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Beheercommissie 
beheercommissie.agnes@rkdenhaag.nl 
Vacant               Voorzitter 
Dhr. H. Habraken               Budgetbeheerder 
Mw. J. Spoelder              Secretaris 
Mw. A. van der Klaauw           Facilitair beheer 
 

Pastoraatgroep 
pastoraatgroep.agnes@rkdenhaag.nl 
Dhr. P. Rimmelzwaan  Jongeren 
Dhr. C. de Hingh  Liturgie 
Dhr. A. van der Klaauw Diaconie 
Mw. A. Remmerswaal Pastoraal 
Dhr. S. Andres  Catechese 

 
Contactpersonen 
ASF                     pci.agnes@rkdenhaag.nl     Dhr. A. van der Klaauw 
Ledenadministratie                     ledenadministratie.agnes@rkdenhaag.nl Mw. J. Spoelder 
Verhuur kerk/concerten agnes@rkdenhaag.nl/0648479904 Dhr. H. Vrins 
Parochiezaal De Overkant 070 365 79 09   Mw. W. den Adel 
Redactie Agnes Maandbericht agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl Mw. J. Spoelder 
 
Rekeningenoverzicht 
Kerkbijdrage & Misintenties NL72 INGB 0000 6595 85  t.n.v. Sint Agnes parochie 
ASF   NL87 INGB 0000 1948 79  t.n.v. Sint Agnes Solidariteitsfonds 
 
 

Parochie Maria Sterre der Zee 
Parochiesecretariaat Maria Sterre der Zee  
Neuhuyskade 97 
2596 XK Den Haag 
070 8209866 
E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl   
W: www.rkdenhaag.nl 
 
Pastoraal Team 
Pastoor D. Langerhuizen  d.langerhuizen@rkdenhaag.nl  070 820 92 80   
Parochievicaris A. van der Helm  a.vanderhelm@rkdenhaag.nl  070 820 92 81   
Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl  070 365 77 29 
Parochievicaris V. Wang SVD  v.wang@rkdenhaag.nl  070 369 58 04 
Diaken H. van Zoelen        h.vanzoelen@rkdenhaag.nl                             070 820  92 83 
Pastoraalwerker J. Eijken  j.eijken@rkdenhaag.nl  070 820 92 84

mailto:agnes@rkdenhaag.nl
mailto:ledenadministratie.agnes@rkdenhaag.nl
mailto:agnes@rkdenhaag.nl/0648479904
mailto:agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl
mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
mailto:v.wang@rkdenhaag.nl
mailto:h.vanzoelen@rkdenhaag.nl


3 

 

RESERVEREN 
 

Vanaf 10 oktober is het weer nodig om voor elke viering te reserveren. Dit kan via  
DE BUTTON OP DE WEBSITE VAN DE PAROCHIE (WWW.RKDENHAAG.NL). 
De reservering is steeds enkele dagen van tevoren mogelijk. Op woensdag zijn 
maximaal 10 kerkgangers toegestaan en op zondag maximaal 30 kerkgangers. Van 
uw aanmelding krijgt u een bevestiging in uw mailbox. Indien er al meer dan 30 
reserveringen zijn gedaan krijgt u een mailbericht dat u op de wachtlijst bent 
geplaatst. Zonder reservering kunnen we u helaas niet toelaten. Probeert u 15 
minuten voor aanvang van de viering aanwezig te zijn in verband met het reinigen 
van de handen en de placering.   
Alleen indien u geen internet of e-mailadres heeft kunt u bellen naar het 
secretariaat (070-3657729) op woensdag en donderdag tussen 10 en 13 uur.  
Om zoveel mogelijk mensen een kans te geven kunt u voor de vieringen op 24, 25 
en 26 december slechts voor één viering reserveren.  

 
 
GERARDUSKALENDER 2021 VERKRIJGBAAR.  

 
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem in Zuid-Limburg, is een 
scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit!”. Op de achterkant staan 
afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. 
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de 
voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het 
begin van de dag een positief gevoel. Het is ook een bijzondere kalender om aan 
iemand cadeau te geven! 
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van 
de kalender komt ten goede aan de Agnesgemeenschap en aan alle activiteiten die 
vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.  
De kalender kost € 9,00 en hangt in de vitrine van het Agnesgilde achterin de kerk. 
De kalender is verkrijgbaar bij Thea Tangel. 
Woont u in Den Haag en bent u door alle Corona-maatregelen de komende tijd niet 
in de gelegenheid om naar de kerk te komen? Dan kunt u de kalender bestellen 
door een mail met uw gegevens te sturen naar het secretariaat: 
agnes@rkdenhaag.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat u de kalender, mits uiterlijk 
1 december besteld, vóór zaterdag 18 december in huis hebt.         

http://www.rkdenhaag.nl/
mailto:agnes@rkdenhaag.nl
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HERDERLIJK SCHRIJVEN VAN KAPELAAN  JOHNNY. 
 

Laat uw hart niet verontrust worden. 
 

Ondanks het feit dat het virus in Advent 2019 al aanwezig was, dacht niemand dat 
het alle landen van onze planeet zou bereiken. De pandemie heeft onze 
samenleving bewust gemaakt dat wij één wereldgemeenschap zijn die op 
“hetzelfde schip vaart” namelijk de Aarde: waar het kwaad van de een ten koste van 
iedereen gaat. De pijn, onzekerheid, angst en het besef van de grenzen die de 
pandemie heeft opgewekt, doen de oproep om onze levensstijl, onze relaties en 
vooral de betekenis van ons bestaan te heroverwegen.  
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. Jezus komt nooit met lege handen, Hij brengt altijd cadeaus en genade 
mee. 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.  
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Daarna laat de derde zondag ons zien dat de Messiaanse tijden al aanwezig zijn 
onder de mensen, er is vreugde.  
De vierde zondag neemt God het menselijk vlees aan dankzij het JA van een 
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. Jezus in ons leven te verwelkomen en te laten groeien, net 
zoals de Maagd Maria deed.  
 
Dit Kerstfeest zal zeker anders zijn, misschien eenvoudiger in vele opzichten, 
niemand zal deze Kerstdagen van het jaar 2020 vergeten.  
Een ding is totaal zeker, Christus zal nogmaals geboren worden in alle harten die 
Hem in eenvoud, nederig en vol lof zullen ontvangen waar de naaste als Christus 
wordt bemind.  
Met deze Geest zal niemand de vreugde missen. 
 
Beste mensen van de Agneskerk, ik wens u een zalige Advent en Kerstdagen.   
 
Johnny Rivadeneira Aldás 
Parochievicaris.  
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VIERINGEN IN DE AGNESKERK   (alles onder voorbehoud) 
 

De tijden van de eucharistievieringen blijven voorlopig op zondagmorgen om 10.00 
uur. Om en om zal de viering Nederlandstalig en Spaanstalig zijn.  
Elke woensdagmorgen is er een viering om 9.30 uur (in de kerk).  
 
Zondag 6 december           10.00 uur   2e zondag van de Advent  Nederlands 
Zondag 13 december         10.00 uur   3e zondag van de Advent  Spaanstalig  
Zondag 20 december         10.00 uur   4e zondag van de Advent  Nederlands  
 
Donderdag 24 december   19.00 uur  Kerstavond nachtmis    
Donderdag 24 december   22.00 uur  Kerstavond nachtmis                             
Vrijdag 25 december          11.00 uur  1e Kerstdag 
Zaterdag 26 december       11.00 uur  2e Kerstdag   
 
Zondag 27 december         10.00 uur  Eucharistieviering   Spaanstalig 
Vrijdag 1 januari                  11.00 uur  Nieuwjaarsdag 
Zondag 3 januari                 10.00 uur  Drie Koningen  Nederlands 
Zondag 10 januari               10.00 uur  Doop van de Heer Spaanstalig  
Zondag 17 januari               10.00 uur  Agnesfeest Nederlands 
Zondag 24 januari               10.00 uur  Eucharistieviering Spaanstalig 
Zondag 31 januari               10.00 uur  Eucharistieviering Nederlands 
 
De coronamaatregelen van het RIVM blijven van kracht zoals het ontsmetten van de 
handen, anderhalve meter afstand en bij corona-gerelateerde gezondheidsklachten 
niet naar de kerk komen. U wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen dat 
bij voorkeur alleen bij het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. Graag 
zelf een mondkapje meenemen.   
Actieve participatie tijdens de viering door respons, meebidden, staan, zitten en 
knielen wordt aanbevolen. Samenzang is helaas niet toegestaan. Bij de vredewens 
geven we elkaar niet de hand. Na de viering kan bij het Mariabeeld een kaarsje 
worden opgestoken met inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar. Toont u 
hier graag enig geduld om iedereen rustig de gelegenheid te geven.  
 

 
 
 
 
 



7 

 

MISINTENTIES 
 

Het opgeven van een misintentie is in de kerk een zeer oude traditie. De misintenties 
worden opgedragen in de vieringen waarvoor zij worden gevraagd. Misintenties 
kunnen worden opgegeven voor overledenen, uit dankbaarheid, bij ziekte, bij een 
huwelijksjubileum, bij een verjaardag en andere gebeurtenissen. Voor de opgave van 
uw misintenties kunt u alleen terecht bij het secretariaat, dinsdag t/m donderdag van 
10.00 tot 13.00 uur. Er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd (stipendium), 
hiervoor geldt een richtbedrag van minimaal €5.- Een envelop met daarin uw bijdrage, 
datum en gewenste misintentie(s) twee weken van tevoren in de brievenbus van het 
parochiesecretariaat, is voldoende. U kunt de bijdrage ook storten op bankrekening 
NL72 INGB 0000 6595 85 t.n.v. Sint Agnesparochie o.v.v. de gewenste misintentie en 
datum (houdt dan wel rekening met een lange verwerkingstijd). Geregeld komt het 
voor dat er nog misintenties voor de viering worden aangeboden aan de lector of 
lectrice, dit kan uitsluitend in dringende gevallen en moet contant worden 
afgerekend bij de koster. 
 

HUISBEZOEK PASTORALE WERKGROEP 
 

De Pastorale Werkgroep laat u weten dat u bij ziekte of ouderdom en eenzaamheid 
een beroep kunt doen op één van de leden van de pastorale werkgroep.  
Helaas is huisbezoek in deze corona-tijd niet mogelijk. Voor contact met een 
werkgroep-lid kunt u een afspraak maken via het Agnessecretariaat (070-3657729) 
op dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. 
 
 

GESPREK MET EEN PASTOR 
 

De leden van het pastoraal team zijn beschikbaar voor een pastoraal gesprek en/of 

in een persoonlijk gesprek het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. 

Aarzel niet om hiertoe contact te leggen met een van de priesters, de diaken of 

pastoraal werkers. U kunt ook bellen (070-8209866) of een mail sturen aan 

parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl.       

 

          

 

 

                               

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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ADVENTSACTIE 2020 HULP AAN MOEDER ER KIND 
 
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger en kunnen 

daardoor nauwelijks ontsnappen aan armoede, ondervoeding en een gebrekkige 
opleiding. Ondervoeding is een belangrijk element hierin, waardoor met name 
vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen 
ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding en steunt daarom 
projecten, die gezinnen helpen zelf voedsel te gaan verbouwen om zo in eigen 
onderhoud te voorzien.  

Eén van deze projecten richt zich op de ontheemde jongeren en vrouwen in 
de Democratische Republiek Congo, een land in midden Afrika. Vorig jaar sloegen 
mensen in het oosten van Congo massaal op de vlucht voor extreem politiek 
geweld. Zij moesten huis en haard verlaten om elders een nieuw bestaan op te 
bouwen. Vrouwen en kinderen worden vaak het hardst getroffen in dit soort 
situaties. De Adventsactie wil hen helpen door ze te leren om hun eigen voedsel te 
verbouwen. Voedselzekerheid is essentieel voor de stabiliteit van het gezin en 
jongeren. Met het verbouwen van voedsel kunnen ze in hun eigen behoefte 
voorzien en, als er van de oogst iets overblijft, nog wat geld verdienen voor andere 
zaken.  

De vrouwen en kinderen in Congo, maar ook in andere landen, hebben 
onze steun heel hard nodig! Laten we in de adventstijd die steun geven door een 
financiële bijdrage aan de hulpprojecten van de Adventsactie. U kunt dit doen door 
uw bijdrage te deponeren in het speciale geldkistje achter in de kerk.  

 
MOV – Agnesgemeenschap  
 
 
 
 
FAMILIEBERICHTEN 

 

Gedoopt: 

Khelani Wernet 
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BIJDRAGEN IN DE KOSTEN 
 
Doneren blijft mogelijk op bankrekening NL72 INGB 0000 6595 85 
Om te faciliteren dat ook met een smartphone met bankieren-app een bijdrage aan 
de Agnes kan worden gegeven bestaat de mogelijkheid om bij te dragen via een 
zogenaamde QR-code. Dit werkt via een “Tikkie” en gaat als volgt:  

1. Scan onderstaande QR-code met uw telefoon  

2. Volg de instructie op de telefoon 

3. Voer gewenste bedrag in 

4. Selecteer uw bank 

5. Rond uw donatie af in uw bank-app 

 
 

Deze QR-code zult u vanaf nu vaker tegen gaan komen, onder andere in het Agnes 
Maandbericht en in de misboekjes. In elk geval treft u een geplastificeerd exemplaar 
aan achter in de kerk op het mededelingenbord. 
Vindt u het allemaal veel te ingewikkeld worden. Geen nood! De wekelijkse collectes 
na de H. Missen houden wij natuurlijk in ere.   
Henk Habraken, budgetbeheerder 
 
 
 

COLLECTES  
 
In de tweede helft van oktober bracht de collecte € 297,29 op en in de maand 
november € 940,90. Dit waren de contante bijdragen, daarnaast is per bank ook 
gedoneerd maar die bedragen zijn nog niet compleet bekend.. 
 



10 

 

BISDOM BEDEVAARTEN 

 

CARITAS BANNEUX,    ROTTERDAM. 

 

 

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, de    

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 volgende bedevaart seizoen ons brengt. Als de maatregelen zoals deze nu 

gelden nog van kracht zijn zal dat niet gaan lukken, 1,5 meter 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       

2641DN Pijnacker, Tel: 015-3693148 of 

Dhr. G.J. de Bruijn 

Polderweg 12 A 

2493ZA Den Haag, Tel: 070-3205872 
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VERSCHIJNINGSDATA AGNES MAANDBERICHT 
 
In het Agnes Maandbericht worden elke maand de gegevens van de 
daaropvolgende maand gepubliceerd.  
Hoewel de Stella Maris ons algemene parochieblad is, blijkt er toch behoefte te 
bestaan om alle lokale berichten frequent bekend te maken.  
Het maandbericht wordt elke maand (behalve eind juli en december) op de laatste 
zondag uitgegeven. De deadline is telkens de maandag vóór de laatste zondag van 
de maand. Het nummer voor februari verschijnt op zondag 31 januari. De 
sluitingsdatum voor de kopij is maandag 25 januari.  
Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl. 
 
De Stella Maris wordt in de week van 15 december verspreid.  
 

 
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:agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/


12 

 

 
 
 
 
  

 
 


