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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 
 
  

mailto:willibrord@rkdenhaag.nl
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mailto:willibrord@rkdenhaag.nl
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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 nog géén vieringen in Het Zamen te verwachten! 
 
 
 
WEBSITE:  RKDENHAAG.NL  
 
Wilt u niets missen? Bezoek dan regelmatig onze website. 

 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   

 Via de website kunt u ook reserveren voor de vieringen op de zaterdag en 
zondag. Momenteel mogen er maximaal 30 mensen aanwezig zijn bij de 
vieringen. Het dragen van mondkapjes wordt dringend aanbevolen. Bij het 
ontvangen van de H. Communie mag/kan u het mondkapje afdoen. 

 
 
  

mailto:d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
mailto:a.vanderhelm@rkdenhaag.nl
mailto:j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
mailto:j.eijken@rkdenhaag.nl
mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
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Voorwoord: 
Door pastor V. Wang 
Als november voor de deur staat, dan is ook de winter nabij. Het is een ongezellig, 
nat en koud seizoen, wanneer de bladeren gaan vallen, de bomen kaal worden, 
de bloemen hun kleur kwijtraken, wanneer de dagen donker zijn en het leven 
rustig wordt; stil en verborgen. De mensen worden wat somberder en 
zwaarmoediger.  
Met zulke moed gaan wij november beginnen niet alleen vanwege al wat er buiten 
ons gebeurt, maar ook vanwege hetgeen ons diep in het hart bezig houdt; onze 
dierbare overledenen: familieleden, vrienden, kennissen etc. Ze zijn overleden; ze 
zijn weggegaan van ons. November is een tijd om hen allemaal te gedenken. Wij 
gaan de kerkhoven bezoeken, de graven met bloemen versieren en zetten een 
lichtje bij hun foto’s. Wij staan daarbij, op de een of andere manier hen te 
gedenken opdat wij ons bij het verdriet om een afscheid getroost weten en 
worden. Zo gaat het met ons, de levenden, de nabestaanden.  
  
Voor de overledenen, zijn ze volgens de kerkelijke traditie in meer of mindere 
mate zondig. Ze bevinden zich na het overlijden in het vagevuur en wachten daar 
op loutering om voor God te kunnen verschijnen, om uiteindelijk in de hemel 
opgenomen te worden. Bemiddeling en voorbede van de levenden kunnen helpen 
de schulden van de doden te verlichten en de tijd in het vagevuur te verkorten. 
Wat? Het klinkt ons vreemd. Bijzonder in onze huidige Nederlandse kerk geloven 
er weinige mensen in, en nog minder mensen willen erover praten. Wat gebeurt er 
aan? Vraag ik me af.  
  
Mensen vinden het moeilijk te accepteren omdat het ons veel pijn doet? of omdat 
het moeilijk te verstaan is volgens onze menselijke redenen, onze logica? Dan 
hoe gedenken wij de verrijzenis van onze Heer Jezus en het eeuwig leven in Hem 
over? Nog moeilijker. Het komt ons toe, hoe wordt mogelijk niet vanwege ons 
logische uitlegging, maar vanwege het geloof, vanwege de getuigen, de oude en 
nieuwe verhalen daarover.  
  
In het boek wijsheid horen we dat de zielen van de rechtvaardigen in Gods hand 
zijn. Ze zijn goud in Gods ogen. Ondanks het verdriet, gemis, pijn en onbegrip van 
het overlijden, is er bij ook dankbaarheid gekomen. Daarom zal God onze tranen 
afwissen, en een nieuw begin maken. Daarbij ervaren we precies Gods liefde en 
barhartigheid, wijsheid en gerechtigheid.   
  
Zalig zijn wij die in Jezus willen geloven.  
Zalig zijn wij die vanuit ons geloof onze doden kunnen gedenken.  
Zalig zijn wij die met Jezus de weg mogen gaan die voert naar de Vader, tot het 
eeuwig leven. Amen. 
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OVERZICHT  VERJAARDAGEN  VRIJWILLIGERS IN NOVEMBER 2020 
 
01-11  Grace Leidelmeijer 
05-11  Gerard van Dommelen 
15-11  Magdalena Sudo 
16-11  Babisan Nagarasa 
22-11  Gerard Rikkers 
29-11  Manfield Janga Mattheeuw 
 
Bidden wij voor bovengenoemde vrijwilligers dat zij een gezond en  
gezegend jaar tegemoet gaan.   
 
 
VIERINGENOVERZICHT H. Marthakerk  

zondag 1 november 2020 09:30 Allerheiligen p. V. Wang svd 
zondag 1 november 2020 14:30 Allerheiligen K. van der Geest SVD 
 Allerzielen wordt gevierd in de viering van 1 november 
zaterdag 7 november 2020 19:00  D. Langerhuizen 
zondag 8 november 2020 9:30 32e zondag door het jaar A. van der Helm 
zondag 8 november 2020 14:30 32e zondag door het jaar E. Owusu SVD 
zaterdag 14 november 2020 19:00  A. van der Helm 
zondag 15 november 2020 9:30 33e zondag door het jaar p. V. Wang svd 
zondag 15 november 2020 14:30 33e zondag door het jaar K. van der Geest SVD 
zaterdag 21 november 2020 19:00  p. V. Wang svd 
zondag 22 november 2020 9:30 Christus Koning J. Rivadeneira Aldás 
zondag 22 november 2020 14:30 Christus Koning P. Mazono SVD 
zaterdag 28 november 2020 19:00  D. Langerhuizen 
zondag 29 november 2020 9:30 1e zondag van advent p. V. Wang svd 
zondag 29 november 2020 14:30 1e zondag van advent K. van der Geest 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 14 oktober weer met beperkingen en 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. 
 
 
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. (als u er iets voor overhebt, dan kunt u altijd iets doneren in de 
bloemenbus die ook achterin hangt) 
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 doet de ander u een plezier.   

Houdt het schoon en overzichtelijk. 
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Verwarming  
We gaan de winter weer tegemoet. In de afgelopen jaren werd de kerk dan vanaf 

deze maand ‘lekker verwarmd’ of er werd - zoals in het afgelopen jaar - gebruik 

gemaakt van de parochiezaal om er lekker warmpjes bij te zitten. Dit jaar is het 

zeker anders dan voorgaande jaren.  

Er mogen maar 30 mensen in een viering aanwezig zijn en het verwarmen van 

onze kerk kost zo veel geld, dat het financieel niet haalbaar is de verwarming te 

laten loeien bij deze hoeveelheid deelnemers aan de vieringen. Een bijkomende 

reden is dat we geen ventilatiesysteem hebben waardoor het Coronavirus zich 

makkelijker verspreid in een warme ruimte dan in een koude ruimte. Omdat de 

inkomsten dit jaar achter blijven ten opzichte van  andere jaren, hopen we  op uw 

begrip te mogen rekenen dat de verwarming tot een minimum beperkt blijft. U kunt 

hier bij het ter kerke gaan rekening mee houden door een extra trui of vest aan te 

doen. Het moet al hartverwarmend genoeg zijn dat we de Eucharistie nog mogen 

en kunnen blijven vieren met elkaar. 

 
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 
14 november 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 November 14th  at 
10.00 a.m. to 12.30 p.m. Entrance 58, De Bockstraat.  
 
 
 
  



8 

 

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.    

 

 
Een van de ramen in de Mariakapel 
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BEDEVAARTEN 

Het Corona virus heeft dit jaar bepaalt dat bedevaarten in het algemeen, dus ook 

onze bedevaarten naar Banneux, niet door konden gaan. Zowel de 1-daagse, 2-

daagse als de 5-daagse bedevaarten konden wij niet organiseren, helaas…. 

Banneux was ook gesloten en zij konden door dit nare virus geen groepen 

ontvangen tijdens deze pandemie. 

 

Corona hangt nog steeds als een donkere wolk boven ons en we moeten 

afwachten wat het volgend bedevaart seizoen ons brengt. Als de maatregelen 

zoals deze nu gelden nog van kracht zijn zal dat niet gaan lukken, 1 ½ mtr. 

afstand houden alleen al zal bijzonder moeilijk zijn. Het zou fijn zijn als we in 2021 

toch weer met de pelgrims Banneux kunnen bezoeken en wij hopen hier natuurlijk 

ook op.  

 

We gaan wel door met de organisatie van onze bedevaarten en willen de data 

voor 2021 natuurlijk vastleggen. In 2021 komt onze nieuwe folder uit met alle 

informatie hierover en we willen deze aan onze gasten die in ons pelgrimsbestand 

staan toesturen. Als u ook graag informatie over de Banneux reizen of onze folder 

wilt ontvangen vraag deze dan aan bij:  Mw. A.P. Opstal 

              Westlaan 62 

              2641 DN Pijnacker  

              Tel; 015 3693148 

 
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)  
 
 
 
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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Jongerenactiviteiten van het Bisdom:  
Zie voor meer informatie de website van het bisdom:  
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/ 
 

 
 
 
 
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? 

 Maken van notulen/aantekeningen van de vergadering. 
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 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. Als de kinderen niet fysiek bijeen kunnen komen zullen 
de lessen ‘digitaal’ worden gehouden Meer informatie: Mariogenia Navarro 
(meestal in de kerk) kan u nader informeren. 
 
 
 
Parochieblad Stella Maris 
het nieuwe nummer van ons parochieblad “Stella Maris” ligt weer achter in de 
kerk. Het nieuws is van 1 november t/m half december. Er staat een leuk artikel in 
van ons pastoraatslid Mariogenia Navarro; Zeker lezen!! 

 

 

Missa di Aurora 

Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk of en hoe de missen 
georganiseerd gaan worden. We willen zeker de richtlijnen van het RIVM en de 
bisschoppen volgen en dat betekent dat er maximaal 30 mensen aan de viering 
mee mogen doen. (zoals het er nu voorstaat) Wat we zeker gaan proberen is, om 
iedereen minimaal 2 of 3 keer aan de dageraadsmis mee te laten doen. Wellicht 
maken we dan gebruik van het reserveringssysteem op de website 
www.rkdenhaag.nl . Op deze website gaan we u op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen.  

  

http://www.rkdenhaag.nl/
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Mariakapel met de nieuwe verlichting. 
 

 


