@rkdenhaag.nl
mailto:willibrord@rkdenhaag.nl


 
 
 
 
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 
 
 
VIERINGENOVERZICHT H. Marthakerk  
 
Tot en met 31 mei zijn er GEEN vieringen in verband met de maatregelen 
rondom het COVID-19 Virus. 
 
VIERINGENOVERZICHT H. Jozef  
 
Tot en met 31 mei zijn er GEEN vieringen in verband met de maatregelen 
rondom het COVID-19 Virus. 
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KORTE BERICHTEN 

 
 

Hoe ga je ter communie? 
Eén van de maatregelen die de bisschoppen hebben genomen vanwege de 
verspreiding van het coronavirus is dat de communie uitsluitend op de hand mag 
worden ontvangen. De hygiënische risico's zijn te groot omdat via de hand van de 
priester het virus dan gemakkelijk verspreid kan worden. Dit risico was er 
natuurlijk altijd al, maar nu zijn de gevolgen ernstiger. Sinds het tweede Vaticaans 
Concilie is het ontvangen van de communie op de hand, weer hersteld als 
mogelijkheid die net zo waardevol is als de communie op de tong ontvangen wat 
tot dan toe de enige mogelijkheid was. Pas rond het jaar 900 werd de communie 
op de tong uitgereikt.  
Met het uitreiken van de communie op de hand is de traditie van de apostolisch 
tijd weer hersteld. In de eerste eeuwen werd de communie altijd via de hand 
ontvangen. Ook dat kan eerbiedig. Zoals Cyrillus van Jeruzalem (315-
386) schreef: Maak van je handen een troon voor de Heer. Als we met die 
instelling de communie op de hand ontvangen, dan is dat een waardige manier. 
Dat geldt nu en ook straks als de dreiging voorbij is. 
De manier om de communie op de hand te ontvangen: men houdt de linkerhand 
open voor de priester en de rechter ondersteunt de linker. (Dat kan andersom 
indien men linkshandig is) De priester legt de hostie op de hand en zegt "Lichaam 
van Christus" de gelovige zegt "Amen" en stopt met de rechterhand de hostie 
meteen in de mond, vóórdat hij/zij zich verplaatst om weer naar de kerkbank te 
gaan. De hostie wordt dus ter plekke genuttigd. 
 

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 is weer op 9 mei van 10 tot 12.30 uur, ingang De Bockstraat 58.  
 
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 date is May 9th 
10.00 a.m. to 12.30 p.m. Entrance 58, De Bockstraat.  
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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. In de maand mei wordt er geen doopplechtigheden 
gehouden in verband met het Covid-19 virus. De eerst volgende doopplechtigheid 
is op 20 juni 2020. 
 
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 

http://www.rkdenhaag.nl/
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(Heavens Touch) of Gerard van Dommelen (Sancto Martino Laus). Beiden zijn 
vaak in de Marthakerk aanwezig bij de zondagvieringen.  

 

WEEKVIERINGEN  
Momenteel vervallen de vieringen op de woensdagochtend door de maatregelen. 
Ook op de zaterdagen is de kerk in de avond NIET geopend. Deze maatregel 
duurt in ieder geval tot NA Pinksteren 

 
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, ook in deze tijd,  terecht bij het 
secretariaat, woensdag en donderdag tussen 10.00 tot 13.00 uur. Voor 
misintenties  geldt een richtbedrag van € 10.-. Vóór vrijdag kunt u telefonisch uw 
misintenties opgeven. Deze worden in een speciale mis door Pastoor 
Langerhuizen benoemd.  
 
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. 
 

Begrafenis plechtigheden. 
Een begrafenis kan nog wel gehouden worden. Echter ook hier is er aandacht 
voor het aantal bezoekers tijdens deze plechtigheid. De voorganger zal u 
hierover informeren.  
 

Conferentie “Als God renoveert” 
In november (als grote evenementen worden toegestaan) wordt in Oudenbosch een 
conferentie over parochievernieuwing georganiseerd met als titel “Als God renoveert” 
naar aanleiding van het gelijknamige boek van James Mallon pr. 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 
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ervaringen die onze vertegenwoordigers hebben opgedaan en hoe we als parochie 
hiervan vruchten kunnen plukken. 
 
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 

 
 

Juist nu hebben we uw bijdrage hard nodig.  
Hartelijk dank! 
 

Openstelling kerken op zondag 
 
Tot 1 juni zijn de kerken in onze parochie op zondag op de volgende uren 
geopend voor gebed en het opsteken van een kaars: 
 
H. Antonius Abt     10:00 - 11:00 uur 
H. Agnes      11:30 - 12:30 uur 
H. Driekoningen:  

Onbevlekt Hart van Maria  09:30 - 10:30 uur 
         H. Paschalis    11:00 - 12:00 uur 
H. Ignatius: OLV Onbevlekt Ontvangen  11:00 - 12:00 uur 
H. Jacobus      08:30 - 15:00 uur 
H. Willibrord: H. Martha   11:00 - 12:00 uur 
  
Op zaterdagavond zijn de kerken gesloten. 
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Uitstelling Allerheiligste tijdens de openingsuren in de H. Martha! 
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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.  
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 

We hopen dat in juli de situatie dusdanig is gewijzigd/veranderd, dat we 
verantwoord op kamp kunnen gaan. We houden u natuurlijk op de hoogte! 

 
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 
 
Bedevaart naar Banneux 
Helaas delen we mee dat we genoodzaakt zijn de bedevaarten die in het voorjaar 
gepland zijn in verband met het Covid-19 virus te annuleren. Op grond van de 
richtlijnen van het RIVM en van de Nederlandse Bisschoppenconferentie is het 
niet verantwoord om de volgende bedevaarten doorgang te laten vinden. 
Hopelijk zijn de omstandigheden in het najaar verbeterd zodat we de bedevaarten 
in het najaar wel weer kunnen organiseren. 
 
Overwegingen. 
Via de website van onze parochie (www.rkdenhaag.nl) kunt u wekelijks de 
overwegingen volgen. Telkens door een andere voorganger! 

  

http://www.rkdenhaag.nl/
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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. Juist NU hebben we uw steun 
nodig. 
 
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. 
 

 
 
Samen blijven geven op zondag tijdens de coronacrisis 
Vrijwel alle kerkdiensten en samenkomsten kunnen voorlopig, vanwege het 
coronavirus, helaas niet doorgaan in de vormen die we gewend zijn. Dit zorgt er 

voor dat iedere kerk zijn eigen oplossing moet vinden. 
  

Momenteel worden alle zeilen bijgezet om het geven tijdens 'kerkdiensten op 
afstand' te ondersteunen. Daarom hebben wij een speciale pagina aangemaakt 

waarin we uitleggen hoe geven op afstand werkt en houden we je op de hoogte  
van de laatste updates. Houd deze pagina dus goed in de gaten! 

  
Wij doen er alles aan om kerken en gevers zo goed mogelijk te ondersteunen in 

deze tijd van coronamaatregelen. Zodat we samen kunnen blijven geven, 
gewoon  blijven deelnemen aan de diensten en gewoon blijven kerk samen zijn. 

 
www.Kerkzijnopafstand.nl 
 

http://www.kerkzijnopafstand.nl/
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