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NAAR PASEN EN PINKSTEREN OP EEN NIEUWE MANIER 
 

Op welke manier kunnen wij de huidige situatie ‘interpreteren’ die de hele wereld, 
de hele mensheid heeft getroffen? Bij de Bergrede heeft Jezus toen al 
aangekondigd dat Hij aanwezig is bij elke moeilijke situatie waarin de mens zich kan 
bevinden:  “Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden” (Mt 5,4). 
 

Wij zien allemaal met grote verrassing hoe het virus heel snel verspreid is 
en zo veel slachtoffers heeft gemaakt. Onze hele samenleving, gewoontes, routines, 
manier van werken, onze religieuze gewoonten enz. is plotseling op zijn kop gezet. 
Vandaag moeten we, meer dan ooit, ontdekken dat alleen God, Zijn Geest genoeg is 
om onze ziel te kunnen troosten. Elke moeilijke ervaring die wij kunnen hebben 
heeft meteen een innerlijk effect, ik bedoel in het binnenste van de mens, in zijn 
ziel die onsterfelijk is. Daarom zei Jezus aan het begin van zijn missie op een berg 
dat wij door Hem getroost kunnen worden. Hoe kan Hij mij, u, uw buurman, uw 
neef enz. troosten? Jezus kan ons troosten als wij Hem binnen laten komen. Hij 
komt en gaat staan voor de deur van ons leven en Hij klopt. H. Johannes vertelt hoe 
de Heer spreekt voor de kerk in Laodicea: “Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand 
mijn stem hoort en de deur opent zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem 
houden en hij met Mij” 

 
Ja, beste parochianen, Zijn stem horen, Zijn stem, Zijn woord is een voedsel. 

In deze onzekere tijd die wij hebben kan en moet het WOORD, de H. Schrift een 
voedsel, een toevlucht worden. Hoe gaan wij Pasen vieren? Zal Jezus verrijzen? Zal 
Jezus naar de hemel opstijgen? Hoe wordt Pinksteren gevierd? Komt dit jaar de 
Heilige Geest? Op alle vragen is het antwoord een grote JA. 

 
Jezus is al verrezen en stuurt constant zijn Geest aan degenen die het in een 

zuiver hart willen ontvangen. Dit jaar 2020 zal zonder twijfel speciaal zijn en 
onmogelijk te vergeten Wij kunnen doorgaan met onze geestelijke voorbereidingen 
om Pasen te vieren, dit jaar zal het op een totaal nieuwe manier gedaan worden, 
God heeft veel fantasie. De bijzondere situatie die wij nu beleven is een uitnodiging 
om de Heer dagelijks, elk uur te zoeken, met hem te spreken. Het is een periode om 
de relatie binnen de familiekring te versterken. Nu krijgt iedereen de mogelijkheid 
meer tijd te hebben om samen thuis te zijn. Misschien was ons leven gecentreerd in 
onze eigen ontwikkelingen en interesses, nu is het radicaal omgedraaid. Nu hebben 
wij meer tijd om te praten met onze buurman, man en vrouw, ouders en kinderen, 
broers en zussen, het hele gezin met God. Dit is een tijd om te waarderen wat echt 
de moeite waard is, namelijk de relaties tussen echtgenoten, tussen ouders en 
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kinderen, solidariteit met de zwakken en vooral een nieuwe relatie met Christus 
aan te gaan. 

Ja, nogmaals, wij zullen zonder twijfel Pasen vieren. Hoe? Op een nieuwe 
manier: binnen de tempel van elk christelijk gezin, binnen de tempel van elk hart 
dat zich tot God heeft omgedraaid.  

Wij richten ons gebed naar Onze Moeder en Maagd Maria die bij de eerste 
christelijke Pasen aanwezig was, de angst en de pijn van haar Zoon heeft geleden en 
Hem drie dagen later in glorie verrezen heeft gezien.  

 
ZALIG PASEN 
 
Johnny Rivadeneira Aldás 
Parochievicaris. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

GEESTELIJKE COMMUNIE 
 

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.  

Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart.  
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer 
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LITURGISCH OVERZICHT       

 

Alle vieringen t/m 1 juni (Pinksteren) komen te vervallen, dit geldt ook voor de 
weekvieringen in de Fatimakapel.  
Hopelijk kunnen wij op zondag 7 juni weer bijeenkomen in de kerk. 
Op zondagmorgen is de Eucharistieviering op de TV te volgen op NPO2 
Op onze YouTube kanaal verschijnt elke zaterdagavond de evangelielezing en een 
overdenking door een van onze pastoraalteamleden.  
Van de palmwijding en de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
(Kruisverering) en de Paaswake worden opnamen gemaakt welke dezelfde avond 
via ons YouTube kanaal uitgezonden worden. De opnames vinden plaats in de H. 
Jacobuskerk.  
 

KERKOPENSTELLING 

 

Tot 1 juni is de Agneskerk elke zondag van 11.30 uur tot 12.30 uur geopend voor 

gebed en het opsteken van een kaars. Dit geldt ook voor Eerste Paasdag. 

Op Goede Vrijdag is onze kerk geopend van 15.00 tot 16.00 uur. 

Tijdens de openstellingen en tijdens secretariaatsuren kunt u een gezegend 

palmtakje afhalen (zolang de voorraad sterkt). 

 

De openstelling op de zondagen is onder voorbehoud van voldoende belangstelling 

hiervoor. Zie de pagina van de Agnes op de parochiewebsite (www.rkdenhaag.nl)  

voor actuele informatie over dit onderwerp en de Gaandeweg die elke week per 

mail verzonden wordt en op de site verschijnt. 

 

LET OP: de openingstijden wijken af van de tijden zoals genoemd in de Stella Maris. 

 

Richtlijnen voor bezoek aan onze kerk: 

De richtlijnen van het RIVM ten aanzien van het coronavirus zijn van toepassing: 
 
Bent u verkouden of ziek, ga dan niet naar binnen 
Er mogen maximaal 30 mensen tegelijkertijd in de kerk aanwezig zijn 
Houd 1,5 – 2 meter afstand van elkaar in het portaal, in de banken en in de paden 
Nies of hoest in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes 
Laat geen voorwerpen (zakdoekjes b.v.) achter in de kerk 
Bezoekers geven elkaar niet de hand 

http://www.rkdenhaag.nl/
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COLLECTEOVERZICHT      
                                                                                     

17/2   -    23/2                  €  107,85 
24/2   -      1/3     €  869,68 
 2/3    -      8/3   €  342,90 
 

OPBRENGSTEN AGNES 2020 
 

Met het staatje hiervoor bent u geïnformeerd over onze collecte-opbrengsten tot 
zondag 8 maart 2020. Het was zoals u weet voorlopig de laatste zondag dat er nog 
vieringen in onze kerk zijn geweest. Zoals het er nu naar uitziet zal tot en met 
Pinksteren (31 mei 2020) sprake blijven van een gedwongen sluiting van de kerken 
in Nederland. 
In de afgelopen weken is in de nieuwsuitzendingen, de vele praatprogramma’s en in 
de kranten uiteraard veel aandacht gegeven aan de Corona-crisis en de gevolgen 
daarvan. Ook wordt dan niet voorbijgegaan aan de financiële gevolgen. Wij hebben 
Wopke Hoekstra, onze Minister van Financiën, en ook andere bewindslieden horen 
vertellen dat de overheid diepe zakken heeft en er alles aan zal doen om burgers en 
bedrijven te helpen door deze crisis heen te komen.  Ik heb hem echter niets horen 
zeggen over de kerken. Ook wij worden natuurlijk geconfronteerd met een scherpe 
daling van onze inkomsten. Natuurlijk denken wij dan aan gemiste inkomsten uit 
onze wekelijkse collectes. Maar verder ook opbrengsten uit misintenties, uw gaven 
in de diverse offerblokken en de opbrengsten uit de verkoop van kaarsen.  Voor de 
periode tot en met eind mei schat ik in dat wij het dan hebben over een bedrag van 
ongeveer € 14.000 aan gemiste bijdragen. Daar komt dan nog bij een geschat 
bedrag van € 5.000 aan derving van inkomsten van De Overkant en uit de verhuur 
van onze kerk.    Mag ik een beroep op u doen de verwachte schade zoveel mogelijk 
te beperken en onze parochiegemeenschap te helpen ook door deze crisis heen te 
komen? Het zou fantastisch zijn wanneer u het geld dat u wekelijks in de 
collecteschaal deponeert of anderszins bijdraagt aan de Agnes in de periode van de 
kerksluiting overmaakt op NL72 INGB 0000 6595 85 t.n.v. Sint Agnes parochie onder 
vermelding van “Collecte”. Ook wanneer u op zondag wat minder vaak in de kerk 
komt doen wij een beroep op u, indien mogelijk, juist nu onze 
parochiegemeenschap wat extra te ondersteunen. En uiteraard kunt u vanaf nu ook 
een bijdrage geven via uw smartphone (zie elders in dit maandbericht). Elke 
bijdrage is welkom en wordt zeer gewaardeerd.      
Ik hoop en wens u toe dat u allen gezond blijft en dat wij elkaar zo snel mogelijk 
weer kunnen ontmoeten in de Agneskerk. Let goed op uzelf en op elkaar!! 
Henk Habraken, budgetbeheerder 
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OVERZICHT VIERINGEN OP TELEVISIE (NPO 2) 

 

Goede Vrijdag 

Vrijdag 10 april 2020 

15.00 – 15.30 uur 

Kruisweg, Kruiswegpark Roermond 

 

Paaswake 
Zaterdag 11 april 2020 

23.15 – 0.30 uur 

Celebrant: Mgr. Everard de Jong 

Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk, Roermond 

 
1e Paasdag 

Zondag 12 april 2020 

11.00 – 12.00 uur 

Hoofdcelebrant: Mgr. Harrie Smeets 

Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk, Roermond 

Aansluitend: 

12.00 uur Urbi et Orbi, Rome 

12.20 uur Pasen in Rome met Antoine Bodar 

 

Beloken Pasen 

Zondag 19 april 2020 

10.00 – 11.00 uur 

Celebrant: pastoor Eric Seidel 

St Jozefkerk, Helmond 

 

3e zondag van Pasen 

Zondag 26 april 2020 

10.00 – 11.00 uur 

Celebrant: pastoor Norbert Schnell 

H. Antoniuskathedraal, Breda 
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 FAMILIEBERICHTEN 

 
Overleden:  
De heer Ramon Sewnundun (50 Jaar) 
 

 
DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Kerk-zijn in crisistijd 
De berichtgevingen rond het Corona-virus (Covis-19) houden ons als individu en als 
samenleving de afgelopen weken behoorlijk in de greep. Ook onze parochie Maria 
Sterre der Zee heeft maatregelen getroffen om besmetting tegen te gaan. Deze 
maatregelen zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en van de 
Nederlandse bisschoppen. Zo zijn alle vieringen tot 1 juni (Pinksteren) geannuleerd 
en zijn alle evenementen in de parochie afgelast of tot nader order uitgesteld. Via 
onze website www.rkdenhaag.nl houden we u verder op de hoogte van 
maatregelen binnen onze parochie. Wij vragen u daarom regelmatig de website te 
raadplegen.  
 
Belangrijkste punten vanuit de brief van 20 maart van het bestuur aan 
beheercommissie, pastoraatgroep en kosters. 
 
Vorige week is er een crisisteam binnen onze parochie geformeerd rondom het 
Corona-virus. Uitgangspunt van dit team is de borging van de veiligheid van onze 
parochianen, inclusief vrijwilligers en beroepskrachten. Dit team heeft zich gebogen 
over alles wat met onze parochie te maken heeft in combinatie met het 
besmettingsgevaar van het Corona-virus.   
De belangrijkste besluiten zijn: 
~  Alle publieke vieringen zijn tot 1 juni geschrapt. 
~  Alle vergaderingen en activiteiten zijn per direct gestopt. 
~  Contact met ouderen/kwetsbaren is belangrijk. Fysiek contact/bezoek is niet 
meer wenselijk. Wij roepen parochianen op om elkaar te bellen voor een 
belangstellend praatje.  
~  De communie wordt nu niet bij mensen thuis, in verzorgingshuis of ziekenhuis 
gebracht. Ook niet door leden van het pastoraal team, die komen alleen nog maar 
bij mensen thuis in nood of voor de ziekenzalving.  
~  In de week naar Pasen blijft de gelegenheid om te biechten. Parochianen kunnen 
maandag 6 april tot en met woensdag 8 april van 11.30 uur tot na de H. Mis 
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hiervoor terecht in de Kerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat. We 
centraliseren de biecht dus, op andere locaties wordt deze niet aangeboden. Op 
Goede vrijdag wordt er een rooster gemaakt welke priester waar en wanneer 
aanwezig is voor mensen die willen biechten.  
Alle besluiten zijn tot nader order.  
 
Misintenties 
Nu er in de komende tijd geen vieringen in de kerk zijn kunnen de reeds 
aangevraagde misintenties niet in de weekendviering gelezen worden. In overleg 
met de aanvragers zijn die intenties opgeschoven. Nieuwe intenties kunnen altijd 
via het secretariaat aangevraagd worden. In overleg wordt er een datum bepaald of 
wordt de intentie tijdens een besloten viering door kapelaan Johnny  Rivadeneira 
gelezen. 
 
Vastenactie 
Het thema, waar de vastenactie zich dit jaar voor inzet is ‘werken aan je toekomst’. 
In ontwikkelingslanden probeert men mensen 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. Laten wij in deze 
vastentijd de projecten steunen die aan onze medemensen in de 
ontwikkelingslanden een beter leven kunnen geven.  
U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de vastenactie. 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 
 
Youtube kanaal 
Wij hebben nu een YouTube kanaal waar u elke zaterdag vanaf 19.00 uur een korte 
overweging van een lid van het pastoraal team kunt horen en zien. Het evangelie 
van de zondag wordt gelezen, daarna volgt een (bemoedigende) overweging en is 
er een afsluiting inclusief intenties met het gebed van de bisschoppen tegen het 
Corona-virus.  

 
Gaandeweg 
Het wekelijke liturgieblad Gaandeweg wordt gewoon gemaakt en per mail 
verzonden. Wilt u hem ook per mail ontvangen, stuur dan een mail aan 
agnes@rkdenhaag.nl ovv “graag Gaandeweg”. Hij verschijnt ook op de website, 
pagina Agnes-Liturgie. 

 

mailto:agnes@rkdenhaag.nl
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LOS OBISPOS TOMAN MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL CORONA VIRUS 
 

En relación con los últimos desarrollos con respecto al corona virus (Covid-19), los 
obipos en los Paísos Bajos están endureciendo las medidas ya tomadas 
anteriormente. 
 
Se cancelan todas las celebraciones litúrgicas públicas los sábados por la noche y 
los domingos hasta el 1 de junio (lunes después de Pentecostés). Esto tambien se 
aplica a la paroquia de Maria Sterre der Zee.  
 
La Iglesia Santa Inés está abierta los domingos de 11.30 a 12.30 para quien desee 
rezar un momento. 
Consulte regularmente: www.rkdenhaag.nl.   
 
 

DIGITAAL COLLECTEREN 
 

Uit mijn jonge jaren kan ik mij nog goed herinneren dat mijn vader wekelijks op 
zaterdag (de werkweek bestond toen nog uit 5,5 dagen, ik ben zelf ook nog op 
zaterdagochtend naar school geweest) met zijn loonzakje naar huis kwam. Het was 
een tijd dat veel personen nog aan de deur kwamen om abonnementsgeld, 
verzekeringspremies, de huur e.d. contant te incasseren. Je kunt het je nu 
nauwelijks nog voorstellen. 
Het heeft plaats gemaakt voor maandelijkse salarisbetalingen via de bank en 
betalingen via acceptgiro’s (een alweer gepasseerd station) en internetbankieren. 
“Pinnen” is een ingeburgerd begrip geworden en velen vinden het inmiddels heel 
gewoon om met hun smartphone te betalen. Ontwikkelingen waar ook onze 
parochie haar ogen niet voor sluit. 
Om te faciliteren dat ook met een smartphone met bankieren-app een bijdrage aan 
de Agnes kan worden gegeven is de keuze gevallen op collecteren via zogenaamde 
QR-codes. Dit werkt via een “Tikkie” en gaat als volgt:  

1. Scan onderstaande QR-code met uw telefoon  
2. Volg de instructie op de telefoon 

3. Voer gewenste bedrag in 

4. Selecteer uw bank 

5. Rond uw donatie af in uw bank-app 

 

 

http://www.rkdenhaag.nl/
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Deze QR-code zult u vanaf nu vaker tegen gaan komen, onder andere in het Agnes 
Maandbericht en in de misboekjes. In elk geval treft u een geplastificeerd 
exemplaar aan achterin de kerk op het mededelingenbord. 
Vindt u het allemaal veel te ingewikkeld worden. Geen nood! De wekelijkse 
collectes tijdens de H. Missen, waarbij onze offergaven naar het altaar worden 
gebracht, houden wij natuurlijk in ere.   
Henk Habraken, budgetbeheerder 

 
STEUN DE PCI-ACTIE “€ 10,- VOOR EEN GEZIN” 
 

Voedselbank Haaglanden heeft in verband met het Corona-virus de deuren helaas 
moeten sluiten; ook onze uitdeelposten in de H. Agneskerk en het MOC zijn dicht. 
‘Onze’ 300 cliënten krijgen nu per week van de gemeente een supermarkt bon van 
15 euro voor de noodzakelijkste levensmiddelen. Wij willen dit bedrag als parochie 
met onze PCI graag ophogen met een bon van 10 euro per gezin. Hiermee kunnen 
gezinnen de broodnodige inkopen doen (géén alcohol en sigaretten).  
Geef aub! Ieder bedrag is welkom! 
U kunt uw gift deponeren in de collectebus in deze kerk. Overmaken kan ook op 
rekeningnummer NL53 INGB 0007 3228 57 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling. 

 
VERSCHIJNINGSDATA AGNES MAANDBERICHT 
 

In deze onzekere tijden is het erg lastig om vooruit te kijken. Wanneer de volgende 
editie van het Maandbericht zal verschijnen is nu nog niet duidelijk.  
Zo snel als het mogelijk is pakken we de maandelijkse routine weer op. 
Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl. 

mailto:agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl
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GEBED VAN DE BISSCHOPPEN 
 
 

God, toevlucht in onze nood, 
kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 
Wees een Beschermer voor hen 
die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 
bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. 

Amen. 
 
 


