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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  m.navarro@rkdenhaag.nl 
 
 
Contact: 
Secretariaat Willibrordgemeenschap:     willibrord@rkdenhaag.nl  
IBANnummer  Willibrord Parochie: NL62 INGB 0003 0812 73 
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mailto:willibrord@rkdenhaag.nl


3 

 

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. 

 Begrafenissen mogen door maximaal 100 mensen worden bijgewoond. 

 De voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie gebeuren digitaal! 
 
  

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 Henk van Loon - Lid pastoraatsgroep 
 
Beste parochianen, 
 
We hebben 2020 achter ons gelaten; een jaar met dood en verderf door het 
Covid-19 virus, een jaar dat gekenmerkt werd door de 
“anderhalvemetersamenleving”,  een jaar waarbij mensen in een boog om elkaar 
heen liepen, een jaar waarin alleenstaanden en mensen in verzorgingshuizen 
geïsoleerd raakten, een jaar waarin ouderen vaak verder vereenzaamden, hun 
kinderen en kleinkinderen niet meer konden zien. Een jaar waarin mensen ‘alleen’ 
moesten sterven zonder bijzijn van familie. Ook een jaar waarin we vaak geen 
Eucharistie konden vieren of slechts met een klein aantal.  
 
Toch moeten we hoop koesteren dat het komend jaar ons meer gaat brengen dan 
het afgelopen jaar;  
‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel, en de 
eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer.’ (Openbaring 21:1) 

We worden in deze uitzonderlijke tijd niet alleen geconfronteerd met de 
ontregeling van ons heden, maar ook met grote vragen over de toekomst. Laten 
we samen zorg dragen voor de jeugd, dat zij geen “verloren” generatie worden, 
maar zich kunnen ontplooien en ontwikkelen om achterstanden die zijn opgedaan 
weer weg te werken. Gaan we straks terug naar ‘normaal’, of komt er een wereld 
die ‘anders’ is? En zo ja, hoe ziet dat ‘anders’ er dan uit?  

Met dat ik dit artikel schrijf is vanochtend het eerste vaccin toegediend in 
Nederland. Hoop gloort; eindelijk licht aan het eind van de ‘tunnel’. Het betekent 
nog niet dat we de maatregelen direct kunnen versoepelen, zeker niet omdat er 
een variant van het virus is opgedoken.  

Laten we 2021 met geloof, hoop, liefde en positiviteit tegemoet gaan. Ik heb er 
vertrouwen in dat we met liefde en geduld er samen weer bovenop komen.  

 

Namens de pastoraatgroep wens ik u allen 

een gezegend en vooral een gezond 2021. 
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OVERZICHT  VERJAARDAGEN  VRIJWILLIGERS IN JANUARI 2021 
 
7 januari Fernando Laufiso 
20 januari Monty Laufiso 
 
 
Bidden wij voor bovengenoemde vrijwilligers dat zij een gezond en  
gezegend jaar tegemoet gaan.   
 
 
VIERINGENOVERZICHT H. Marthakerk  
 

 31-dec 17.00 Oliebollen mis V. Wang 
zaterdag 2 januari 2021 19:00  

 V. Wang 

zondag 3 januari 2021 9:30 

H. 
Driekoningen 

 V. Wang 

zondag 3 januari 2021 13.00 

H. 
Driekoningen EA K. van der Geest SVD 

zaterdag 9 januari 2021 19:00  
 V. Wang 

  10 januari 2021 9:30 
Doop van de 
Heer  D. Langerhuizen 

zondag 10 januari 2021 13.00 
Doop van de 
Heer EA E. Owusu SVD 

zaterdag 16 januari 2021 19:00  
 D. Langerhuizen 

zondag 17 januari 2021 9:30 
2e zondag 

 D. Langerhuizen 

zondag 17 januari 2021 13.00 
2e zondag  

EA K. van der Geest SVD 

zaterdag 23 januari 2021 19:00  
 A. van der Helm 

zondag 24 januari 2021 9:30 
3e zondag  

W&C Diaken H. van Zoelen 

zondag 24 januari 2021 13.00 
3e zondag  

EA P. Mazono SVD 

zaterdag 30 januari 2021 19:00  
 D. Langerhuizen 

zondag 31 januari 2021 9:30 
4e zondag  

 V. Wang 

zondag 31 januari 2021 13.00 
4e zondag  

EA K. van der Geest SVD 

 
 
W&C= woord- & communiedienst. 
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Doopsel 
 Het toedienen van het doopsel wordt weer toegestaan.  

 Slechts 1 familie per doop. 
 
 
VOORBEREIDING DOOPSEL: 
Het doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk. Paulus zegt over het doopsel en de 
gemeenschap van de Kerk: ‘wij zijn door de doop één enkel lichaam geworden’ (1 
Kor. 12, 13). Een gedoopte is geroepen om met zijn/haar eigen talenten en gaven 
mee te helpen aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld. Petrus 
zegt: ‘Laat uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke 
tempel’ (1 Petr. 2,5). 
Het doopsel is het fundament voor de eenheid van alle christenen. Als een 
protestant zou willen toetreden tot de katholieke Kerk, dan wordt hij of zij daarom 
niet opnieuw gedoopt maar als reeds gedoopte door de zalving van het Vormsel 
in de Kerk opgenomen. Het doopsel is eenmalig, want de Heer blijft je trouw. Het 
is onuitwisbaar. 
 

Heilig Doopsel: Hoe gaat dat in onze parochie? 

In alle kerken van onze parochie zijn het hele jaar door doopvieringen. U kunt een 
keuze maken voor een kerk of datum waar uw voorkeur naar uitgaat. 

Voorafgaand aan de doopviering vindt er een voorbereidingsavond plaats voor 
alle ouders. De voorbereiding staat in het teken van kennismaking. Er wordt uitleg 
gegeven over de doop(liturgie) en er wordt een doopboekje gemaakt. Daarnaast 
gaat het over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en wordt er 
gesproken over de opvoeding in het kader van het persoonlijk geloofsleven. Dit 
alles om u als ouders te prikkelen hierover na te denken en hier aandacht aan te 
besteden. 
 
Is de dopeling 18 jaar of ouder, vraag dan welke voorbereidingen dan van 
toepassing zijn. Aan de doop gaan een aantal catechese avonden aan vooraf. 

 
Hoop 

Op 6 januari rond 08.30 uur werd in Veghel het eerste covid-19 vaccin toegediend 
aan Sanna Elkadiri, een medewerkster uit een verpleeghuis voor dementerende 
ouderen in Boxtel.  Zij kreeg het Pfizer/BioNTech vaccin in het bijzijn van onder 
meer minister De Jonge en vertegenwoordigers van het RIVM, de GGD ’s en de 
farmaceut Pfizer.  
We hopen dat dit de eerste stap is om alle inwoners van Nederland te vaccineren 
opdat we een halt toe kunnen roepen aan zieken en doden als gevolg van dit 
gevaarlijke virus. Laten we bidden dat we spoedig weer het ‘normale leven’ 
kunnen hervatten. 
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Begrafenis plechtigheden. 
Een begrafenis kan gehouden worden. Echter ook hier is er aandacht voor het aantal 
bezoekers tijdens deze plechtigheid (vanaf november weer met beperkingen {100 
personen maximaal} en met in acht name van de 1½ meter). De voorganger zal u 
hierover informeren.  Ook de uitvaartondernemer kan u informeren. 
 
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. Informatie kunt u krijgen bij Harvey Lourens. 
 
Kringloop goederen 
Zoals u gemerkt heeft, staan achter in 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) 
Hebt 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.   
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KERK IN DEN HAAG 
Wat bemoedigend en prettig is het, dat steeds meer Nederlanders de digitale 
wegen naar kerken op het spoor komen. Soms zijn die wegen nieuw; denk aan de 
vele Youtubekanalen. Als redactie horen we van veel mensen, die lang niet altijd 
met een (geloofs)gemeenschap bekend zijn, dat zij zo - in deze woelige tijd 
-  steun en inspiratie vinden.  
Kerk in Den Haag wil daar aan bijdragen, met een nieuw podium.  
U ontvangt waarschijnlijk al de papieren uitgave en kent wellicht kerkindenhaag.nl 
met wekelijks nieuwe info.  
Nieuw is deze digitale, bladerbare versie: 
https://www.flipbookpdf.net/web/site/07f91c65d14e12a8572d0b2a9ba61763eb6e3
ef0FBP20757521.pdf.html#page/1 .  
 
Deze digitale KDH, de januari-editie, mag u gerust breed verspreiden. Onder 
kerkgangers in de digitale nieuwsbrief of wijkkrant; onder bekenden.  
 

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. We gaan wel verwarmen, maar misschien 

een graadje minder.  

 
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 
9 januari 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 January 9th  at 10.00 
a.m. to 12.30 p.m. Entrance 58, De Bockstraat.  
 

 
 

http://kerkindenhaag.nl/
https://www.flipbookpdf.net/web/site/07f91c65d14e12a8572d0b2a9ba61763eb6e3ef0FBP20757521.pdf.html#page/1
https://www.flipbookpdf.net/web/site/07f91c65d14e12a8572d0b2a9ba61763eb6e3ef0FBP20757521.pdf.html#page/1
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AKTIE KERKBALANS 
 

We hebben een bewogen jaar achter de rug. Een jaar waarin we gemerkt hebben 
dat we door allerlei maatregelen rondom Covid-19 meer en meer op onszelf of 
een klein kringetje aangewezen zijn. Juist dán merk je dat die wekelijkse viering in 
de kerk met dat kleine groepje mensen voor verbinding zorgt. Juist dán merk je 
hoe belangrijk die ontmoeting met elkaar in de kerk is. 
 
Het thema van de Aktie Kerkbalans luidt dit jaar: “Geef vandaag voor de kerk van 
morgen”.  
Deze oproep beveel ik van harte bij u aan.  
De kerk heeft het afgelopen jaar heel veel moeite gehad om het hoofd boven 
water te houden. Vele kosten bleven doorgaan terwijl de inkomsten enorm 
daalden door heel beperkt kerkbezoek. 
Ook nu in de koude wintermaanden proberen we het kerkgebouw toch behaaglijk 
warm te krijgen, ondanks dat hele kleine groepje bezoekers dat de vieringen mag 
bezoeken. De collecteopbrengst van zo’n viering is lang niet toereikend om de 
gemaakte kosten te dekken. 
Daarom doen wij nu met de jaarlijkse Aktie Kerkbalans een dringende oproep om 
gul te geven aan uw kerk. Laat uw kerk niet in de kou staan en geef uw kerk de 
nodige (financiële) middelen om dat broodnodige contact met de parochianen te 
kunnen blijven onderhouden. 
 
Doe mee met de Aktie Kerkbalans door ruimhartig te geven of digitaal over te 
maken. 
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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. 

 Nog steeds zijn we 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.  

 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 
Willibrordgemeenschap.    

 
 
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/ 
 

 
 

 

 

Parochieblad Stella Maris 

het nieuwe nummer van ons parochieblad “Stella Maris” ligt weer achter in de 
kerk. Ook het blad van het bisdom “Tussen beide”  ligt er weer. Neemt u rustig 
een exemplaar hiervan mee naar huis.  
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Drie Koningen bij de stal. (H. Marthakerk) 

 


