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Naar Pasen en Pinksteren op een nieuwe manier 
 
Op welke manier kunnen wij de huidige situatie die de hele wereld, de hele 
mensheid heeft getrofen “interpreteren”? In 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 allen met grote verschrikking hoe snel het virus is verspreid  en hoe veel 
slachtoffers er al zijn getroffen. Onze hele samenleving, gewoontes, routines, 
manieren van werken, onze religieuze gewoonten, enz., zijn  plotselling op zijn 
kop gezet. Vandaag moeten we, meer dan ooit, ontdekken dat alleen God, Zijn 
Geest, genoeg is om mijn ziel te kunnen troosten. Elke moeilijke ervaring die wij 
kunnen hebben heeft meteen een innerlijke effect, ik bedoel een effect 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, onze buurmaan, uw neef, enz, troosten? Jezus kan ons troosten als 
wij Hem binnen laten. Hij komt en gaat staan voor de “deur” van ons leven en Hij 
klopt. H. Johannes vertelt hoe de Heer spreekt in 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’ (Ap 3,20). 
Ja, beste parochianen, ZIJN STEM horen. Zijn stem, Zijn WOORD is  voedsel. In 
deze ingewikkelde tijd die wij doormaken kan en moet het WOORD, (namelijk de 
H. Schrift) een toevlucht, een voedsel voor ons 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 groot JA. Jezus is al verrezen en stuurt constant zijn Geest aan 
degenen die Hem in een zuiver hart willen ontvangen. Dit jaar 2020 zal zonder 
twijfel speciaal zijn en onmogelijk te vergeten. Wij kunnen doorgaan met onze 
geestelijk voorbereidingen om Pasen te vieren, dit jaar zal dat op een totaal 
nieuwe manier gedaan worden. God heeft altijd veel fantasie! 
Het bijzondere situatie die wij nu beleven is een uitnodiging om de Heer dagelijks, 
en 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 samen thuis te zijn. Misschien was ons leven  gericht op onze eigen 
ontwikkeling en interesses, nu is het  radicaal omgedraaid. Nu hebben wij meer 
tijd om te praten, bijvoorbeeld: met onze buurman, man en vrouw, ouders en 
kinderen, broers en zussen, met het hele gezin. Dit is een tijd om te waarderen 
wat echt de moeite waard is, namelijk de relaties tussen echtgenoten, tussen 
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ouders en kinderen, solidariteit met de zwakken en vooral een nieuwe relatie met 
Christus op te bouwen. 
Ja, nogmaals, wij zullen zonder twijfel Pasen vieren, HOE? Op een nieuwe manier: 
binnen de tempel van elke christelijk gezin, binnen de tempel van elk hart dat zich 
tot God heeft omgekeerd. Ik ben er zeker van dat wij deze Pasen wel de tederheid 
van Jezus ervaren. 
Wij richten ons gebed naar Onze Moeder en Maagd Maria die bij het eerste 
christelijk Pasen aanwezig was en de angst en de pijn van haar Zoon heeft geleden 
en drie dagen later Hem in glorie en verrezen heeft gezien en zeker Jezus 
geknuffeld; zoals een moeder met haar zoon en een zoon met zijn moeder zouden 
doen. 
Zalig Pasen,      CHRISTUS IS WAARLIJK VERREZEN! 
Johnny Rivadeneira Aldás, parochie vicaris 

 

Bericht uit de pastoraat-groep 

 
We maken een heel moeilijke tijd door. De kinderen, de gezinnen, en vooral ook 
de ouderen onder ons.  U heeft in de weekagenda kunnen lezen dat hoewel er 
geen H. Missen zijn tot 1 juni de kerk wel een aantal uren per dag open is. Ook de 
openstelling tijdens de Goede Week en met Pasen kunt u hier vinden. Verder zijn 
wij aangewezen op de H. Mis via de televisie of via internet. Zo hebben we 
allemaal, hoop ik, het “Urbi et Orbi” bijgewoond op vrijdag 27 maart om 18.00 
uur. Hoe indrukwekkend was het de broze paus te zien op het lege Sint 
Pietersplein in de stromende regen. De uitstelling van het Allerheiligste in de 
opening van die grote lege Sint Pieter, waar we in onze huiskamers aan 
deelnamen. En tenslotte de Zegen van Christus voor de Kerk en voor de wereld. 
Het was prachtig  en zo nodig. Ook noem ik nog even met waardering het 
geloofsgesprek op zondag 29 maart met onze bisschop Mgr van den Hende, 
waarin de bisschop  de mensen toesprak op een wijze die tegelijk troostend en 
bemoedigend was. En dan natuurlijk onze eigen vicaris van der Helm die ons 
toesprak vanuit de pastorie van de Jacobus (terug te zien via de website. 
Hoe houden wij  in deze tijd contact met onze geloofsgemeenschap, met de 
priesters en met elkaar?  Hierbij een paar initiatieven in deze coronatijd:  
Vanuit de werkgroep Kindercatechese: 
We geven de gezinnen vanaf deze week online catechese. Elke zondag lezen we 
een bijbeltekst met bijbehorende werkjes en overdenkingen. Via Zoom kijken de 
gezinnen mee en kunnen interactief deelnemen aan de bijeenkomsten. We 
hebben de ouders met onderstaand bericht op de hoogte gesteld: We zouden 
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jullie van harte willen uitnodigen om vanaf zondag 29 maart as elke zondag om 
11.30 uur (max 40 min) virtuele catecheselessen bij te wonen via Zoom 
Meetings. Jullie kunnen de bijeenkomst bijwonen door op de volgende link te 
klikken: https://us04web.zoom.us/j/2546615185 
Ook voor de Goede Week willen we filmpjes maken en catechese voorbereiden. 
We doen ons best om onze gemeenschap op afstand toch nabij te zijn. 
Vanuit de Sint Jacobsstaf voor ouderen 
Onze contacten met de ouderen zijn nu noodgedwongen telefonisch en met 
enkele mensen via de email. Vooral dat telefoontje vanuit “de kerk” is zeer 
welkom.  Ook sturen we kaarten en vooral waar we weten dat mensen geen 
familie hebben bieden we aan boodschappen te doen. Of we attenderen mensen 
op de mogelijkheden die er zijn in hun buurt of flat. 
Kortom we willen onze ouderen laten weten dat zij juist in deze tijd bij de 
geloofsgemeenschap horen.  
Als u vragen hebt kunt u bellen met Lore Olgers 06 -29737151 of 070-3244118. 
Ook zomaar voor een praatje.  
Vicaris van der Helm en vicaris Rivadeneira zijn ook beschikbaar voor een 
telefonisch gesprek. De telefonische spreekuren ziet u achter in dit 
Jacobusnieuws. Ook kunt u een afspraak maken voor een telefonisch gesprek met 
een van de vicarissen. U kunt dan bellen met het secretariaat van de St. Jacobus  
070-3605592  
Tenslotte, wensen wij u veel kracht en sterkte in deze tijd voor uzelf en voor uw 
gezinsleden, familie en andere dierbaren; wij voelen ons meer dan ooit met u in 
gebed verbonden. Namens de pastoraatgroep: Lore Olgers 
 

Kerk-zijn in crisistijd 

 
De berichtgevingen rond het Corona-virus (COVID-19) houden ons als individu en 
als samenleving deze tijd behoorlijk in de greep. De ontstane crisis zal langere tijd 
gaan duren. Ook de parochie Maria Sterre der Zee heeft maatregelen getroffen 
om besmetting tegen te gaan. Deze maatregelen die gelden voor al onze 

geloofsgemeenschappen zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en de 
Nederlandse bisschoppen: 

 De doordeweekse én weekendvieringen vervallen tot 1 juni (Pasen, 
Tweede Paasdag, Pinksteren). Onze kerken zijn tijdens de mistijden wel 
open voor gebed en het opsteken van een kaarsje. Onze priesters dragen 
individueel de H. Mis op voor de misintenties die zijn aangevraagd in onze 
parochie. 

outlook-data-detector://1/
outlook-data-detector://1/
https://us04web.zoom.us/j/2546615185
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 In de Goede Week hebben wij eveneens geen publieke vieringen (ook geen 

boetevieringen en donkere metten). Het pastoraal team is voornemens 
om vieringen uit te zenden via YouTube op Palmzondag, tijdens het 
Paastriduüm en op Eerste Paasdag. Verdere informatie is hierover t.z.t. te 
vinden op deze website (zie verder onderaan deze pagina onder het kopje 
‘communicatiekanalen’). 

 Alle activiteiten worden per direct geschrapt of uitgesteld. 
(Orgel)concerten,  koorrepetities, gebedsgroepen, bezichtigingen, 
vastenmaaltijden/-activiteiten, koffie drinken en andere samenkomsten 
binnen onze kerken vallen hieronder. 

 Alle groepscatechese vervalt per direct. Hieronder vallen 
sacramentenvoorbereiding (Doop, Communie, Vormsel, 
geloofsleerlingen), het Leerhuis, Op weg naar Pasen en de gespreksavond 
Diaconie. 

 Vastenwandelingen worden gecanceld in verband met de groepsgrootte. 
 Contact van de parochie met ouderen en kwetsbare mensen is 

belangrijk. Fysiek contact/bezoek is vanaf nu niet meer wenselijk. Wij 
roepen parochianen via onze beschikbare kanalen op om elkaar te bellen 
voor een praatje. 

 De ziekencommunie wordt tijdelijk niet bij mensen thuis / in 

verzorgingstehuis / ziekenhuis gebracht. Ook niet door leden van het 
pastoraal team. Die komen alleen nog maar bij mensen thuis in 
noodgevallen of voor de ziekenzalving. 

 Bij uitvaarten mogen maximaal 29 personen aanwezig zijn. Deze 
uitvaarten worden sober gehouden, zonder koor. Later kan alsnog een 
herdenkingsviering worden gehouden als de nabestaanden dit willen. 

 In al onze kerken/gebouwen willen wij dat mensen 1,5-2 meter 

afstand  van elkaar houden. Voorgangers en kosters zullen hierop toezien 
indien nodig. 

 In de week naar Pasen willen we mensen de gelegenheid blijven geven 
het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Dit doen wij niet in 

de biechtstoel maar op een plek in de kerk waarbij we 1,5-2 meter afstand 
houden. Parochianen kunnen maandag 6 april tot en met woensdag 8 
april van 11:30 uur tot de tijd van het einde van de oorspronkelijke H. Mis 
in de H. Jacobus terecht. Wij centraliseren de biecht dus, op andere 
locaties wordt dit sacrament niet regulier aangeboden. 

(Dit artikel is overgenomen van de website van de parochie) 
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Vergeet u de Vastenactie niet ! 

 

Onze vastenactie, die bestemd is voor scholing van kwetsbare groepen in 
Bangladesh, moet veel donaties missen nu er in deze crisistijd geen collectes 
kunnen plaats vinden. U wilt natuurlijk wel graag  mee doen aan deze actie voor 
de armsten in de wereld. U kunt dit jaar uw paasbijdrage voor de Vastenactie  
overmaken op bankrekening NL34 INGB 3592 78 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie 
St. Jacobus de Meerdere, Den Haag o.v.v. Vastenactie project Scholing van 
kansarmen in Bangladesh. Zie ook www.vastenactie.nl Werkgroep MOV 
 

Ons Vastenactie-project 

 
In het zuiden van Bangladesh leven de armste mensen veelal van landbouw. Door 
klimaatverandering gaan oogsten steeds vaker verloren. Hierdoor groeit de 
armoede, die kwetsbare groepen extra treft. Een beroepsopleiding biedt 
uitkomst.  

Wat is er aan de hand? 
Bangladesh, in Zuidoost-Azië, bestaat 
grotendeels uit een laagvlakte, 
waardoor het land gevoelig is voor de 
gevolgen van klimaatverandering: 
langere periodes van droogte, 
intensievere moessonregens en meer 
orkanen. De uitgestrekte rivierdelta in 
het zuiden raakt vaker overstroomd, 
waardoor zeventig procent van de 
landbouwgrond al is verzilt. Oogsten 
gaan verloren en meer dan de helft van de mensen leeft er onder de 
armoedegrens. De armste mensen leven veelal alleen van de landbouw. Ze 
hebben geen andere bron van inkomsten, wat hen extra kwetsbaar maakt. Het 
gaat vooral om mensen met een beperking, vrouwen en minderheden. Culturele 
tradities en sociale uitsluiting maken het voor hen extra moeilijk een inkomen te 
verdienen. 

Wat willen we bereiken? 
De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen die aan het hoofd van een 
huishouden staan (meestal weduwen en alleenstaande moeders), mensen met 
een beperking en minderheden in staat stellen een inkomen te verdienen, 

http://www.vastenactie.nl/
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waarmee ze hun familie kunnen onderhouden. Dit draagt bij aan het veranderen 
van de negatieve beeldvorming over deze groepen. 
In dit project volgen 200 mensen een beroepsopleiding naar keuze. Daarna 
kunnen de deelnemers met meer zelfvertrouwen solliciteren. Het doel is dat 
tachtig procent van hen na de opleiding betaald werk vindt. Hierdoor verbetert 
het leven van de deelnemers én hun families.  

Hoe doen we dat? 
Caritas Bangladesh biedt een beroepsopleiding aan in losse modules, die zijn 
aangepast aan de doelgroep. De beoogde deelnemers hebben vaak beperkte 
mogelijkheden om te reizen, dus komt de opleiding komt naar hen toe, met 
mobiele scholen. Marktonderzoek moet uitwijzen welke mogelijkheden voor 
banen er zijn en er worden contacten gelegd met lokale ondernemers. 
Deelnemers die zelf een bedrijfje willen beginnen krijgen een klein startkapitaal. 
De lokale overheid steunt het project en stelt ruimte voor de mobiele scholen 
beschikbaar.   
Doneer aan Vastenactie en geef deze kwetsbare groepen de kans op een opleiding 
en betaald werk ! 
 

Was bidden maar zo besmettelijk 
 
Bert Daelemans s.j. woont in Madrid, waar de lockdown hem in huis houdt. Heeft 
hij mooi tijd om te bidden, denkt hij. Maar of dat ook lukt… ‘Buiten op straat ligt 
alles stil, maar binnenin spookt het.’ 
Wanneer een minuscuul virus de wereld in haar greep houdt en alles platlegt als 
een kleine David die de reusachtige Goliath van menselijke hybris verslaat. 
Wanneer de straten rondom totaal leeg zijn. Wanneer landen hun grenzen sluiten. 
Wanneer het niet meer is toegestaan om buiten te komen en de steden er 
verlaten bijliggen. Wanneer het aantal besmettingen en overlijdens elke dag 
drastisch toeneemt. Wanneer ze je in eigen huis beschouwen als besmet en op 
afstand houden. Wanneer al je activiteiten worden opgeschort of tot het najaar 
uitgesteld. Wanneer alle kerken gesloten worden en er geen diensten meer 
plaatsvinden. Wanneer de wereld rondom je meer op een apocalyptische film lijkt 
dan op wat je gewoon bent. Wanneer de ziekenhuizen overvraagd worden en de 
apotheken geen materiaal meer aanvoeren. Wanneer ganse schappen leegstaan 
in de grootwarenhuizen. Wanneer er geen medisch personeel meer is om de 
noodzakelijke testen uit te voeren en je met wat paracetamol aan je lot  
overgelaten wordt. Wanneer niemand weet waar en wanneer en hoe dit ooit 
eindigt, dan denk je: er is voldoende tijd om te bidden!  
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Storing in de lucht 
Maar dan zoek je een rustige plek op en 
merk je hoe onrustig je bent en dat het plots 
helemaal niet makkelijk is om te bidden. Je 
bent zelfs vergeten hoe het eigenlijk ging. 
Het gaat niet meer zoals voordien. De 
gewone manier van bidden  
lijkt nu kunstmatig en gemaakt. Er zit te veel 
storing in de lucht. Dan kost het zoveel moeite om inwendig stil te worden.  
De gewone manier van bidden lijkt nu kunstmatig en gemaakt. 
Buiten op straat ligt alles stil, maar binnenin spookt het. Bij elk nieuwsbericht 
komen er duizenden nieuwe besmettingen en honderden overledenen bij. Je bent 
niet bang voor jezelf, maar na twee weken opgesloten te zijn kruip je de muren op 
en wil je wat doen. Je kunt je huisgenoten al lang niet meer uitstaan door het dicht 
op elkaar leven. En het ergst van al is dat je plots geen zin meer hebt in al wat je 
uitstelde ‘voor wanneer je ooit eens tijd had’. 
Bidden gaat met je mee 
Bidden, op zo’n moment, kan ook anders. Bidden is niet statisch, iets wat je 
geleerd hebt toen je zeven was en nu nog steeds doet, onveranderd. Bidden gaat 
met je mee. Net zoals vele relaties gedurende deze weken van huisarrest dankzij 
internet weer worden aangeknoopt, net zoals mensen spontaan solidair zijn over 
de grenzen heen omdat iedereen in hetzelfde schuitje zit, zo merk je hoe 
dynamisch en creatief bidden is: hoe het ook in jou zijn weg vindt en je, heel 
verbaasd, op een nieuwe, ongekende manier bidt. 
Een golflengte waar je nog steeds de goddelijke muziek kunt horen 
Bidden heeft vele vormen en wij gebruiken ze zelden allemaal, gezet en 
geïnstalleerd als wij zijn in de vertrouwde vormen. Een buitenkans als deze is een 
nieuwe manier ontdekken, een vereenvoudigde vorm allicht, maar waar je 
opnieuw de essentie, het wezen van het bidden proeft: je relatie met God. 
Proeven aan de bron 
Meer hoeft het niet om het lijf te hebben, want hier gebeurt alles. Proeven van 
het leven aan de bron. Met weinig woorden. Zelfs geen enkel woord. Het gaat er 
om je af te stellen op een diepe golflengte, die er steeds was, van toen je zeven 
was en op die kinderlijke manier bad, een golflengte die steeds met je mee is 
gegaan tot op de dag van vandaag. Een golflengte waar je nog steeds de goddelijke 
muziek kunt horen en die je doet herboren worden, elke dag opnieuw, waar dan 
ook. Ach, was bidden maar zo besmettelijk dat het de wereld van binnenuit 
vernieuwt! (Bron: Ignis-magazine 18 maart) 
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Weekagenda april 
  
Vanwege de huidige situatie ziet de weekagenda er anders uit dan u gewend 
bent. De misintenties worden genoemd in de private Eucharistievieringen van de 
priesters. Voor het opgeven van misintenties: zie de voorlaatste pagina van het 
Sint Jacobusnieuws. 
 
Kerkopenstelling 
Zondag:                          08.30 uur - 15.00 uur 
Maandag t/m vrijdag: 12.00 uur - 15.00 uur 
Zaterdag:                       12.00 uur - 16.00 uur 
 
Biechtgelegenheid 
Dinsdag t/m vrijdag:    12.20 uur - 12.40 uur 
Zaterdag:                        13.30 uur: zolang er biechtelingen zijn 
1e en 3e zaterdag van de maand: 
                                          Tevens 14.30 uur - 15.45 uur 
 
Voor informatie en het bekijken van Vieringen in de Goede Week kunt u de 
website raadplegen: 
https://www.rkdenhaag.nl en 
https://www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere/ 
 
Vanaf Palmzondag kunt u een palmtakje afhalen bij de kerkwachten in de kerk. 
 

Weekagenda van 5 t/m 11 april 2020 met Misintenties 
Zondag 5 april: Passie- of Palmzondag 
Getijdengebed Week II 
Heilige Schriftlezingen:  Jes. 50, 4-7; Fil. 2, 6-11; Mt. 26,14 - 27,66 of: 27, 11-54  
08:30 uur Kerk open tot 15.00 uur 
 Sef Imkamp; Martinus Hendrikus van Aalst 
 
Maandag 6 april: Schr.: Jes. 42, 1-7; Joh. 12, 1-11 
11.30 uur Biechtgelegenheid tot 13.15 uur 
 Theo Kouwenhoven 
 
 

 

https://www.rkdenhaag.nl/
https://www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere/
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Dinsdag 7 april: Schr.: Jes. 49, 1-6; Joh. 13, 21-33.36-38  
11.30 uur Biechtgelegenheid tot 13.15 uur 
 Dominic Busch 
  
Woensdag 8 april: Schr.: Jes. 50, 4-9a; Mt. 26, 14-25 
11.30 uur Biechtgelegenheid tot 13.15 uur 
 Jan Uiterwijk 
  
Donderdag 9 april: Witte Donderdag  
Instelling van het Sacrament van de H. Eucharistie, het Sacrament van het 
Priesterschap en het Gebod van de Naastenliefde 
Schr.: Ex. 12, 1-8. 11-14; 1 Kor. 11, 23-26; Joh. 13, 1-15 
12:00 uur Kerk open tot 15.00 uur 
19:00 uur Kerk open tot 20.00 uur 
 Uit dankbaarheid en om zegen over onze priesters 
 
Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag 
Gedachtenis van het lijden en sterven van de Heer 
Vasten- en onthoudingsdag 
Schr.: Jes. 52, 13-53, 12; Heb. 4, 14-16. 5, 7-9; Joh. 18, 1-19, 42  
10:00 uur Biechtgelegenheid tot 14.00 uur  

Kerk open tot 16.00 uur 
 
Zaterdag 11 april: Stille Zaterdag 
Aanbevolen vasten- en onthoudingsdag 
Schr.: Heb. 4, 1-16 
13:30 uur 
 

Biechtgelegenheid tot 16.00 uur 
Kerk open tot 16.00 uur  

19:00 uur Kerk open tot 20.00 uur 
 Zegen over onze parochie Maria Sterre der Zee 
  

Weekagenda van 12 april t/m 18 april 2020 met Misintenties 
Zondag 12 april: Pasen, Verrijzenis van de Heer, Hoogfeest met Octaaf                  
Get. Octaaf van Pasen 
Schr.: Hand. 10, 34a. 37-43; Kol. 3, 1-4; Joh. 20, 1-9 
08:30 uur Kerk open tot 15.00 uur 
 Harry Puts en Tiny Puts-Smeets; Martinus Hendrikus van Aalst 
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Maandag 13 april: Tweede dag onder het Octaaf van Pasen  
Schr.: Hand. 2, 14. 22-32; Mt. 28, 8-15 
 Trix van Vliet 
 
Dinsdag 14 april: Derde dag onder het Octaaf van Pasen  
Schr.: Hand. 2, 36-41; Joh. 20, 11-18 
 Riet van der Lubbe 
  

Woensdag 15 april:  Vierde dag onder het Octaaf van Pasen 

Schr.: Hand. 3, 1-10; Lc. 24, 13-35; 
 Juanita Bentes 
 
Donderdag 16 april: Vijfde dag onder het Octaaf van Pasen 
Schr.: Hand. 3, 11-26; Lc. 24, 35-48 
 Bea van Leeuwen 
 Antonius Alphonsus Maria Boersma en Maria Wilhelmina Nicolaas 
 
Vrijdag 17 april: Zesde dag onder het Octaaf van Pasen 
Schr.: Hand. 4, 1-12; Joh. 21, 1-14 
 Lev. en overl. leden fam. van der Horst-van Vilsteren 
 Corrie Gordijn 
 
Zaterdag 18 april: Zevende dag onder het Octaaf van Pasen 
Schr.: Hand. 4, 13-21; Mc. 16, 9-15 
 Voor de bescherming van het ongeboren leven,  

het, het Huwelijk en het leven in de eindfase 
 Voor de levende en overleden weldoeners van de parochie 
 

Weekagenda van 19 april t/m 25 april 2020 met Misintenties 
Zondag 19 april:  
Tweede Zondag van Pasen, Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid  
Get. Octaaf van Pasen (vanaf maandag Week II) 
Schr.: Hand. 2, 42-47; 1 Petr. 1, 3-9; Joh. 20, 19-31 
08:30 uur Kerk open tot 15.00 uur 
 An van der Lubbe-Koster; Martinus Hendrikus van Aalst 
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Maandag 20 april: Schr.: Hand. 4, 23-31; Joh. 3, 1-8 
 Henny de Vos 
 
Dinsdag 21 april: H. Anselmus, bisschop en kerkleraar (g)    
Schr.: Hand. 4, 32-37; Joh. 3, 7-15 
 Mary Julsing-Cobben 
 
Woensdag 22 april: Schr.: Hand. 5, 17-26; Joh. 3, 16-21 
 Elvira Danker 
  
Donderdag 23 april: H. Joris, martelaar (g) 
Schr.: Hand. 5, 27-33; Joh. 3, 31-36 
 Monica Nutters 
 Theo van Rijn 
 
Vrijdag 24 april: H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar (g)        
Schr.: Hand. 5, 34-42; Joh. 6, 1-15 
 Maria Hermina van der Horst-van Vilsteren en  

haar dochter Jacqueline van den Honert-van der Horst 
 Marinus Valkenburg 
 
Zaterdag 25 april: H. Marcus, evangelist, Feest  
Schr.: 1 Petr. 5, 5b-14; Mc. 16, 15-20   
 Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
  

Weekagenda van 26 april t/m 2 mei 2020 met Misintenties 
Zondag 26 april: Derde Zondag van Pasen   
Get. Week III; Schr.: Hand. 2, 14. 22-32; 1 Petr. 1, 17-21; Lc. 24, 13-35 (A)                                                                                                                                                
08:30 uur Kerk open tot 15.00 uur 
 Lev. en overl. leden fam. Teerink 

Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij 
 
Maandag 27 april: H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar (G)    
Schr.: Hand. 6, 8-15; Joh. 6, 22-29 
 Zegen over de Koninklijke Familie 
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Dinsdag 28 april: H. Lodewijk Maria Grignion de Montfort, priester (g) 
Schr.: Hand. 7, 51 - 8, la; Joh. 6, 30-35 
 Hilde Veraart-Maas; Peter van Schilfgaarde 
 
Woensdag 29 april:  
H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa, Feest  
Schr.: 1 Joh. 1, 5-2, 2;  Mt. 11, 25-30 
 Carla Bongenaar; Liesbeth Dijkstra-Liesveld 
  
Donderdag 30 april : H. Pius V, paus (g) 
Schr.: Hand. 8, 26-40; Joh. 6, 44-51 
 Hans van Moorsel; Fred de Bruin 
 Joep van der Wiel 
  
Vrijdag 1 mei: Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 
Schr.: Hand. 9, 1-20; Joh. 6, 52-59 
 Henri Tacken 
 Eenzaam overleden parochianen 
 
Zaterdag 2 mei: Onbevlekt Hart van Maria; Priesterzaterdag 
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar (G)    
Schr.: Hand. 9, 31-42; Joh. 6, 60-69 
 Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
 
Zondag 3 mei: Vierde Zondag van Pasen; Roepingenzondag   
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Observator: De kracht van dagelijks gebed 

 
De moderne wereld is een voortdurende aaneenschakeling van impulsen, 
gebeurtenissen, meningen, uitwisselingen, schermutselingen. Zij draait altijd maar 
door en lijkt nooit te rusten. Daarin schuilt een grote verleiding. Doe er aan mee 
en zorg dat je niets mist. Maak jezelf groot en bekend. Consumeer! Het is echter 
op een illusie gebaseerd dat dit de ware wereld zou zijn. Zo komen we altijd tijd 
tekort, adem tekort, energie tekort, rust en ook geld tekort. Het is de illusie van 
het activisme. 
De kracht van het dagelijks gebed schuilt juist in de omdraaiing van deze houding, 
ofwel onze bekering daarvan. Door God te danken  bevestig ik dat ik alles wat goed 
is ontvang, als een geschenk om niet. De opkomst van de zon, het licht van de dag, 
de mensen met wie ik leef, met wie ik samen bid, ze zijn een geschenk voor mij. 
Iets waarvoor ik niets hoef te doen, behalve het te erkennen. De kracht van het 
gebed gaat zover dat daardoor ook weerstand wordt opgebouwd tegen de 
voortdurende verleiding om toch op eigen kracht   te vertrouwen en niet op God. 
Het materialisme van onze tijd put onze ziel en de aarde uit. Door het dagelijks 
gebed werken we aan herstel en zien we nieuwe kansen. Het getijdengebed  van 
de Kerk – het liturgisch psalmboek - helpt ons om dit vorm te geven en de tijd te 
heiligen. De leerlingen vragen aan Jezus: ‘Heer leer ons bidden’ en hij geeft ze het 
Onze Vadergebed. In het Weesgegroet zeggen we tot Maria: ‘Bid voor ons 
zondaars’.  We staan dus nooit alleen als we bidden.     Jeroen Vis, kerkwacht 
 

Bedevaarten Banneux-comité Rotterdam afgelast 
 
De deze zomer door bovengenoemd comité geplande bedevaarten, te weten: 
de tweedaagse bedevaart van 2 en 3 mei; de vijfdaagse van 15 tot en met 19 mei 
en de ééndaagse bedevaart van 6 juni zijn in verband met de huidige crisis 
vanwege het Corona-virus afgelast. 
Ook voor het comité is dit een grote tegenvaller, maar het verwacht in het najaar 
de draad weer op te kunnen pakken. 
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij mw Paula Opstal tel. 015 3693148 
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Corona-crisis stimuleert nieuwe media in parochie 

 
In de parochie Maria Sterre der Zee is veel veranderd sinds de maatregelen rond 
het coronavirus. “Elke dag waren er eucharistievieringen en bijeenkomsten, dat 
gaat allemaal niet meer door. We roepen mensen op om elkaar vooral te bellen in 
deze tijd”, vertelt pastoor Dolf Langerhuizen.  
“De diaconale kant van de Kerk is heel belangrijk. In onze parochie is de Parochiële 
Caritas Instelling (PCI) nu heel actief, bijvoorbeeld om boodschappen te doen voor 
mensen die de deur nu niet uit kunnen. Ook is er wat extra budget uitgetrokken 
voor mensen die bij ons aankloppen.” 
Bij uitvaarten merkt de pastoor een grote verandering door de 
coronamaatregelen. Woensdag had hij de uitvaartviering van een parochiaan die 
middenin in het leven stond, maar waarbij slechts een select gezelschap aanwezig 
mocht zijn. “Via een livestream (een directe beeld-uitzending via internet) konden 
mensen het op afstand volgen en waren op die manier toch verbonden. Om kwart 

over twaalf baden we het 
Onze Vader. Inleidend 
heb ik verteld dat we 
daarmee aansloten bij de 
intentie van de paus om 
in eenheid te bidden op 
die dag en dat tijdstip. Ik 
vond dat een heel 
intense ervaring, wetend 
dat over de hele wereld 

het Onze Vader werd gebeden en door de mensen die thuis meevierden via de 
livestream. De Heer was bijna tastbaar aanwezig.” 
 
Het livestreamen zet de parochie in Den Haag graag voort. Dolf Langerhuizen: “De 
techniek is er, dus daar willen we gebruik van maken. Daarnaast maken we 
YouTube-filmpjes met de evangelielezing, een overweging en gebed. Afgelopen 
zaterdag is het eerste filmpje gepubliceerd en het is 460 keer bekeken. We willen 
dit voorzetten om in contact te blijven met de parochianen.”  
“Het is een bijzondere tijd. Mensen vragen zich af: Waarom gebeurt ons dit nu? Ik 
denk dan aan het bijbelboek Prediker. Die overweegt ook de vragen van het leven, 
maar er is niet altijd een antwoord. Soms overkomen dingen je, maar je mag altijd 
vertrouwen op God. Zoals de psalm zegt: God draagt ons, Hij houdt ons leven in 
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zijn hand (Psalm 68, red.). We moeten de maatregelen volgen en zorgen dat we 
zelf gezond blijven. Dat mag vanuit het basisvertrouwen dat God ons draagt 
Bron: website Bisdom Rotterdam 
 

Beheercommissie en Pastoraatgroep van de Sint Jacobus 
 

Beheercommissie 

Marco Huisman, voorzitter en budgethouder 
Fred Hoefsmit, secretaris 
Hans Timmermans, lid 
Ton van der Wee, lid 
Maartje Nagel, lid 
Thérèse Athmer, lid 
Tel.: 070 - 360 55 92; Email: beheercommissie.jacobus@rkdenhaag.nl 
 

Pastoraatgroep 

Adele Nieuweboer – Volwassencatechese, koor 

Hante Visser – Kinder- en tienercatechese 

Lore Olgers – Diaconie en MOV (Missie, ontwikkeling en Vrede)  

Vicaris J. Rivadeneira – Liturgie en catechese 

Vicaris A. van der Helm – Liturgie en catechese 

Sonaida Euson – aspirant-lid 

Adviseur: Henk Orré 

Tel. 070 - 360 55 92; Email: pastoraatgroep.jacobus@rkdenhaag.nl 

  

mailto:pastoraatgroep.jacobus@rkdenhaag.nl
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Bezoekgroep De Sint Jacobsstaf 
 
Voor bezoek, begeleiding naar arts of ziekenhuis en voor vervoer naar de kerk kunt 
u contact opnemen met de Sint Jacobsstaf. Voor informatie 070 - 324 41 18 of via 
het secretariaat van de Sint Jacobuskerk tel. 070 - 360 55 92. 
 

Werkgroep Caritas Sint Jacobus 
 
Email: pci@rkdenhaag.nl; tel: 070 - 360 55 92 
Bank: NL 52 ABNA 0595 6586 79 
T.n.v. Parochiele Caritasinstel Den Haag (Afkorting die de bank hanteert.) 
 

Bereikbaarheid van het Pastorale team 
 
Het Pastorale team heeft voor de geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere 
vicaris A.J.M. van der Helm en vicaris J. Rivadeneira Aldás aangewezen als 
verantwoordelijke priesters.  
 

Parochievicaris dr. A.J.M. van der Helm 
Gewoonlijk maandag en dinsdag van 9.00 tot 9.30 uur bereikbaar op  
tel. 070 - 360 55 92. 
 

Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás 
Elke derde en vierde vrijdag van de maand van 10.30 tot 13.00 uur aanwezig op 
de pastorie en beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor een 
afspraak maken via het secretariaat: jacobus@rkdenhaag.nl of 070 - 360 55 92. 
 

Andere belangrijke telefoonnummers 
Centraal secretariaat Parochie Maria Sterre der Zee 070 - 820 98 66 
Pastoraal noodnummer (o.a. Ziekenzalving)  06 - 83 89 80 41 
Uitvaarten (tel. nr. voor de uitvaartonderneming) 06 - 83 87 40 82 
  

mailto:pci@rkdenhaag.nl
mailto:jacobus@rkdenhaag.nl
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Nieuws uit de Parochie Maria Sterre der Zee 
Zie voor het laatste nieuws uit de parochie: www.rkdenhaag.nl 
 

Gebedsintentie van de heilige Vader voor de maand april 
 

Algemene gebedsintentie:   bevrijding uit verslaving 
Dat allen die lijden aan verslaving geholpen en begeleid worden. 
 

Personalia 
 
Overleden  :  Peter van Schilfgaarde 

Frederik Aloysius de Bruin 
Maria Veronica Knijnenburg-Bolta 

 

Misintenties 
Deze kunt u opgeven via jacobus@rkdenhaag.nl of 070 - 360 55 92.  
Stipendium: € 20,- voor de zondagen en € 15,- voor de weekdagen. 
IBAN: NL34 INGB 0000 3592 78. T.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie Sint Jacobus 
de Meerdere, Den Haag. O.v.v. “Misintentie” en betreffende datum. 

http://www.rkdenhaag.nl/
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Kerk:   Heilige Jacobus de Meerdere  

Parkstraat 65A, Den Haag 
Pastoor: Drs. A.L. Langerhuizen 
Vicaris:  Dr. A.J.M. van der Helm 
Vicaris:  J. Rivadeneira Aldás 
 
Pastorie en postadres:  Willemstraat 60 

2514 HN  Den Haag 
Telefoon:   070-360 55 92 
E-mail:    jacobus@rkdenhaag.nl 
Webmaster:   webredactie.jacobus@rkdenhaag.nl 
Site:  www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere 
 
Parochie Maria Sterre der Zee 
Neuhuyskade 97 
2596 XK  Den Haag  www.rkdenhaag.nl  
Tel: 070-820 98 66  parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 

 
Banknr:  Geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere  

IBAN: NL34 INGB 0000 3592 78 / BIC: INGBNL2A 
T.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere, 
Den Haag 

 
  Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de Meerdere 
Banknr:  IBAN: NL97 ABNA 0488 8795 90 / BIC: ABNANL2A 

T.n.v. Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de 
Meerdere, Den Haag 

 

mailto:webredactie.jacobus@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere

