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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 januarinummer s.v.p. aanleveren vóór 11 december 

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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Laat u niet verontrusten 

 

Ondanks het feit dat het virus in Advent 2019 al aanwezig was, dacht 
niemand dat het alle landen van onze planeet zou bereiken. Ongelukken, 
kwaad, tegenspoed zijn niet gepland, maar iedereen weet dat ze zullen 
komen. Duizenden mensen hebben onverwachts geleden onder het virus 
en er zijn veel levens verloren gegaan. Maar ... wat kunnen we leren van 
al dit onverwachte leed? Hoe kunnen we deze Kerst beleven? 
Enkele maanden lang zaten duizenden en duizenden mensen gedwongen 
thuis opgesloten, sommigen helemaal alleen, anderen met hun gezin. 
Deze pandemie heeft ouders en kinderen gedwongen 24 uur samen door 
te brengen. Ik heb het getuigenis van veel gezinnen gehoord dat deze 
gedwongen opsluiting hen heeft geholpen in hun relatie als man en 
vrouw, als ouders en kinderen, als broers en zussen, als grootouders en 
kleinkinderen. 
Plotseling bestond het individualisme waarin ze leefden (elk erg druk met 
hun zaken en hun ruimte)  niet meer en was er plaats voor dialoog, 
eerlijkheid, en waarheid binnen het gezin. 
Deze tijd is geen straf geweest, deze tijd is een periode om in onze 
binnenste kamer te gaan (Mt 6,6) waar God en ik alleen zijn, en daar naar 
mijn eigen leven te kijken, naar mijn houding tegenover anderen. Hoe zijn 
mijn relaties met God en met mijn naaste? Spreek ik met Hem zoals met 
een Vader? Hoe zijn mijn relaties met mijn ouders, grootouders, 
kinderen, broeders, buurman? 
Daarom nogmaals: de Advent liturgie met zijn dynamiek en vreugde wil 
in ons beetje bij beetje de vrede en de vreugde weer helpen groeien. De 
eerste zondag nodigt ons uit om waakzaam te zijn omdat de Heer zal 
terugkeren. De tweede zondag zal Johannes de Doper het volk zeggen 
hoe de komst van de Heer wordt voorbereid: door het veranderen van 
het hart van de mens; de mens verlaat het kwaad en komt terug op de 
weg die naar de Heer leidt. Daarna laat de volgende zondag ons zien dat 
de messiaanse tijden al aanwezig zijn onder de mensen, er is vreugde. De 
laatste zondag neemt God het menselijk vlees aan dankzij het JA van een  
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eenvoudige en nederige jonge vrouw. Maria zegt JA tegen de 
aankondiging van de engel. Zeggen wij ook JA aan de Heer? 
De Advent nodigt ons uit om onze blik te richten op het Jeruzalem in de 
hemel, dat onze bestemming is na onze aardse pelgrimstocht. 
Tegelijkertijd worden wij aangespoord om ons leven te veranderen, ons 
af te keren van het kwaad, de naaste als een broeder te zien, en Jezus in 
ons leven te verwelkomen  en te laten groeien, net zoals de Maagd Maria 
deed. 
Dit Kerstfeest zal zeker anders zijn, misschien eenvoudiger, niemand zal 
deze feestdagen vergeten. Een ding is totaal zeker, Christus zal nogmaals 
geboren worden in alle harten die Hem in eenvoud, nederig en lof zullen 
ontvangen waar de naaste als Christus wordt bemind. Met deze geest zal 
niemand de vreugde missen. 
Ik wens U een zalige Advent en Kerstdagen.  
Johnny Rivadeneira Aldás, parochie-vicaris 
 

Adventsactie 2020 
 

Wat is er mooier en dringender dan in 
de Adventstijd en met Kerstmis vanuit 
onze overvloed te geven aan de 
voeding voor moeder en kind?. 
Miljoenen vrouwen en kinderen 
wereldwijd lijden honger. De 
Adventsactie wil vrouwen en kinderen 
helpen te ontsnappen aan die vicieuze 
cirkel van armoede en ondervoeding. 
In onze parochie richten wij ons op een 

project in Congo, dat er voor zorgt dat gezinnen zelf groente, granen en fruit 
kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd 
voedsel. 
De inzamelingen zijn op de zondagen 29 november, 13 december en op 24 en 25 
december. U kunt uw bijdragen deponeren in de ‘witte kist’ achter in de kerk, waar 
ook informatie over het project te vinden is.  U kunt uw bijdrage natuurlijk ook 
overmaken op NL34 INGB 0000 3592 78 t.n.v. Kerkbestuur parochie Sint Jacobus 
onder vermelding van ‘bijdrage Adventsactie 2020’. 
Dank u wel namens moeders en kinderen !  MOV groep Sint Jacobus 
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Bericht vanuit de Pastoraatgroep 

 
Deze maand verschijnt de bundel met verhalen van parochianen over hun 
geloofservaringen in coronatijd. In verband met de uitgestelde deadline hebben 
wij de bundel niet kunnen uitgeven op het feest van Christus Koning zoals eerder 
was aangekondigd . In de loop van december kunt u deze boeiende uitgave 
tegemoet zien. 
Ook willen wij, mede namens Mgr. van den Hende, de Adventsactie extra onder 
uw aandacht brengen. Juist in deze adventsperiode, een tijd waarin we 
verwachtingsvol uitzien naar de komst van het Kind. Het is ook een tijd waarin 
we solidair willen zijn met kinderen wereldwijd die onze aandacht nodig hebben. 
Zie ook de informatie in dit blad en achter in de kerk. 
Natuurlijk zullen  wij  in deze decembermaand weer extra aandacht besteden 
aan de alleenstaande ouderen in onze Jacobusgemeenschap in de vorm van 
boodschappen doen, wandelingen, bezoekjes en telefoontjes. Ook jonge 
mensen die steun nodig hebben of hun verhaal kwijt willen kunnen contact 
opnemen met de geloofsgemeenschap. Telefoon 070-3605592 of via  een email 
naar jacobus@rkdenhaag.nl. Ook de beide vicarissen zijn hiervoor beschikbaar. 
Er wordt direct contact met u opgenomen. 
Voor wie het nog niet weten de kindercatechese wordt elke zondag online 
gegeven. Voor informatie: hantevisser@gmail.com  Ook voor de voorbereiding 
op het H. Vormsel. 
De gebedsgroepen komen in verband met de coronamaatregelen nog niet bij 
elkaar. De leden proberen contact te houden via Zoom, email of telefoon . Maar 
vooral door op de tijden dat de groep bij elkaar zou komen tegelijkertijd alleen 
en toch met elkaar te bidden. 
Wij wensen u een gezegende Advent en een Zalig Kerstmis toe. 

 
 
  

mailto:jacobus@rkdenhaag.nl


Sint Jacobusnieuws 

6 
 

 

 Jezus opnieuw ontdekken als leraar van gebed  

 
Paus Franciscus houdt in zijn wekelijkse audiënties een serie catecheses over het 
gebed. Op 4 november liet hij aan de hand van het Evangelie zien hoe Jezus ons 
door zijn voorbeeld leert hoe wij moeten bidden.  
In zijn openbare leven gaf Jezus zich voortdurend over aan de kracht van het 
gebed. Hij trok zich dan terug op afgelegen plaatsen om zich te wijden aan een 
dialoog met de Vader. Hoe meer hij betrokken was bij de noden van de mensen, 
hoe meer hij zelf de behoefte had om zich te keren tot de liefde van en de 
intimiteit met de Vader. Op een keer had hij in Kafarnaüm na zonsondergang 
langdurig zieken genezen en trok hij zich vervolgens terug op een eenzame plaats 
om te bidden. Toen men hem later vond en hem vertelde dat er nog velen 
wachtten op zijn hulp, antwoordde hij dat hij verder wilde trekken om ook daar te 
preken en te genezen (Mc 1:35-38). De paus zegt daarover: Jezus ging altijd een 
beetje verder, verder in gebed met de Vader, en verder naar de mensen. Gebed 
was het roer op zijn pad: het minst comfortabele pad, maar het pad waarop hij de 
inspiratie van de Vader volgde, die hij in zijn eenzame gebed had gehoord en 
verwelkomd.  
Uit Jezus’ voorbeeld kunnen we een paar karakteristieken afleiden: 
1. Het gebed heeft prioriteit: het is het eerste verlangen van de dag, dat wordt 

geuit voordat de wereld ontwaakt. Het laat de ziel weer ademen, waardoor 
we weer in staat zijn om de uitdagingen van het leven aan te gaan en daarin 
gelegenheden te zien voor groei in geloof en liefde. Dat is het perspectief van 
een “roeping”.  

2. Gebed is een kunst die met volharding beoefend moet worden. Jezus leert ons 
een type gebed dat discipline kent, training, dat in een leefregel is 
opgenomen. Dat maakt ons sterk. 

3. Een andere karakteristiek is afzondering. In stilte kunnen we de stemmen 
horen die we in onszelf verbergen: de onderdrukte verlangens, de waarheden 
die we verstikken. En in de stilte spreekt God. Iedereen heeft het nodig om 
zo’n innerlijk leven te cultiveren waar handelingen betekenis krijgen.  

4. Het gebed is de plaats waar we merken dat alles van God komt en naar Hem 
terugkeert.  

Paus Franciscus sprak de wens uit dat wij schoolgaan bij Jezus, juist nu.  
Samenvatting: Adèle Nieuweboer  
(De hele tekst is te lezen op: www.opusdei.org/en-us/article/let-us-rediscover-
jesus-as-a-teacher-of-prayer/)  

http://www.opusdei.org/en-us/article/let-us-rediscover-jesus-as-a-teacher-of-prayer/
http://www.opusdei.org/en-us/article/let-us-rediscover-jesus-as-a-teacher-of-prayer/
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Weekagenda december 
 
Aanbidding en Rozenkrans 
Maandag t/m zaterdag:    12.00 uur - 12.45 uur 
Zondagen in de Advent:    16.00 uur 
 
Heilige Missen 
Zondag:                                10.15 uur en 17.00 uur 
                                               vanaf Kerstmis: 10.15 uur en 12.45 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:                              13.30 uur - 16.00 uur 
 

Weekagenda van 6 t/m 12 december 2020 met Misintenties 
Zondag 6 december: Tweede Zondag van de Advent 
Eucharistische zondag; Getijdengebed: Week II 
Heilige Schriftlezingen: Jes. 40, 1-5. 9-11; 2 Petr. 3, 8-14; Mc. 1, 1-8 (B) 
10:15 uur Latijnse liturgie 

Riet van der Lubbe; Theo Kouwenhoven; Henk Rosenberg  
Lev. en overl. leden fam. Dijkstra-Postma 

16:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans 
17:00 uur Nederlandse liturgie  

Sef Imkamp 
  

  Maandag 7 december:  H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar (G)    
   Schr.: Jes. 35, 1-10; Lc. 5, 17-26 

12:45 uur Lucia Pham en overl. fam. 
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Dinsdag 8 december:  
Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria, Hoogfeest   
Schr.: Gen. 3, 9-15. 20; Ef. 1, 3-6. 11-12; Lc. 1, 26-38 
12:45 uur Hilde Veraart-Maas   
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 9 december: Jes. 40, 25-31; Mt. 11, 28-30  
12:45 uur Theo van Rijn 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 10 december: Schr.: Jes. 41, 13-20; Mt. 11, 11-15 
12:45 uur Dorine Rijntjes en Aad van Starrenburg 
 
Vrijdag 11 december: H. Damasus I, paus (g) 
Schr.: Jes. 48, 17-19; Mt. 11, 16-19   
12:45 uur Henri Tacken 
 
Zaterdag 12 december: Heilige Maagd Maria van Guadalupe (g)  
Schr.: Sir. 48, 1-4. 9-11; Mt. 17, 10-13  
12:45 uur Voor de bescherming van het ongeboren leven,  

het onderwijs, het Huwelijk en het leven in de eindfase 
  

Weekagenda van 13 t/m 19 december 2020 met Misintenties 
Zondag 13 december: Derde Zondag van de Advent, ‘Gaudete’ 
Get. Week III; Deurcollecte Adventsactie 
Schr.: Jes. 61. l-2a. 10-11; 1 Tess. 5,16-24; J oh. 1, 6-8. 19-28 (B)  
10:15 uur Latijnse liturgie 

Gerard van de Kamp; Peter van Daele 
Kees Schelfhout en Maria Schelfhout-Garé 

16:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans 
17:00 uur Nederlandse liturgie  

Carla Bongenaar; Joep van der Wiel 
  
Maandag 14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar (G) 
Schr.: Num. 24, 2-7. 15-17a; Mt. 21, 23-27  
12:45 uur Hans van Moorsel; Peter van Schilfgaarde 
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Dinsdag 15 december: Schr.: Num. 24, 2- 7. 15-17a; Mt. 21, 23-27 
12:45 uur Dorine Rijntjes en Aad van Starrenburg 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 16 december: Schr. Jes. 45, 6b-8. 18. 21b-25; Lc. 7, 18b-25 
12:45 uur Liesbeth Dijkstra-Liesveld; Fred de Bruin 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Donderdag 17 december: ‘O-antifonen’ Magnificat 
Schr.: Gen. 49, 1a-2. 8-10; Mt. 1, 1-17  
12:45 uur Antonius Alphonsus Maria Boersma en Maria Wilhelmina Nicolaas 
  
Vrijdag 18 december: Schr.: Jer. 23, 5-8; Mt. 1, 18-24 
12:45 uur Lev. en overl. leden fam. van der Horst-van Vilsteren 
  
Zaterdag 19 december: Schr.: Recht. 13, 2-7. 24-25a; Lc. 1, 5-25 
12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
  

Weekagenda van 20 t/m 26 december 2020 met Misintenties 
Zondag 20 december: Vierde Zondag van de Advent 
Get. Week IV; Schr.: 2 Sam. 7, 1-5.8b-11. 16; Rom. 16, 25-27; Lc. 1, 26-38 
10:15 uur Latijnse liturgie 

Maria Revis-Maaskamp; Antje Vinkestijn-van der Ham 
16:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans 
17:00 uur Nederlandse liturgie  

Wim Schepman 
 
Maandag 21 december: Schr.: Hoogl. 2, 8-14 of: Sef. 3, 14-18a; Lc. 1, 39-45 
12:45 uur Trix van Vliet; Ria Scholman 
19:30 uur Avond van Barmhartigheid met Biechtgelegenheid                                                                                                                                                                                 
  
Dinsdag 22 december: Schr.: 1 Sam. 1, 24-28; Lc. 1, 46-56 
12:45 uur Anand Ramsaransing 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Woensdag 23 december: Schr.: Mal. 3, 1-4. 4, 5-6; Lc. 1, 57-66 

12:45 uur  Wim Olsthoorn 
19:00 uur  Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Donderdag 
12:45 uur 

24 december: Schr.:2 Sam. 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Lc. 1, 67-79 
  Miep Roos; Frits Welters 

16.00 uur Kerstverhaal voor de kinderen 
Kerk open tot 18.00 uur 
 

21.00 uur Vigilie van Kerstmis  
Deurcollecte Adventsactie 
Schr.:  Jes. 9, 1-3. 5-6; Tit. 2, 11-14; Lc. 2, 1-14 
Nederlandse liturgie 

 Amalia Mathilda 
 

24:00 uur Vigilie van Kerstmis, Nachtmis  
Deurcollecte Adventsactie  
Schr.:  Jes. 9, 1-3. 5-6; Tit. 2, 11-14; Lc. 2, 1-14 

 Latijnse liturgie 
Zegen over onze parochie Maria Sterre der Zee 

 
Vrijdag 25 december:  
Kerstmis, Geboorte van de Heer, Hoogfeest met Octaaf  
Deurcollecte Adventsactie; Schr.: Jes. 52, 7-10; Heb. 1,1-6; Joh. 1, 1-18 
10:15 uur Latijnse liturgie  

Aad van Starrenburg; Cor van Paassen 
 

12:45 uur Nederlandse liturgie 
Wil Krul 
Kerk open tot 16.00 uur 

  
Zaterdag 26 december: H. Stefanus, eerste martelaar, Feest  
Tweede dag onder het Octaaf van Kerstmis  
Schr.: Hand. 6, 8-10. 7, 54-60;  Mt. 10, 17-22  
10:15 uur Latijnse liturgie 

Henk Happel en Bertie Happel-Renckens 
Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij 
 

12:45 uur Nederlandse liturgie 
Voor de levende en overleden weldoeners van de parochie 
Kerk open tot 16.00 uur 
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Weekagenda van 27 december t/m 2 januari 2021 met Misintenties 
Zondag 27 december: Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef, Feest 
Zondag onder het Octaaf van Kerstmis; Get. Week I 
Schr.: Sir3, 3-7. 14-17a; Kol. 3, 12-21; Heb 11, 8. 11-12. 17-19; Lc2, 22-40    
10:15 uur Latijnse liturgie 

Riet Knijnenburg; Antoon Gaemers; Lida Koster  

Ria Ruijgrok; Aad Borsboom 

12:45 uur Nederlandse liturgie 
Astrid Maduro  

 
Maandag 28 december: HH. Onnozele kinderen, martelaren, Feest  
Vierde dag onder het Octaaf van Kerstmis 
Schr.: 1 Joh. 1, 5-2,2; Mt. 2, 13-18 
12:45 uur Maria Hermina van der Horst-van Vilsteren en  

haar dochter Jacqueline van den Honert-van der Horst 
  
Dinsdag 29 december: Vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis 
Schr.: 1 Joh. 2, 3-11; Lc. 2, 22-35    
12:45 uur Wim van Nes 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 30 december: Zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis  
Schr.: 1 Joh. 2, 12-17; Lc. 2, 36-40 
12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen bgv een 93e verjaardag 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 31 december: Zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis 
H. Silvester I, paus (g); Oudejaarsdag  
Schr.: 1 Joh. 2, 18-21; Joh. 1, 1-18 
12:45 uur Ans Stokman 
19:00 uur Danklof met Te Deum uit dankbaarheid voor de ontvangen genade 

van het afgelopen jaar 
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Vrijdag 1 januari: Heilige Maria, Moeder van God, Hoogfeest  
Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 
Schr.: Num. 6, 22-27; Gal. 4, 4-7; Lc. 2, 16-21 (B)  
10:15 uur Latijnse liturgie 

Eenzaam overleden parochianen 

12:45 uur Geen Heilige Mis 
 
Zaterdag 2 januari: HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, 
bisschoppen en kerkleraren (G); Onbevlekt Hart van Maria; Priesterzaterdag 
Schr.: 1 Joh. 2, 22-28; Joh. 1, 19-28 
12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
  
Zondag 3 januari: Epifanie, Openbaring des Heren, Hoogfeest 
Eucharistische zondag 
10:15 uur Latijnse liturgie 
12:45 uur Nederlandse liturgie 
15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament  
 

Kerstmis 
 
Uit een preek van de Heilige Paus Leo de Grote († 461) 
Geliefden, heden is onze Verlosser geboren: laten wij ons verheugen. Droefheid 
mag geen ruimte meer vinden waar de geboortedag van het leven wordt gevierd. 
Dit leven dat de angst voor de dood heeft vernietigd, vervult ons hart met vreugde 
om de beloofde eeuwigheid. 
Geen mens wordt uitgesloten van deelname aan deze vreugde. Allen hebben wij 
dezelfde reden tot vreugde, want onze Heer die zonde en dood heeft vernietigd, 
trof niemand aan die vrij was van schuld en kwam daarom allen daarvan bevrijden. 
Vreugde voor de heilige: hij komt de overwinning nabij. Blijdschap voor de 
zondaar: hij wordt uitgenodigd tot vergeving. Bemoediging voor de heiden: hij 
wordt geroepen tot het leven. 
Immers, toen de volheid van de tijd gekomen was die God in zijn ondoorgrondelijk 
raadsbesluit had vastgesteld, heeft de Zoon van God de menselijke natuur 
aangenomen om de mens te verzoenen met zijn Schepper, en om de duivel, de 
uitvinder van de dood, door dezelfde natuur te overwinnen die eens door de 
duivel overwonnen was. 
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Bij de geboorte van de Heer zingen juichende engelen: ‘Eer aan God in den hoge’, 
en verkondigen zij ‘vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft’ (Lc. 2, 14). 
Want wij zien hoe het hemelse Jeruzalem uit alle volken van de wereld wordt 
opgebouwd. Als reeds de verheven engelen van vreugde juichen over dit werk van 
Gods onuitsprekelijke goedheid, hoezeer moet dan ook de kleine mens zich 
daarover verheugen? 
Brengen wij daarom dank aan God de Vader door zijn Zoon in de heilige Geest. 
‘Wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad’ heeft Hij zich over ons 
ontfermd, en ‘toen wij dood waren door onze zonden, heeft Hij ons met Christus 
ten leven gewekt’ (Ef. 2, 4-5), opdat wij in Hem een nieuwe schepping zouden zijn, 
een nieuw werk van zijn handen. 
Leggen wij dan de oude mens met zijn levenswijze af en verzaken wij aan de 
werken van het vlees, nu wij deel gekregen hebben aan de geboorte van Christus. 

 
Erken, Christen, uw waardigheid. Val 
door een slechte levenswijze niet 
terug in uw vroegere armzaligheid. 
Gij zijt immers deelachtig geworden 
aan de goddelijke natuur. Gedenk tot 
wiens hoofd en lichaam gij behoort. 
Herinner u dat gij ontrukt zijt aan de 
macht van de duisternis en 
overgebracht naar het licht van het 
rijk Gods. 
Door het sacrament van het doopsel 
zijt gij tempel van de Heilige Geest 
geworden. Wil deze hoge gast niet 
van u wegjagen door verkeerde 
daden. Onderwerp u niet opnieuw 
aan de slavernij van de duivel, want 
met het bloed van Christus zijt gij 
vrijgekocht. 
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Over de vereniging met God 

 
Onderstaande tekst is genomen uit het boek ‘Mystieke werken’ van de Heilige 
Johannes van het Kruis. Dit boek is à 47 euro, incl. verzendkosten,  te bestellen bij 
Bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard.  
Email:  reginacarmelizrg@gmail.com 
Ruud Ammerlaan 
 
Mystieke werken: Bestijging van de Berg Karmel, boek II, Hoofdstuk 6. 
Wij moeten er nu over spreken hoe de drie vermogens van de ziel, verstand, 
geheugen en wil, moeten binnengeleid worden in de nacht van de geest, die het 
middel is tot de vereniging met God. Daarom is het vooreerst noodzakelijk in dit 
hoofdstuk te doen begrijpen hoe de drie goddelijke deugden, geloof, hoop en 
liefde, ieder in het met haar corresponderend vermogen (…) leegte en duisternis 
bewerken. De drie goddelijke deugden hebben immers betrekking op de drie 
genoemde vermogens als op hun eigen bovennatuurlijk object en door middel van 
deze deugden wordt de ziel met God verenigd met betrekking tot haar vermogens. 
Het geloof bewerkt dit in het verstand, de hoop in het geheugen en de liefde in de 
wil. Vervolgens zullen wij bespreken hoe, wil de ziel naar God gaan, het verstand 
vervolmaakt moet worden in de duisternis van het geloof, het geheugen in de 
leegte van de hoop en hoe ook de wil vervolmaakt moet worden in het gemis en 
de ontbloting van elk affect (redactie: elke genegenheid). 
Als wij dit gedaan hebben zal men ook duidelijk inzien dat de ziel noodzakelijk door 
deze nacht moet gaan om op deze weg van de geest veilig voort te gaan. 
 

Het ‘Dies irae’ 

 
Het ‘Dies irae’, letterlijk vertaald ‘Dag van toorn’, wordt gezongen vóór het 
Evangelie in de Requiemmis in de Tridentijnse liturgie. Het kan ook worden 
gezongen in het Getijdengebed in de laatste week van het kerkelijk jaar. Thomas 
van Celano (1190-1260) heeft een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming 
van dit gezang. Het is een smeekbede van de mens tot God dat Hij Zijn 
Barmhartigheid mag laten zegevieren over Zijn Rechtvaardigheid.  
Bijgaande vertaling, waarin ‘Dies irae’ is vertaald met ‘Dag des oordeels’, is te 
vinden in het Getijdenboek op pag. 722. Het is wellicht mooi deze tekst eens rustig 
te bidden. De juiste volgorde van de coupletten vindt u door eerst de linker kolom 
te nemen en daarna de rechter kolom.  Ruud Ammerlaan 

mailto:reginacarmelizrg@gmail.com
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   Dies irae 
Dag des oordeels, dag des Heren. 
Alles zal tot as verteren, 
naar Sibylla en David leren. 
 
Dag van schrik, die aan zal breken 
als de Rechter recht zal spreken 
en het kwaad op aarde wreken. 
 
De bazuinen zullen schallen 
door het dodenrijk en allen 
voor de troon terneer doen vallen. 
 
Dood en schepping zullen beven, 
als de mens verrijst ten leven, 
als hij rekenschap moet geven. 
 
En dan wordt het boek gelezen 
en de wereld wacht vol vrezen 
hoe het vonnis wordt gewezen. 
 
Is de Rechter dan gezeten, 
al ’t verborgene zal Hij weten, 
alle straf wordt toegemeten. 
 
Waar moet ik nu van gewagen? 
Welke helper moet ik vragen? 
Niemand kan uw oordeel dragen. 
 
Koning ontzagwekkend tronend, 
en toch mild de schuld verschonend, 
red mij, mij uw trouw betonend. 
 
Jezus, heb toch medelijden, 
denk, hoe Gij voor mij moest lijden. 
Sta mij op die dag terzijde. 

Die, mij zoekend, zijt gebonden, 
mij verlost hebt van mijn zonden, 
zijn dan tevergeefs uw wonden? 
 
Grote Rechter van de wrake, 
laat mij uw vergeving smaken 
voor Gij ’t vonnis op zult maken. 
 
Schuldig ben ik aan het kwade, 
rood van schaamte om mijn daden. 
God, ik smeek U, schenk genade. 
 
Die Maria hebt vergeven 
en de moordenaar schonk het leven, 
mij ook hebt Gij hoop gegeven. 
 
Houd mij mijn gebed ten goede. 
Wil, getrouwe, voor het woeden 
van het helse vuur mij hoeden. 
 
Wil mij met uw schapen weiden 
en mij van de bokken scheiden. 
mij ter rechter zijde leiden. 
 
Gaan de zondaars eens verloren, 
is hun ’t helse vuur beschoren, 
roep mij uit als uitverkoren. 
 
Hoor, ik roep in angstig klagen, 
’t hart verbrijzeld en verslagen, 
red mij op die dag der dagen. 
 
O, dat is een dag van tranen, 
o, hoe moet de mens zich schamen, 
naakt en schuldig voor Gods ogen, 
Here, wees om hem bewogen. 
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Observator: December lichtmaand 

 
Het licht in de maand december wordt minder en minder. De duisternis lijkt het te 
gaan winnen maar kan het niet winnen om dat het nu eenmaal zo is dat ook het 
kleinste licht in een onmetelijke duisternis van veraf zichtbaar is. De strijd van licht 
en donker die zich in de natuur laat aanschouwen is ook die van onze ziel… Daarom 
geeft de Kerk ons bemoedigende tekens in de advent.  De adventskrans is er één 
van.  Met Maria en Jozef gaan ook wij op weg, stap voor stap naar Bethlehem 
(Hebreeuws: Huis van Brood) om daar de komst van de grote Koning, het Licht van 
de wereld te begroeten. Iedere dag naderen we dichter tot het punt van de 
ommekeer, het licht dat opgaat in ons hart en de wending naar het herwonnen 
leven dat voor de eeuwigheid is bestemd. 
Op het Hoogfeest  van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria wordt 
9 maanden voor 8 september, haar geboortedag, als een eerste lichtpunt in de 
duisternis de maagd Maria ontvangen. Zij ligt als Moeder aan de basis van Jezus 
Christus, de Eucharistie, de Kerk.   De goddelijke grootheid die genadig heeft 
neergezien op zijn nederige dienstmaagd (Magnificat) dringt aldus tot de 
duisternis door en heeft haar van aanvang af geheiligd. Vanuit het nederige begin 
als zojuist ontstane mens. 
Zo leert het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis (H. Pius IX, 8 december 1854). 
De zin ontgaat tegenwoordig velen, die het verwarren met de maagdelijke 
geboorte van Jezus, een centraal en veel ouder dogma dat met de proclamatie van 
Maria als Moeder Gods  (Theotokos) op het concilie van Ephese in 381 werd 
vastgesteld.  Het is alleen te evenaren door het andere dogma dat in 1950 werd 
afgekondigd is door paus Pius XII,  dat van de Ten Hemelopneming van Maria, 
waardoor uitgesproken werd dat zij als eerste van de oude mensheid is verheven 
tot de hemelse heerlijkheid.  
De diepere doordenking van het Mariale mysterie volgde op de verschijningen  van 
de Immaculata, de Onbevlekte, in de Rue du Bac in Parijs aan de H. Cathérine 
Labouré (Wonderdadige medaille). Dit zorgde voor initiatieven die tot op de dag 
van vandaag voortduren zoals de herstichting van de  Benedictijnen van Solesmes 
(Dom Prosper de Guéranger) en daarmee alle Benedictijnse kloosters in 
Nederland, de broeders van Maastricht (FiC), de Cenakelbeweging en niet te 
vergeten de Pro-Life beweging tegen de abortuspraktijk.  De  schreeuw om leven 
van alle ongeboren kinderen vraagt ook in deze tijd een positief antwoord.  
Daartoe inspireert Maria.  
Jeroen Vis, kerkwacht 
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Bericht van het Banneux-comité-bisdom Rotterdam 

Het Corona virus heeft dit jaar bepaald dat bedevaarten in het algemeen, dus ook 
de onze naar Banneux, niet door konden gaan.  
Het zou fijn zijn als we in 2021 toch weer met pelgrims Banneux zouden kunnen 
bezoeken en wij hopen hier natuurlijk ook op, maar als de huidige maatregelen 
van kracht blijven zal dat waarschijnlijk niet lukken: alleen al het anderhalve meter 
afstand houden zal bijzonder moeilijk zijn. 
We gaan wel door met de organisatie. In 2021 komt er weer een nieuwe folder uit 
met alle informatie en deze zal worden toegestuurd aan al degenen die in ons 
pelgrimsbestand staan. Als u deze ook wilt ontvangen dan kunt hem aanvragen 
bij:  
Mw. A.P. Opstal, Westlaan 62, 2641 DN Pijnacker (tel. 015 3693148). 
 

Beheercommissie en Pastoraatgroep van de Sint Jacobus 
 

Beheercommissie 

Marco Huisman, voorzitter en budgethouder 
Fred Hoefsmit, secretaris 
Ton van der Wee, lid 
Maartje Nagel, lid 
Thérèse Athmer, lid 
Marius Dijke, 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 - 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)  070 - 820 92 88 
Uitvaarten (tel. nr. voor de uitvaartonderneming) 06 - 83 87 40 82 
  

mailto:pci@rkdenhaag.nl
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Gebedsintentie van de heilige Vader voor de maand december 

Gebedsintentie voor de Evangelisatie  voor een leven van gebed 
Dat onze persoonlijke relatie met Jezus Christus gevoed wordt door het Woord 
van God en een leven van gebed. 
 

Personalia 

H. Doopsel : Dave Antony Gabriël van Boles 
          Javier Michaël Elias van Boles 
          Emma Maria Antonia Wessels 
          Sofia Valentina Rojas Perez 
          Olivier Eduard Ferencz Zwaferink 
          Lily Irene Maria Luzac 
                       Oliver Peter Julius Klein 
H. Doopsel en H. Vormsel : Wouter Wijnand van der Koogh 
 
Overleden  : Cornelis Wilhelmus Christiaan van Paassen 
          Josée Cone de Jonghe 
          Wilhelmus Jacobus van Nes 
          Anna Maria Stokman-Vierhout 
 

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. 
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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 
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