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Colofon 
Het Sint Jacobusnieuws verschijnt 11 keer per jaar: gewoonlijk 1 keer per 
maand, maar in juli en augustus samen ook 1 keer. 
 
Redactie:     Lore Olgers, Ruud Ammerlaan en Pieter Schelfhout  
Oplage:   480 
Postabonnement: €19,- per jaar 
Digitaal ontvangen: Opgave via jacobus@rkdenhaag.nl 
Redactieadres:   Pastorie Sint Jacobus de Meerdere 
   T.a.v. Redactie Sint Jacobusnieuws 
   Willemstraat 60 
   2514 HN Den Haag 
Kopij:   jacobus@rkdenhaag.nl 
 
Kopij voor het septembernummer s.v.p. aanleveren vóór 14 augustus 

Vieringen 
Iedereen is welkom tijdens de 
dagelijkse liturgische vieringen, zie 
hiervoor de weekagenda op de 
middenpagina’s van deze uitgave. 
 
 

Openstelling 
De kerk is dagelijks open voor 
gebed, het aansteken van een kaars 
of bezichtiging:  
op weekdagen (behalve op vrijdag)  
na de Middagmis tot 15.00 uur en 
op zaterdag tot 16.00 uur. 
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Geloofsgemeenschap in Corona-tijd: hoe nu verder? 
 
Hoe kan de kerk missionair zijn in Coronatijd. Dat vroegen wij ons als 
pastoraatgroep vaak af in de afgelopen maanden. Via life stream en 
beeldtelefoon, app en mail probeerden we contact te houden met God en met 
elkaar. Er was op geloofsgebied veel te vinden online. De dagelijkse H. Missen bij 
de Broeders, de H. Mis van Paus Franciscus elke morgen. En wie herinnert zich niet 
het  indrukwekkende gebed van de Paus alleen in de St. Pieter. Het gebed van 
deze kwetsbare en zo ernstige Paus  heeft ons de hele lock-downperiode licht en 
hoop gegeven. En dan natuurlijk de life stream vieringen tijdens de Goede Week 
in onze eigen parochie en kerk. Ook de Goede Week Retraite van broeder Jan 
Maria en de catechese over Barmhartigheid van broeder Marie Thomas; wat 
waren we er blij mee. Het was alsof deze catecheses indringender waren dan 
anders.  
Ook spraken we vaak over onze  persoonlijke beleving van deze ingewikkelde tijd. 
We misten onze kerk en het kunnen bijwonen van de Mis. We misten het fysieke 
contact met onze familie, vrienden,, onze mede parochianen, onze ouderen bij 
wie we niet op bezoek konden gaan.  We waren angstig en bezorgd om onze 
dierbaren en om ons zelf misschien ook. We betreurden de vele slachtoffers 
wereldwijd. En natuurlijk onze dierbare overledenen dichtbij. Ook waren we 
bezorgd om ons land, om Europa om al die mensen die hun baan en inkomen 
verloren.  
Tegelijkertijd gaf deze periode ons de rust en ruimte voor  gebed en (zelf)reflectie. 
Door los te komen van een vaste structuur konden we op eigen wijze en op eigen 
tempo ons leven en werk indelen. Het maakte ons creatiever en bracht ons 
dichterbij ons zelf, en gek genoeg bij elkaar. 
Nu het in ons land beter gaat met de pandemie en meer maatregelen zijn 
versoepeld, is het goed ons af te vragen wat wij van deze tijd hebben kunnen 
leren. Wat heeft deze tijd ons geleerd over de maatschappij, over de kerk, over 
het bisdom, over onze parochie en over onszelf. Misschien heeft u iets waardevols 
gemist, of ontdekt. Wij nodigen u uit dit aan ons te laten weten. Want waar we 
ook naar terug gaan: het zal anders zijn dan normaal ! 
Graag  uw reacties, ervaringen en ideeën naar:  
jacobus@rkdenhaag.nl t.a.v. de Pastoraatgroep. 
Pastoraatgroep 
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H. Thomas’ hulp bij verdriet 
 

In deze verwarrende en onzekere coronatijden ligt het verdriet op de loer: om 
zieke of overleden geliefden, om eenzaamheid, verwarring of angst. De H. Thomas 
biedt vijf remedies voor verdriet in zijn Summa Theologiae, aldus Carlo de Marchi, 
vicaris van het Opus Dei in een toespraak bij een conferentie in Florence in 2016. 
Hier volgt een korte beschrijving van zijn middelen. 
De eerste remedie is dat wij onszelf iets toestaan waar we van houden. Dat klinkt 
heel materialistisch, zoiets als “chocolade is een anti-depressiemiddel”, maar ook 
in het evangelie vinden we te gelegener tijd banketten en feesten, waar Jezus 
graag aan deelneemt. 
De tweede remedie is huilen. De H. Thomas 
zegt dat iets pijnlijks nog pijnlijker wordt als we 
het opsluiten. Als het kan ontsnappen wordt 
de innerlijke pijn minder. Ook Jezus huilde en 
paus Franciscus zei eens dat bepaalde 
waarheden in het leven alleen kunnen worden 
gezien door ogen die nat zijn van tranen.  
De derde remedie is het delen van je pijn met 
een vriend. De Marchi noemt het voorbeeld 
van de beroemde negentiende-eeuwse roman 
van Alessandro Manzoni, I promessi sposi (De 
verloofden), die speelt rond 1630, toen Spanje 
Italië bezet hield en Milaan door de pest werd 
geteisterd. De hoofdpersoon Renzo spreekt 
met zijn vriend over de ellende die zijn familie 
overkwam en voelde zich daardoor zeer geholpen.  
De vierde remedie tegen verdriet is het overdenken van de waarheid, de “fulgor 
veritatis” waarover Augustinus spreekt: de pracht van de natuur of van een 
kunstwerk of muziek kan een balsem, een troost zijn. 
De vijfde remedie tenslotte is misschien iets wat we niet zouden verwachten van 
een Middeleeuws denker. Hij beveelt baden en slapen aan. Hoewel nu medici 
aanbevelen onze weerstand op peil te houden door voldoende te slapen, is het 
ook een traditioneel christelijke opvatting dat een geestelijke ziekte soms moet 
worden bestreden met een lichamelijk geneesmiddel. Lichaam en geest zijn 
immers – ook voor God - nauw verbonden.  
Samenvatting: Adèle Nieuweboer 
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Nationale Bedevaart naar Brielle te volgen via livestream 
 
Dit jaar zou het voor de tiende keer zijn dat we vanuit Den Haag deelnamen aan 
de Nationale Bedevaart te Brielle. We gingen al die jaren met een groep op de 
fiets en een groep per bus. Eerst vanuit de St. Jacobus geloofsgemeenschap en 
later van uit de hele Parochie Maria Sterre der Zee. 
Sinds 2010 hebben wij het aantal pelgrims enorm zien toenemen. De laatste jaren 
komen er  bij de Nationale Bedevaart meer dan duizend pelgrims naar Brielle om 
te bidden bij de relieken van de heilige Martelaren van Gorcum. Door het 
coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Maar de organisatie zorgt ervoor dat 
iedereen deze bijzondere dag mee kan maken via een livestream. Zo is het toch 
mogelijk om samen te bidden op voorspraak van de heilige martelaren en samen 
stil te staan bij hun geloofsgetuigenis. 
Volg de livestream op zaterdag 11 juli vanaf 11.00 uur. De livestream is hieronder 
te zien en op het YouTube-kanaal van het bisdom Rotterdam. 
Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant. Bisschop Van den Hende concelebreert. De 
Nationale Bedevaart sluit met het thema ‘Getuigen van het Woord’ aan bij het 
Jaar van het Woord van God dat wordt gehouden in het bisdom Rotterdam. 
 

 
 

https://www.youtube.com/c/BisdomRotterdam1956


Sint Jacobusnieuws 

6 
 

 

Weer ter Communie 

Nu we na zo lange tijd de H. Communie weer mogen ontvangen is het  goed ons 
nog eens te bezinnen op de betekenis van de H. Eucharistie. Ik weet niet hoe het 
u de eerste keer weer verging maar voor mij was het alsof  ik (op Sacramentsdag) 
opnieuw mijn Eerste H. Communie ontving en diep(er)  onder de indruk was van 
dit Sacrament. 
Dus nog even weer de betekenis van de Heilige Mis (met hulp van de Thabor priorij 
in St. Odiliënberg).   
De Eucharistie -de Mis- is de belangrijkste kerkelijke viering waarbij wij Christus’ 
kruisoffer en verrijzenis gedenken. “Gedenken” is dan niet te beschouwen als 
herinneren maar opnieuw tegenwoordig stellen. Christus zelf heeft bij het laatste 
avondmaal op Witte Donderdag voor de apostelen met brood en wijn als teken 
van zijn Lichaam en Bloed de Eucharistie ingesteld en wij mogen dat iedere keer 
opnieuw in de eucharistie beleven. Hij geeft zich aan de Kerk in een blijvende 
aanwezigheid van de vroegste christentijden tot aan het einde der tijden; de dood 
aan het Kruis was geen eindpunt maar een gang naar de Verrijzenis, het eeuwig 
leven waarbij Christus zich zelf voor ons gaf. 
Als wij te communie gaan komt Christus zelf tot ons als de door lijden en sterven 
verrezen en verheerlijkte Heer die zich tot aan het einde der tijden aan de Kerk 
geeft. Alle andere sacramenten zijn met de Eucharistie verbonden, want in de 
Eucharistie is Christus zelf aanwezig en hebben wij de gelegenheid alvast te 
proeven van de hemelse liturgie; er wordt ons uitzicht geboden op het eeuwig 
leven. 
Het woord Eucharistie betekent dankzegging. Het woord “Mis” verwijst naar de 
missie (zending) van alle gelovigen opdat zij in hun dagelijks leven Gods wil 
vervullen. Wij gedenken de instelling van de Eucharistie op Witte Donderdag en 
op Sacramentsdag. Laten wij iedere keer als wij de Mis meemaken, bewust 
proberen ons te realiseren dat wij Christus zelf ontmoeten die zich aan ons geeft 
om ons in ons dagelijks leven te inspireren het goede te doen. 
Namens de pastoraatgroep, Lore Olgers 
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Versoepeling deelname Heilige Missen 
 
Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw 
versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen 
hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de 
veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn 
maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten. 
De voorwaarden zijn dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij 
gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het 
coronavirus en dat zij een plaats krijgen aangewezen. Verder wordt de 
beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig mag 
zijn indien men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden. 
De Nederlandse bisschoppen besluiten dat dit ook geldt voor de Rooms-
Katholieke parochies. Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is 
dat er waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op 
anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen 
onverminderd van kracht. 
Het is dus ook vanaf 1 juli nog steeds nodig om mensen te laten reserveren, te 
vragen naar gezondheidsklachten en om alle andere maatregelen zoals vastgelegd 
in het protocol na te leven. 
Voor het bezoeken van Heilige Missen in de Sint Jacobus de Meerderekerk, op 
zondagen en weekdagen dient u te reserveren.  
Dit kan telefonisch op donderdag en vrijdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur voor 
alle Heilige Missen. Binnenkort  kunt u zich ook digitaal aanmelden via de website. 
Raadpleeg daartoe de website van de Parochie Maria Sterre der Zee. Wij 
verzoeken u vriendelijk zoveel mogelijk digitaal te reserveren. 
In principe willen we als Beheercommissie het huidige aantal Heilige Missen 
zoveel mogelijk in stand houden maar hiervoor zijn wel een aantal voorwaarden: 
De regels moeten worden nageleefd en er moeten voldoende vrijwilligers zijn om 
te assisteren. Dit doen we voor uw en onze veiligheid. Daarom wil ik u ook vragen 
u te melden om als vrijwilliger te assisteren, u bent hard nodig! 
U kunt u per email aanmelden: jacobus@rkdenhaag.nl  
Verder zou ik iedereen willen verzoeken om het bezoek aan de Heilige Missen te 
spreiden. Het is begrijpelijk dat iedereen op zondag wil komen maar kunt u 
doordeweeks dan heeft dat onze voorkeur. Zo geven we iedereen de gelegenheid 
om weer naar de kerk te komen. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking, 
blijf gezond! Marco Huisman, voorzitter Beheercommissie 
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Weekagenda juli 
 
Aanbidding en Rozenkrans 
Maandag t/m zaterdag:    12.00 uur - 12.45 uur 
 
Heilige Missen 
Zondag:                                10.15 uur en 17.00 uur 
Maandag t/m zaterdag:    12.45 uur 
 
Biechtgelegenheid 
Dinsdag t/m vrijdag:          12.20 uur - 12.40 uur 
Zaterdag:                             13.30 uur: zolang er biechtelingen zijn 
Tevens 1e en 3e zaterdag van de maand:                                                                                                    
                                               14.30 uur - 15.45 uur 
 
Kerkopenstelling 
Maandag t/m donderdag: 13.30 uur - 15.00 uur 
Zaterdag:                              12.00 uur - 16.00 uur 
 
De weekagenda voor augustus verschijnt eind juli 
 

Weekagenda van 5 t/m 11 juli 2020 met Misintenties 
Zondag 5 juli: Veertiende Zondag door het jaar  
Eucharistische zondag; Getijdengebed Week II   
Heilige schriftlezing.:  Zach. 9, 9-10; Rom. 8, 9. 11-13; Mt. 11, 25-30 (A) 
10:15 uur Latijnse liturgie 

Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot 
Piet van der Lubbe Henk Rosenberg 
Lev. en overl. leden fam. Dijkstra-Postma 

17:00 uur Nederlandse liturgie 
Sef Imkamp 

 
Maandag 6 juli:  H. Maria Goretti, maagd en martelares (g) 
Schr.:  Hos. 2, 16. 17b-18. 21-22; Mt. 9, 18-26 
12:45 uur Theo Kouwenhoven 
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Dinsdag 7 juli: Schr.: Hos. 8, 4-7. 11-13; Mt. 9, 32-38 
12:45 uur Dominic Busch 
19:00 uur Geen Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 8 juli: Schr.: Hos. 10, 1-3. 7-8.12; Mt. 10, 1-7   
12:45 uur Henny de Vos 
19:00 uur Geen Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Donderdag 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum, Feest 
Schr.: 2 Kor. 4, 7-15; Mt. 10, 17-22 
12:45 uur Antonius Alphonsus Maria Boersma en Maria Wilhelmina Nicolaas 
  
Vrijdag 10 juli: Schr.: Hos. 14, 2-10; Mt. 10, 16-23 
12:45 uur Maria van Bijsterveld; Trees van Bijsterveld 
 
Zaterdag 11 juli:  H. Benedictus, abt, patroon van Europa,  Feest    
Schr.:  Spr. 2, 1-9; Mt. 19,27-29 
12:45 uur Voor de levende en overleden weldoeners van de parochie 
  

Weekagenda van 12 t/m 18 juli 2020 met Misintenties 
Zondag 12 juli: Vijftiende Zondag door het jaar  
Get. Week III; Schr.: Jes. 55, 10-11; Rom. 8, 18-23; Mt. 13, 1-23 (A) 
10:15 uur Latijnse liturgie 

Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot 
Maria Hermina van der Horst-van Vilsteren en  
haar dochter Jacqueline van den Honert-van der Horst 
Kees Schelfhout en Maria Schelfhout-Garé; Peter van Daele 

17:00 uur Nederlandse liturgie 
Mary Julsing-Cobben 

 
Maandag 13 juli:  H. Henricus (g)  
Schr.:  Jes. 1,11-17; Mt. 10, 34-11, 1   
12:45 uur Lucia Pham en overl. fam. 
 
Dinsdag 14 juli:  H. Camillus de Lellis, Priester (g) 
Schr.: Jes. 7, 1- 9; Mt. 11, 20-24  
12:45 uur Elvira Danker 
19:00 uur Geen Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Woensdag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar (G) 
Schr.: Jes. 10, 5-7. 13-16; Mt. 11, 25-27  
12:45 uur Monica Nutters 
19:00 uur Geen Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 16 juli:  H. Maagd Maria van de berg Karmel (g) 
Schr.: Jes. 26, 7-9. 12. 16-19; Mt. 11, 28-30 
12:45 uur Marinus Valkenburg 
20:00 uur Gebedsgroep H. Pater Pio 
 
Vrijdag 17 juli: Schr.: Jes. 38, 1-6. 21-22. 7-8; Mt. 12, 1-8 
12:45 uur Hilde Veraart-Maas 
 

Zaterdag 18 juli: Schr.: Mich. 2, 1-5; Mt. 12, 14-21 
12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
  

Weekagenda van 19 juli t/m 25 juli 2020 met Misintenties 
Zondag 19 juli: Zestiende Zondag door het jaar 
Get. Week IV;  Schr.: Wijsh. 12, 13. 16-19; Rom. 8, 26-27; Mt. 13, 24-43   
10:15 uur Latijnse liturgie 

Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot 
Jacqueline van den Honert-van der Horst 
Riet van der Lubbe 

17:00 uur Nederlandse liturgie 
Carla Bongenaar 

 
Maandag 20 juli:  H. Apollinaris, bisschop en martelaar (g) 
Schr.: Mich. 6, 1-4. 6-8; Mt. 12, 38-42  
12:45 uur Theo van Rijn 
 
Dinsdag 21 juli:  H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar (g)    
Schr.: Mich. 7, 14-15. 18-20; Mt. 12, 46-50 
12:45 uur Frits Welters; Henri Tacken 
19:00 uur Geen Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Woensdag 22  juli:  H. Maria Magdalena, Feest  
Schr.: Hoogl. 3, 1-4a  of: 2 Kor. 5, 14-17; Joh. 20, 1. 11-18  
12:45 uur Hans van Moorsel; Ria Scholman 
19:00 uur Geen Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 23 juli:  H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa, Feest  
Schr.:  Gal. 2, 19-20; Joh. 15, 1-8 
12:45 uur Liesbeth Dijkstra-Liesveld;  Fred de Bruin 
Vrijdag 24 juli:  H. Charbel Makhluf, priester (g)  
Schr.:  Jer. 3, 14-17; Mt. 13, 18-23  
12:45 uur Lev. en overl. leden fam. van der Horst-van Vilsteren 
 
Zaterdag 25 juli:  Sint Jacobus de Meerdere, apostel,  patroon van onze 
geloofsgemeenschap en onze stad, Hoogfeest  
Schr.: Hand. 12, 1-3; 2 Kor. 4, 7-15; Mt. 20, 20-28 
12:45 uur Voor de bescherming van het ongeboren leven,  

het onderwijs, het Huwelijk en het leven in de eindfase 
      

Weekagenda van 26 juli t/m 1 augustus juli 2020 met Misintenties 
Zondag 26 juli: Zeventiende Zondag door het jaar 
Get. Week I; Schr.: 1 Kon. 3, 5. 7-12; Rom. 8, 28-30; Mt. 13, 44-52 of: 13, 44-46 
10:15 uur Nederlandse liturgie  

Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot 
Overl. leden fam. Tilli-Metten 
Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij 
Riet Knijnenburg; Antoon Gaemers; Lida Koster; Maria Ruijgrok 

17:00 uur Nederlandse liturgie 
Maria Revis-Maaskamp 

 
Maandag 27 juli:  Z. Titus Brandsma, priester en martelaar (G) 
Schr.:  Jer. 13, 1-11; Mt. 13, 31-35   
12:45 uur Joep van der Wiel; Trix van Vliet 
 
Dinsdag 28 juli: Schr.: Jer. 14, 17-22; Mt. 13, 36-43 
12:45 uur Peter van Schilfgaarde 
19:00 uur Geen Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Heilige Missen Willibrorduskapel 
 
De Heilige Missen bij de Broeders van Sint Jan op dinsdag- en woensdagavond om 
19.00 uur in de Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35,  gaan door t/m 1 juli 2020.  
Van 1 juli t/m 13 september worden er op ‘onregelmatige’ dagen en tijden Heilige 
Missen opgedragen. 
U kunt zich hiervoor inschrijven via: www.eucharistie.eventbrite.nl 
 
 
 
 

 
Woensdag 29 juli: H. Martha, maagd (G) 
Schr.: Jer. 15, 10. 16-21; Joh. 11, 19-27 of: Lc. 10, 38-42 
12:45 uur Diaken Philip van Ruijven 
19:00 uur Geen Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35  

Donderdag 30 juli.: H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar (g) 
Schr.: Jer. 18, 1-6; Mt. 13, 47-53 
12:45 uur Zuster Jacinta Schipper 
  
Vrijdag  31 juli: H. Ignatius van Loyola, priester (G) 
Schr.:  Lev. 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Mt. 13, 54-58 
12:45 uur Marc van den Biesen 
  
Zaterdag 1 augustus: Onbevlekt Hart van Maria, Priesterzaterdag 
H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar (G) 
Schr.:   Jer. 26, 11-16. 24; Mt. 14, 1-12 
12:45 uur  Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
  
Zondag 2 augustus: Achttiende Zondag door het jaar    
Eucharistische zondag; Getijdengebed Week II  
10:15 uur Latijnse Hoogmis 
17:00 uur Nederlandse liturgie 
  

De weekagenda voor augustus verschijnt eind juli 

http://www.eucharistie.eventbrite.nl/
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Onderzoek naar on-line kerkdiensten 
 
Uit een onderzoek dat onlangs in het KRO-NCRV programma “Zin in Weekend” 
werd gepresenteerd en waarin 546 kerkelijke professionals en vrijwilligers waren 
bevraagd, bleek dat de meeste kerken online kerkdiensten blijven aanbieden ook 
na de coronacrisis 
Wel gaan kerken heel verschillend om met online kerkdiensten. Sommige kerken 
hebben geen enkele ervaring, terwijl andere kerken routinematig kerkdiensten via 
internet uitzenden. Dat komt vooral doordat gemeenschapsleden behoefte 
hebben elkaar in de kerk te ontmoeten 
De meeste online diensten worden aangeboden via YouTube, Facebook of 
betaalde diensten als Kerkomroep en Kerkdienstgemist. Veelal zijn er meer kijkers 
online dan kerkgangers in een fysieke dienst. Zo’n 80% van de kijkers volgt de 
gehele kerkdienst.   
Het onderzoek is als e-book te downloaden via https://winkel.isimedia.nl 
Bron: Katholiek.nl 
 

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  

https://winkel.isimedia.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 - 820 98 66 (Parochiesecretariaat) 
Giften kunt u overmaken op: NL53 INGB 0007 3228 57 t.n.v. PCI Parochie Maria 
Sterre der Zee te Den Haag. 
 

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 juli 
Algemene gebedsintentie :    Onze gezinnen 
Dat de gezinnen van onze tijd omgeven worden met liefde, respect en goede 
raad. 
 

Gebedsintentie van de heilige Vader voor de maand augustus 
Algemene gebedsintentie:    De maritieme wereld 
Voor allen die werken op zee en ervan moeten leven, zoals zeelieden, vissers 
en hun gezinnen. 
 

Overleden  :  Antonius Joseph Theodorus van der Linden 

   Johanna Hendrina Gerz-van Deursen 
   Alida Maria Theresia Koster-Schaghen 
   Maria Josephina Ruijgrok-Ballering 
 
 

Aanbidding, Rozenkrans en Heilige Mis 
Maandag t/m zaterdag van 12:00 - 12:45 uur: 

Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament,  
met om 12:20 uur Rozenkransgebed; op zaterdag om 12:15 uur. 
Aansluitend om 12:45 uur de Heilige Mis 

 

Biechthoren 
Dinsdag t/m vrijdag vóór de Heilige Mis van 12:45 uur. 
Zaterdag na de Heilige Mis van 12:45 uur zolang er biechtelingen zijn. 
Eerste en derde zaterdag van de maand: 14:30 - 15:45 uur. 
 

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 

 
  Geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere 
Banknr:  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

