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Geloofsgemeenschap H. Willibrord 

 
 
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. Marianella Lochan-Davelaar Liturgie  n.davelaar@rkdenhaag.nl 
Harvey Lourens     Diaconie  h.lourens@rkdenhaag.nl 
Henk van Loon    Kerk& S.  h.vanloon@rkdenhaag.nl 
Mw. Mariogenia Navarro  Catechese 
 
 
Contact: 
Secretariaat Willibrordgemeenschap:     willibrord@rkdenhaag.nl  
IBANnummer  Willibrord Parochie: NL62 INGB 0003 0812 73 
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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 
 
 
Tot nader bericht zijn er geen vieringen in Het Zamen te verwachten. !! 
 
 
 
WEBSITE:  RKDENHAAG.NL  

 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:d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
mailto:a.vanderhelm@rkdenhaag.nl
mailto:j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
mailto:j.eijken@rkdenhaag.nl
mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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Voorwoord: 
Door pastor J. Eijken 
Gemeenschapsopbouw in coronatijd 
Beste parochianen van de Willibrordgemeenschap, 
 
Stap voor stap proberen we weer kerk te zijn in de Schilderswijk. Na een 
“intelligente Lock down” in het voorjaar, zijn we vanaf juni weer begonnen met 
onze eucharistievieringen in de Marthakerk op anderhalve meter afstand: zowel 
de Nederlandssprekende als de Engelstalige Afrikaanse gemeenschap. We 
hebben vanaf augustus de mistijden op zondag veranderd: naar mijn indruk naar 
ieders tevredenheid. En vanaf september mag er weer gedoopt worden. In deze 
maand oktober start de inschrijving voor de eerste Communievoorbereiding. Die 
voorbereiding zal geschieden door de catechese-werkgroep o.l.v. Mariogenia 
Navarro. Ook de activiteiten in het MOC (Multicultureel Ontmoetingscentrum in de 
Teniersstraat) zijn geleidelijk aan weer begonnen, zoals bv. de taallessen (al is de 
Voedselbank op donderdag nooit echt gestopt). We zijn blij, dat al deze activiteiten 
weer mogelijk zijn. De vieringen in de kleine kapel van zorgcentrum Het Zamen 
zijn helaas nog niet verantwoord.  
Want we blijven bezorgd. Iedereen weet, dat het aantal coronabesmettingen in 
Nederland, en ook zeker in onze Haagse regio weer flink toeneemt. We weten dat 
kinderen weinig risico lopen, en dat jongeren meestal lichte klachten krijgen, maar 
dat ouderen en mensen met chronische klachten kwetsbaar zijn voor dit virus. En 
we staan nog maar aan het begin van het winterseizoen; we hopen er maar het 
beste van. Het personeel van de ziekenhuizen en verpleeghuizen zet zich schrap. 
Bidden we voor allen die in de zorg werkzaam zijn, want zij zijn voor onze 
samenleving van onschatbare waarde! 
Het crisisteam van de parochie Maria Sterre der Zee houdt de ontwikkelingen in 
de gaten, en kondigt zo nodig nieuwe maatregelen af, in overeenstemming met de 
adviezen van het bisdom. Tegelijkertijd is het belangrijk om de moed erin te 
houden! We moeten realistisch zijn, maar niet pessimistisch! Wie gelovig is, is 
tegelijk hoopvol én liefdevol. Want dat hoort bij elkaar: geloof, hoop en liefde, de 
drie kardinale deugden (zie 1 Korintiërs 13, 13). Die houden ons levend. En we 
mogen ons tevens laten inspireren en bemoedigen door wat wél mogelijk is. Bij 
ons in de kerk, maar ook in onze familie- en vriendenkring en op het werk.  
In onze Willibrordgemeenschap is verder een goede onderlinge samenwerking en 
wederzijds vertrouwen van groot belang. Ondanks alle problemen willen we onze 
gemeenschappen verder opbouwen, binnen de structuur van de parochie Maria 
Sterre der Zee. Zaterdag 10 oktober is trouwens het patroonsfeest van onze 
parochie: de feestdag van Maria Sterre der Zee.  In de vorige jaren mochten we 
dan het parochiefeest vieren; dit jaar kan het helaas niet. Maar u kunt altijd een 
extra kaarsje opsteken bij het beeld van Maria Sterre der Zee in de Marthakerk. 
Een mooie geste in deze Mariamaand! Steek een kaarsje op voor iemand uit je 
familie- of vriendenkring, maar ook een extra kaarsje voor onze parochie en voor 
al die mensen die het extra moeilijk hebben in deze tijd! 
Moge het u allemaal goed gaan, en blijft vooral gezond!  
May God bless you all! 
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OVERZICHT  VERJAARDAGEN  VRIJWILLIGERS IN OKTOBER 2020 
04-10-2020: Dhr. Harvey Lourens 
30-10-2020: Mw. Virginia Kerklaan 
 
Bidden wij voor bovengenoemde vrijwilligers dat zij een gezond en  
gezegend jaar tegemoet gaan.   
 
 
 
VIERINGENOVERZICHT H. Marthakerk  

zaterdag 3 oktober 2020 19:00 
 

D. Langerhuizen 

zondag 4 oktober 2020 9:30 
 

p. V. Wang svd 

zondag 4 oktober 2020 14:30 Engelstalig Afr. K. v.d. Geest svd 

zaterdag 10 oktober 2020 19:00 
 

p. V. Wang svd 

zondag 11 oktober 2020 9:30 
 

p. V. Wang svd 

zondag 11 oktober 2020 14:30 Engelstalig Afr. P. Pierrot Mazono 

zaterdag 17 oktober 2020 19:00 
 

A. van der Helm 

zondag 18 oktober 2020 9:30 
 

D. Langerhuizen 

zondag 18 oktober 2020 14:30 Engelstalig Afr. K. v.d. Geest svd 

zaterdag 24 oktober 2020 19:00 
 

A. van der Helm 

zondag 25 oktober 2020 9:30 
 

Broeders van St. Jan 

zondag 25 oktober 2020 14:30 Engelstalig Afr. P.Edmund Owusu 

zaterdag 31 oktober 2020 19:00 
 

p. V. Wang svd 

 
 
W&C= woord- & communiedienst. 

 
Doopsel 

 Het toedienen van het doopsel wordt weer toegestaan.  

 Slechts 1 familie per doop. 
 
 
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 gehouden worden. Echter ook hier is er aandacht voor het aantal 
bezoekers tijdens deze plechtigheid (vanaf 1 juli weer onbeperkt met in acht name van 
de 1½ meter). De voorganger zal u hierover informeren.  
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KORTE BERICHTEN 
 

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, vooral omdat het ‘stookseizoen’ er 
weer aan komt. Hartelijk dank! 
 
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. 
 

Kindernevendiensten:  
Vanaf 1 september kunnen er ook weer kindernevendiensten gehouden worden. Nog 
even geduld dus. In juli en augustus mogen deze dus nog niet gehouden worden.  

 
 
Zingen is 2x bidden. 
Door Gerard van Dommelen 
Dat Covid-19 de wereld op z’n kop gezet heeft, weten we inmiddels wel. Ook de 
zangkoren van onze geloofsgemeenschap hebben dat ervaren. Het Antilliaanse 
koor Heaven’s Touch en het Multiculturele Marthakoor staan sinds de corona-
uitbraak op non-actief. Vanaf begin maart zijn er geen zangrepetities geweest en 
hebben de koren geen zondagvieringen muzikaal opgeluisterd. Wat een enorm 
gemis. Vieringen die opgeluisterd worden met muziek vanaf een CD. Gelukkig wel 
herkenbare muziek. Gezangen die tot het repertoire van beide koren behoren 
riepen toch iets vertrouwds op bij de kerkbezoekers. 
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Inmiddels zijn we er een beetje aan gewend. Toch staan de koren te popelen om 
weer hun muzikale bijdrage te mogen leveren aan de eucharistievieringen. Een 
viering bijwonen en luisteren naar de gezangen is toch wat anders dan zelf weer 
mogen zingen. “Zingen is twee keer bidden”, schijnt Augustinus ooit gezegd te 
hebben. En daarmee bedoelde hij dat zingen een bijzonder krachtig middel is 
waarmee je als gelovige de vreugde, de vrees en de vragen van je hart tot 
uitdrukking kan en mag brengen. 
 
Vanaf september is het weer mogelijk om de eucharistievieringen onder strikte 
voorwaarden met koorzang op te luisteren: voldoende afstand tussen de 
koorleden, ruime afstand tot de kerkgangers en voorlopig nog géén samenzang 
met de kerkgemeenschap. 
 
Dit betekent dat de koren weer gaan repeteren. Ook hier gelden vanzelfsprekend 
de veiligheids voorzieningen in verband met de gezondheid, zoals die bij elke 
openbare aangelegenheid gelden: ben je verkouden, ben je snotterig, heb je 
koorts: blijf thuis! 
Op donderdagavond oefent het Antilliaanse koor ‘Heaven’s Touch’ van 19.30 -
21.30 uur in de kerk. Heb je zin om mee te zingen, informeer naar de 
mogelijkheden bij de koorleidster Nella Davelaar. 
Gerard van Dommelen kan je alles vertellen over het Multiculturele Marthakoor. 
Dit koor repeteert op vrijdagavond van 20.00 - 22.00 uur in de kerk. 
 
Beide koren hebben door diverse omstandigheden (studie, re-migratie, ouderdom) 
echt behoefte aan versterking. Wil je de eucharistie intenser beleven, wil je de 
vreugde in je hart tot uitdrukking brengen in je zang, meld je dan aan bij een van 
de koren! 
Met open armen heten wij je welkom. Graag tot gauw! 
 
Kringloop goederen 
Zoals u gemerkt heeft, staan achterin de kerk op een tafel spullen/goederen die 
voor iedereen zijn die ze kunnen gebruiken. U mag deze spullen gratis 
meenemen.  
Heeft u thuis ook spullen/goederen die u niet meer gebruikt, maar nog heel zijn en 
of in goede staat (en schoon!!) dan kunt u die op de tafel zetten. Als de spullen na 
3-4 weken nog niet zijn meegenomen, dat verdwijnen ze in de Orac. Wellicht doet 
u anderen een plezier of doen anderen u een plezier.   

Houdt het schoon en overzichtelijk. 
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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. Vele handen maken 
licht werk. 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 
10 oktober 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. I challenge also 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 October 10th  at 10.00 
a.m. to 12.30 p.m. Entrance 58, De Bockstraat.  
 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Door Henk van Loon 

 Een kerkgemeenschap moet het toch veelal hebben van vrijwilligers die een 
deel van hun tijd 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 c.q. kunnen herstellen. 

 We zijn op zoek naar iemand die 2 dagen in de week van 10 - 13.00 uur het 
secretariaat wil/kan bemensen. Enige kennis van ‘Word’ en ‘Excel’ is best 
wel handig.  

 We zoeken naarstig naar aanvulling van de beheercommissie. De functie 
van secretaris is momenteel vacant. Wie oh wie wil deze functie invullen.  

 Informatie hierover kan Gerard van Dommelen of Henk van Loon u 
verstrekken. (zij zijn vaak in de kerk te vinden). Ik hoop dat u deze oproep 
ter harte neemt en dat we in 2020 weer vele nieuwe vrijwilligers mogen 
begroeten! U doet het voor het welzijn van onze eigen Willibrordgemeen-
schap.    
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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 terecht bij het secretariaat, woensdag 
en donderdag tussen 10.00 tot 13.00 uur. Voor misintenties  geldt een richtbedrag 
van € 10.-. U kunt een misintentie telefonisch opgeven wanneer u zich aanmeld 
voor een viering op de zondag (of later in de maand op de zaterdag en woensdag)  
 
 
Jongerenactiviteiten van het Bisdom:  
Zie voor meer informatie de website van het bisdom:  
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/ 
 

 
 
 
 
 
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. 
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HELP MEE DE WILLIBRORD VORM TE GEVEN 
Door Gerard van Dommelen 
De geloofsgemeenschappen van onze parochie Maria Sterre der Zee draait 
voornamelijk op vrijwilligers.  
Die vrijwilligers worden (aan)gestuurd door zowel de Pastoraatgroep als de 
Beheercommissie. 
 
De Beheercommissie zorgt voor de randvoorwaarden zodat de 
Pastoraatgroep goed kan functioneren. De Beheercommissie is verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud van het gebouw en wordt hierin bijgestaan door 
leden van het parochiebestuur als het om de uitvoering van werkzaamheden gaat. 
  
De Beheercommissie draagt zorgt voor het financiële beleid van de 
gemeenschap, in lijn met het parochiële beleid.   
De Beheercommissie onderhoudt het leden-administratiesysteem. 
  
In verband met deze taken is de Beheercommissie op zoek naar versterking. 
Vooral wordt er naarstig gezocht naar iemand die de taak van secretaris op zich 
wil nemen. 
  
Wat wordt er van je verwacht? 
  

 Bijwonen van de vergaderingen van de Beheercommissie Willibrord (1x per 
maand) 

 Maken van notulen/aantekeningen van de vergadering. 

 Kennis nemen van het Ledenadministratiesysteem en indien mogelijk dit 
bijhouden. 

  
Heb je er wel oren naar, maar wil je eerst nader geïnformeerd worden? Neem 
contact op met de voorzitter van de Beheercommissie, Gerard van Dommelen 
(06-52646586). 
Natuurlijk kun je hem ook na afloop van de wekelijkse viering achterin de kerk 
aanspreken. 

 
Eerste Heilige Communie 
In november beginnen de voorbereidingen weer voor het sacrament van de 
Eerste Heilige Communie. Begin 2020 waren deze al begonnen maar moesten in 
verband met het Corona Virus worden gestopt.  
Niet alleen de kinderen die begin 2020 waren begonnen komen weer samen maar 
ook nieuwe kinderen die de eerste Heilige Communie willen doen kunnen zich 
aanmelden. Formulieren om aan te melden liggen achter in de kerk.  
Meer informatie: Mariogenia Navarro (meestal in de kerk) kan u nader informeren. 
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Venstertijden Bibliotheek Den Haag voor kwetsbare groepen 

 

 
Bibliotheek Den Haag stelt m.i.v. zaterdag 26 september 2020 venstertijden in 
voor kwetsbare groepen. Vanaf dat moment kunnen kwetsbare groepen iedere 
zaterdagochtend, in elk stadsdeel, terecht tijdens een extra openingsuur. 
Dit uur is bedoeld voor ouderen en mensen die snel ziek worden door het 
coronavirus, volgens de definitie van het RIVM. 

Het aantal coronabesmettingen nam afgelopen tijd toe, onder meer in en om Den 
Haag. De veiligheidsregio Haaglanden kondigde daarom op vrijdag 18 september 
extra maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 
waaronder speciale openingstijden voor kwetsbare groepen. 

Vanaf zaterdag 26 september zal daarom per stadsdeel één bibliotheekvestiging 
wekelijks een uur eerder opengaan. De extra openingstijden worden ingesteld in 
het vertrouwen dat alléén mensen uit de kwetsbare groepen er gebruik van 
maken. 

Buiten het extra openingsuur op zaterdag is iedereen welkom in al onze 
vestigingen. De reguliere openingstijden van alle Haagse bibliotheken vindt u 
op onze website. 
 
Locaties en openingstijden 
Iedere zaterdagochtend openen onderstaande bibliotheken een uur vroeger hun 
deuren voor kwetsbare groepen: 
 

Schilderswijk 11.00 tot 12.00 uur Koningstraat 439 

 
Veilig naar de bibliotheek 
De bibliotheek wil er ook nu voor iedereen zijn. Dat geldt zeker ook voor mensen 
die zich op dit moment kwetsbaar voelen qua gezondheid, en daarom misschien 
minder makkelijk bij ons langkomen, maar onze service wel nodig hebben. 

Vanzelfsprekend blijven de (hygiëne -)maatregelen van kracht, zodat uw bezoek 
aan de bibliotheek voor iedere bezoeker zo veilig mogelijk kan verlopen. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/bibliotheken.html
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 Bezoekers worden dringend verzocht een mondkapje te dragen in de bibliotheek, 
ook op de studie- en werkplekken. 

 Een beperkt aantal mensen kan tegelijkertijd in de bibliotheek zijn, afhankelijk van 
de grootte van de ruimte. Dit houden medewerkers bij. 

 Maak bij binnenkomst uw handen schoon met het desinfectiemiddel dat 
klaarstaat. Gebruik dit ook voor u werkt op een bibliotheekcomputer. 

 Houd 1,5 meter afstand van andere bezoekers en onze medewerkers. 
 Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, zoals het RIVM 

adviseert. 
 Kom niet langs als u last heeft van symptomen die wijzen op mogelijke besmetting 

met het coronavirus, zoals hoesten, koorts en andere griepachtige verschijnselen. 

 

 


