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ACTIE KERKBALANS 2021  
 
Onder het motto “Geef vandaag voor uw kerk van morgen” is deze maand weer het 
startschot gegeven voor de jaarlijkse actie kerkbalans. Het zal u niet verbazen dat 
over het afgelopen jaar de inkomsten van onze parochiegemeenschap drastisch zijn 
teruggelopen. Over 2020 is de teller blijven steken op een bedrag van ruim € 
93.000. Dit is € 43.000 minder dan over 2019. Dit grote verschil kan met één woord 
worden verklaard. CORONA! Door de beperkingen die zijn opgelegd aan de 
vieringen zijn bijdragen uit collectes, offerblokken, misintenties en verkoop van 
kaarsen dramatisch gedaald. Ook de opbrengsten uit verhuur zijn door Corona 
teruggelopen. 
Dit geldt gelukkig niet voor de ontvangsten uit hoofde van de Actie Kerkbalans. In 
2020 hebben vele parochianen weer meegedaan, resulterend in een opbrengst van 
bijna € 45.000. Ook in 2021 zullen wij nog worden geconfronteerd met beperkingen 
die van invloed zullen zijn op direct aan de vieringen gerelateerde opbrengsten. Des 
te meer reden om de Actie Kerkbalans dit jaar van harte bij u aan te bevelen. Geeft 
u ook aan uw kerk van morgen? Wanneer velen van u meedoen met een 
kerkbijdrage is dat niet alleen van belang uit financieel oogpunt. Het getuigt van 
saamhorigheid en solidariteit met elkaar om bij te dragen aan onze Agneskerk van 
morgen.  
De wijze waarop u bij wilt dragen kunt u geheel zelf bepalen. Een bedrag per jaar, 
bijdragen per kwartaal of per maand, het is geheel aan u. Ook de hoogte van uw 
bijdrage kunt u geheel zelf bepalen. Wij zijn blij met elke parochiaan die, ongeacht 
het bedrag waarmee wordt bijgedragen, getuigt van zijn of haar solidariteit met 
onze parochiegemeenschap. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL 72 
INGB 659585 t.n.v. Sint Agnes parochie o.v.v. Kerkbijdrage 2021.  
Blijf gezond en laat uw hart spreken. 
 
Henk Habraken 
Budgetbeheerder 
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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.  

 
 
ADVENTSACTIE 2020 
 

Tijdens de afgelopen adventstijd is er in onze geloofsgemeenschap geld ingezameld 
voor de mensen in Oost-Congo, die een jaar eerder massaal op de vlucht sloegen 
voor extreem politiek geweld. De Adventsactie wil deze mensen helpen een nieuw 
bestaan op te bouwen door ze te leren om hun eigen voedsel te verbouwen. Voor 
dit doel is in onze Agnesgemeenschap € 275,76 bijeengebracht. Hartelijk dank 
daarvoor.  
 
MOV  Agnesgemeenschap.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rkdenhaag.nl/
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VASTENWANDELINGEN 
 
Net als voorgaande jaren worden er ook dit jaar vastenwandelingen georganiseerd. 
Vorig jaar zijn we begonnen met fysieke wandelingen, maar door de 
coronabesmettingen zijn we toen digitaal verdergegaan. 
Dit jaar gaan we, gezien de maatregelen, digitaal wandelen. Het thema van de 
wandelingen is 
“Dat ik niet uitval, dat wij allen – zo zwaar en droevig als we zijn, niet uit elkaars 
genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn” 
Het Pastorale Team verleent zijn medewerking door in de vastentijd op donderdag 
een overweging op de WhatsApp van de deelnemers te plaatsen. De woensdag 
daarna wordt u uitgenodigd voor een zoombijeenkomst.  Daar zullen we met elkaar 
delen, wat de overweging ons heeft gebracht.              De gespreksleider bij de 
zoombijeenkomsten is pastoraal werker Jan Eijken.  
De zoombijeenkomsten zijn op woensdag en starten om 09.30 uur en zijn uiterlijk 
11.00 uur afgelopen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 3 maart en op 
donderdag 25 februari krijgen de deelnemers de overweging op de WhatsApp. De 
laatste zoombijeenkomst is op woensdag 31 maart.  
U kunt zich voor deze vastenwandelingen opgeven tot en met dinsdag 23 februari 
bij het secretariaat van de Antonius Abtgemeenschap  
telefoon 070 - 354 17 42 op maandagmiddag, dinsdag- t/m vrijdagochtend of 
mailen naar 
antoniusabt@rkdenhaag.nl  
onder vermelding van: 
naam              ……………………………………………… 
06- nummer  ……………………………………………… 
e-mailadres    …………………………………………….. 
We hopen op een inspirerende vastentijd.  
Mede namens Pastoraal Werker Jan Eijken en Ineke Friesen, 
Annelies Brosch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl
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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  7 februari 10.00 uur Eucharistieviering Spaanstalig 
Zondag 14 februari 10.00 uur Eucharistieviering Nederlands 
 
Woensdag 17 februari    10.00 uur Eucharistieviering Aswoensdag 
Woensdag 17 februari   19.30 uur Eucharistieviering Aswoensdag 
Hoe de vieringen op Aswoensdag precies zullen zijn zal pas in de komende weken 
duidelijk worden.  
 
Zondag 21 februari   10.00 uur Eucharistieviering Spaanstalig 
Zondag 28 februari   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.  
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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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FAMILIEBERICHTEN 

 

Gedoopt: 

Sara Fellah 

Nicolás Azofra Delgado 

 

Overleden: 

Mevrouw Trees Müller (4-10-1926) 

 

 

 

WERKEN AAN JE TOEKOMST 

 

Een beter leven dankzij goed onderwijs 

Vastenactie 2021 

 

Het thema waar de vastenactie zich ook dit jaar voor inzet, is: “Werken aan je 

toekomst”. In ontwikkelingslanden probeert men mensen door goed onderwijs te 

helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie 

kunnen zorgen en een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. Dit doet men door 

projecten te ondersteunen, die zorgen voor een beroepsopleiding, voor voortgezet 

onderwijs en ook projecten die mensen helpen bij het opzetten van een eigen 

onderneming.  

U kunt gedurende de vastentijd deze projecten van de vastenactie steunen door uw 

financiële bijdrage hieraan te deponeren in het speciale geldkistje achter in de kerk.  

 

MOV  Agnesgemeenschap.  
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OPBRENGSTEN AGNES OVER 2020 
In de eerste kolom ziet u de cijfers over het afgelopen jaar. In de tweede kolom 
staan de aangepaste vergelijkende cijfers over 2019. De cijfers voor 2019 zijn 
aangepast voor de in contanten ontvangen kerkbijdragen (zie ook mijn bijdrage aan 
een eerder maandbericht).   

 2020 2019 

 € € 

   

Per bank ontvangen kerkbijdragen (AKB)                                         44.945 40.152 

Collectes (inclusief contant ontvangen kerkbijdragen)                                                             16.981 37.471 

Stipendia                                                           3.153 4.777 

Offerblokken en kaarsen                                 1.815 6.304 

Huwelijken en uitvaarten                               800 2.150 

Dopen en 1e H. Communie                              303 830 

Ontvangen collecten t.b.v. derden                 781 2.613 

   

Totaal ontvangen bijdragen                            68.778 94.297 

   

Opbrengsten kerk (Agnesgilde)  1.729 11.024 

Opbrengsten De Overkant 14.568 23.327 

Huuropbrengst woning 8.175 7.737 

   

Totaal opbrengst bezittingen 24.472 42.088 

   

TOTAAL BATEN 93.250 136.385 

 
Bij de toelichting op onze cijfers over het derde kwartaal heb ik aangegeven 
rekening te houden met een daling van onze opbrengsten van circa € 45.000. In dat 
licht bezien vallen deze cijfers nog geeneens tegen maar dramatisch blijven deze 
natuurlijk wel.   
Een verdere toelichting op deze cijfers (anders dan met het woord Corona) lijkt mij 
overbodig.  
Laten wij met elkaar hopen dat in de loop van dit jaar de ons opgelegde 
beperkingen geheel of voor een groot deel weer ongedaan kunnen worden 
gemaakt.         
  
Henk Habraken, budgetbeheerder   
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QR KODE MARIA STERRE DER ZEE 
 
Wilt u de parochie Maria Sterre der Zee digitaal een donatie geven?  
Dat kan eenvoudig door gebruik van een Tikkie. 
Zie onderstaande QR-code. 

1. Scan de QR-code met de camera van 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 

 

 
 

 
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  
 
De collecte-opbrengsten waren in december € 696,50  
en tot half januari  € 377,45. 
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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 maart verschijnt op zondag 28 februari. De 
sluitingsdatum voor de kopij is maandag 22 februari 2021.  
Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@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.    
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