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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 aprilnummer s.v.p. aanleveren vóór 19 maart 

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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Wij gaan nu naar Jeruzalem (Mt 20, 18) 

 
Wij zijn kort geleden met het teken van de AS, nogmaals onze geestelijke 
pelgrimstocht begonnen, die ons naar de ervaring met de verrezen Heer wil 
brengen, naar Pasen, naar het feest van het Leven. 
Hoe kunnen wij onszelf voorbereiden op deze geestelijk reis?  Paus 
Franciscus in zijn brief voor de Veertigdagentijd 2021 geeft ons enkele 
reflecties. Ten eerste hebben wij drie geestelijke wapens om ons te kunnen 
voorbereiden: vasten, gebed en aalmoes. Zij zijn, zoals ze door Jezus in zijn 
prediking worden gepresenteerd (Mat. 6, 1-18), een voorwaarde voor en de 
uitdrukking van onze bekering. De weg van de armoede en onthouding (het 
vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de 
aalmoes) en een dialoog in kinderlijk vertrouwen met de Vader (het gebed) 
maken het ons mogelijk een oprecht geloof, een levende hoop en een 
daadwerkelijke liefde voor te leven. Maar wat houdt bekering concreet in? 
In deze Veertigdagentijd betekent de bekering, vóór alles het openen van 
onze harten voor Gods Woord, dat aan ons door de Kerk van generatie op 
generatie wordt doorgegeven. Deze waarheid is geen constructie van het 
verstand, voorbehouden aan een kleine groep intellectuele uitverkorenen, 
maar het is een boodschap die wij ontvangen en kunnen begrijpen dankzij 
de wijsheid van een hart dat openstaat voor de grootheid van God, die ons 
liefheeft, nog voordat wij ons daar zelf bewust van waren. Deze waarheid is 
Christus zelf, die door ons mens-zijn ten volle aan te nemen een - 
veeleisende, maar voor allen openstaande - weg is geworden die leidt naar 
de volheid van leven. In deze tijden vol moeilijkheden waarin wij leven en 
waarin alles broos en onzeker lijkt, zou spreken over hoop een provocatie 
kunnen lijken. De Veertigdagentijd is juist tijd van hoop. Het is hoop op 
verzoening, waartoe de heilige Paulus ons hartstochtelijk aanspoort: “laat u 
met God verzoenen! (2 Kor. 5, 20). Door vergeving te ontvangen in het 
sacrament dat in het middelpunt staat van ons proces van bekering, kunnen 
wij op onze beurt vergeving geven aan anderen. Omdat wij zelf vergeving 
hebben ontvangen, kunnen wij deze doorgeven in een aandachtige dialoog 
met anderen en troost bieden aan hen die verdriet en pijn ervaren en 
natuurlijk ook anderen vergeven die ons iets slecht hebben gedaan.  
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De vergeving van God, ook door middel van onze woorden en daden, maakt 
het mogelijk een Pasen van broederschap te beleven. Dit is het hart van het 
sacrament van Boete en Verzoenig dat Christus aan de Kerk heeft 
toevertrouwd, namelijk aan iedere christen de mogelijkheid geven om te 
horen dat wij een Vader hebben die ons vergeeft, een Vader hebben die 
liefde is omdat Hij  Zijn liefde toont in de barmhartigheid en in het feit dat 
Hij ons niet oordeelt , integendeel dat Hij als de Vader van de verloren zoon 
ELKE dag naar de weg gaat kijken of wij al terug naar zijn huis zijn gekeerd 
om met ons weer feest te vieren. 
Beste parochianen, ik wens U een zalige voorbereiding  op Pasen. 
Johnny Rivadeneira Aldás, parochievicaris 

 

Uit de Pastoraatgroep 
 
De Veertigdagentijd bracht ons in normale tijden altijd veel activiteiten en dus 

werk. Nu mogen we minder en biedt het ons de kans dat wat we kunnen doen  

meer aandacht te geven. Bijvoorbeeld: 

 Leest u eens echt waar de Vastenactie dit jaar over gaat. Het is interessant dat 

deze vorm van hulp zo door de jaren heen steeds meer het karakter heeft 

gekregen van “helpen om het zelf te doen”. De titel ‘Werken aan toekomst in 

ontwikkelingslanden’ zegt al genoeg. U kunt alles vinden op 

www.vastenactie.nl of natuurlijk achter in de kerk bij de witte kist. En vergeet 

niet ruimhartig te doneren.  

 Geeft u  ook weer gul aan de Voedselbank? Laat Pasen ook voor de vele 

mensen die economisch getroffen zijn een feest worden. Als het vervoer van 

levensmiddelen naar de kerk u te zwaar is kunt u ook geld overmaken naar 

het rekeningnummer van de Parochiële Caritas Instelling 

NL5INGB0007322857 o.v.v. ‘gift voor de Voedselbank’. De auto’s van de 

Voedselbank moeten tenslotte ook rijden. 

 Als u in deze tijd meer aandacht wil geven aan Gods Woord, schrijf u dan nog 

in voor de catechese avonden van Op weg naar Pasen over het bijbelboek Job. 

De avonden zijn op 4, 11 en 18 maart via zoom. Zie ook de informatie op de 

website www.rkdenhaag.nl en zie de boekjes achter in de kerk. U dient zich 

wel op te geven bij  parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 

http://www.vastenactie.nl/
http://www.rkdenhaag.nl/
mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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 De pastoraatgroep zoekt steeds nieuwe uitdagingen. Momenteel bezinnen we 

ons op wat de parochie voor jongeren kan betekenen. Denkt u mee? 

 En tenslotte bid met vuur. Bijvoorbeeld elke dag de Rozenkrans  om 12.20 uur 

in de kerk. Of natuurlijk op elk ander moment van de dag dat het u uitkomt. 

Lore Olgers 

 

“Vier Pasen !” Website van de bischoppen 
 
Pasen valt dit jaar op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog 
steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, 
roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er 
geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die 
op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om 
de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren. 
‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we 
vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website 
www.vierpasen.nl. De website helpt bezoekers om de eigen parochie te vinden en 
om zo op de parochiewebsite te kunnen checken of er plek is bij een van de 
vieringen. Als de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is het vaak mogelijk 
om thuis mee te vieren via een livestream. Als ook dat niet kan, is er op 
zondagochtend een eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV. 
Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een 
link naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen 
ook iets te kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers 
gebruikelijk om te vasten, bidden en geven in de voorbereiding op Pasen. Ook is 
er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle 
zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. Parochies vinden er bovendien een link 
naar gratis fotomateriaal over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aandacht 
te geven aan Pasen op de website en in het parochieblad. 
In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere filmpjes 
gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke 
onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de boodschap 
van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan 
www.vierpasen.nl  en te kijken hoe de website kan helpen om de Veertigdagen- 
en de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven. Doe mee: VIER PASEN! 
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Vastenactie: Werken aan toekomst in ontwikkelingslanden 
 
Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de Vastenactie-
campagne. De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen 
namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te 
zetten.  
De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een 
beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend 
jongeren onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog meer 
mensen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en 
hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.  
I n 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang 

bieden tot onderwijs en 
ondersteuning geven bij het 
opstarten van een eigen 
onderneming. Deze projecten 
bestaan onder meer uit het 
aanbieden van trainingen, het 
faciliteren van onderwijsruimten en 
het verschaffen van lesmateriaal. 
Op www.vastenactie.nl  leest u 
meer over deze projecten.  
Alle kerken van de parochie Maria 

Sterre der Zee doen mee aan de vastenactie.  U leest hier meer over in Stella Maris 
van februari/maart. 
Hoe kunt u meedoen en de Vastenactie steunen?  

 Achter in de kerk kunt u  geld doneren in de ‘witte kist’. Hierin kunt u 
gedurende de gehele Veertigdagentijd doneren. De  speciale inzamelingen 
zullen zijn op de zondagen 21 en 28 februari…(en nog twee zondagen in 
maart die volgen nog)    

 Ook kunt u een bijdrage overmaken op bankrekening NL34 INGB 0000359278 
t.n.v. kerkbestuur St. Jacobus de Meerdere o.v.v. Vastenactie. 

 Of  rechtstreeks doneren aan bankrekening  NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v.  
Vastenactie-Den Haag 

 
 

http://www.vastenactie.nl/
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Op weg naar Pasen online 
 
Tijdens de Veertigdagentijd zullen er op de donderdagavonden 4, 11 en 18 maart 
inleidingen gehouden worden over het bijbelboek Job, welke in het najaar niet 
hebben kunnen plaatsvinden. 
We zullen deze inleidingen nu via Zoom presenteren. Ook is er dan na de inleiding 
gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en vragen te stellen. U kunt 
u opgeven (alleen per mail) via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl. U krijgt dan 
op de betreffende avonden de link naar de zoompresentatie toegestuurd, zodat u 
kunt inloggen. 
De inleiders zijn pastoor Langerhuizen (2x) en vicaris Rivadeneira. Ook zal er een 
begeleidend boekje worden gemaakt, waarin bijbeltekst, gebeden, vragen en 
overwegingen worden opgenomen die iedereen in de Veertigdagentijd kan 
gebruiken, ook als u de inleidingen niet op de computer kunt volgen. Deze boekjes 
zullen per 14 februari in de kerk aanwezig zijn.  
Voor informatie: Adele Nieuweboer 070-3863457.  
Pastoraatgroep. 

 

Avond van de Martelaren online 
 

Ook in het afgelopen jaar zijn er 
weer vele christenen om hun geloof 
vermoord. De Venezolaanse priester 
Jose Manuel de Jesus werd 
vermoord toen hij iemand aansprak 
die een parochiaan bedreigde. 
Seminarist Nnadi Michael  werd 
samen met 3 andere seminaristen uit het seminarie van Kaduna, Nigeria ontvoerd. 
Hij werd vermoord omdat hij bleef getuigen van Christus. En in Pakistan werd 
Sonia Bibi (24) vermoord omdat ze weigerde te trouwen en zich tot de Islam te 
bekeren.  
Op vrijdag 26 maart om 20.00 uur komen we online samen om hen - en anderen 
die in 2020 zijn vermoord vanwege hun geloof- te gedenken. Doe mee! 
Meld u aan en vraag het speciale gebedspakket voor deze avond aan om thuis 
mee te doen: Kerkinnood.nl/martelaren 
 

 

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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Oriëntatieweekend Abdij Sint Benedictusberg  

 
Je bent op een moment in je leven aangekomen dat de vraag in je opkomt: wat 
wil ik met mijn leven doen? Je bent een man die bidt, die durft te zoeken naar de 
wil van God en niet bang is voor de talenten en de mogelijkheden die Hij je heeft 
geschonken.  
Heb je wel eens gedacht of een verlangen gevoeld dat God je roept om monnik te 
worden? Je leven als lofzang aan Hem op te dragen? Maar dat je er geen beeld bij 
hebt hoe je leven er dan uit zal zien. 
We bieden je een unieke kans om intensief een weekeinde met ons mee te leven. 
Je deelt in ons gebed, in onze stilte, ons werk, onze ontspanning en onze 
(uitstekende) maaltijden. Je mag ons kritische vragen stellen en we willen jou 
graag met onze ervaring helpen de vreugde van een leven met God te ontdekken. 
Je leest het al in onze woorden: we zijn toegewijd, serieus maar niet zonder een 
glimpje zelfspot. Wat we zijn? Broeders die leven onder de regel van de Heilige 
Benedictus en een geestelijk vader. Monniken in de éénentwintigste eeuw 
geworteld in een geestelijke traditie die de eeuwen overspant.  
We willen je graag ontmoeten in de Geest van de Heer. We hopen dat die 
ontmoeting je goed zal doen en je zal helpen bij het vinden van jouw weg. 
Misschien ontdek je dat ons leven jou aanspreekt. Dat vinden we natuurlijk prima!  
Aankomst: vrijdag 30 april tussen 15.00 uur en 17.00 uur 
Vertrek: zondag 2 mei rond 15.00 uur  
Waar: In de abdij Sint Benedictusberg te Vaals  
Aanmelden en informatie: orientatie@benedictusberg.nl 
Als je je aanmeldt, graag je naam, je adres, je leeftijd en je motivatie vermelden.  
Welkom in het hoogst gelegen klooster in Nederland: dus kom, klim en … kijk!  
 

Inzameling voor de Voedselbank Haaglanden 

 

Ook deze Veertigdagentijd zullen we achterin de kerk weer houdbare 
voedingsmiddelen inzamelen voor de Voedselbank. Deze actie geeft u de 
gelegenheid uw solidariteit te tonen met de mensen die het moeilijk hebben. U 
helpt de Voedselbank om met de voedselpakketten voor Pasen iets extra’s mee te 
geven. Ook door Corona zijn er steeds meer mensen  voor hun voedsel afhankelijk 
van de Voedselbank. Wij zullen inzamelen vanaf woensdag  17 februari tot en met 
23 maart. U kunt uw bijdragen achter in de kerk op de aangegeven plaats zetten. 
Wij danken u bij voorbaat namens de Voedselbank. Pastoraatgroep  

mailto:orientatie@benedictusberg.nl
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Weekagenda van 7 t/m 13 maart 2021 met Misintenties 
Zondag 7 maart: Derde Zondag van de Veertigdagentijd 
Eucharistische Zondag; Getijdengebed Week III; Vastenactie 
Heilige Schriftlezingen: Ex. 20, 1-17; 1 Kor. 1, 22-25; Joh. 2, 13-25 (B) 
10:15 uur Latijnse liturgie 

Henk Rosenberg; Lev. en overl. leden fam. Dijkstra-Postma 
12:45 uur Nederlandse liturgie 

Sef Imkamp 
15:00 uur 
16:00 uur 

Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans 
Latijnse Vespers 

 
Maandag 8 maart: H. Johannes de Deo, kloosterling (g)   
Schr.: 2 Kon. 5, 1-15a; Lc. 4, 24-30 
12:45 uur Joep van der Wiel 
 
Dinsdag 9 maart: H. Francisca Romana, kloosterlinge (g) 
Schr.: Dan. 3, 25. 34-43; Mt. 18, 21-35 
12:45 uur Fred de Bruin 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 10 maart: Schr.: Deut. 4, 1. 5-9; Mt. 5, 17-19  
12:45 uur Ria Scholman 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Donderdag 11 maart: Schr.: Jer. 7, 23-28; Lc. 11, 14-23 
12:45 uur Wim van Nes 
 
Vrijdag 12 maart: Schr.: Hos. 14, 2-10; Mc. 12, 28b-34  
12:45 uur Lev. en overl. leden fam. van der Horst-van Vilsteren 
19:15 uur Heilige Mis met overweging van de Kruiswegstaties VIII, IX en X  

Wim Schepman 
 
Zaterdag 13 maart:  
Verjaardag Pauskeuze Franciscus (2013) 
Schr.:  Hos. 6, 1-6; Lc. 18, 9-14 
12:45 uur  Voor de levende en overleden weldoeners van de parochie 
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Weekagenda van 14 t/m 20 maart 2021 met Misintenties 
Zondag 14 maart: Vierde Zondag van de Veertigdagentijd; Lætare 
Get. Week IV; Vastenactie  
Schr.: 2 Kron. 36, 14-16. 19-23; Ef. 2, 4-10; Joh. 3, 14-21 (B) 
10:15 uur Latijnse liturgie 

Peter van Daele; Agnes Voskuilen 
Kees Schelfhout en Maria Schelfhout-Garé  

12:45 uur Nederlandse liturgie 
Piet Lemmens  

16:00 uur Latijnse Vespers  
 
Maandag 15 maart: Schr.: Jes. 65, 17-21; Joh. 4, 43-54  
12:45 uur Wim Olsthoorn 
 
Dinsdag 16 maart: Schr.: Ez. 47, 1-9. 12; Joh. 5, 2-3a. 5-16 
12:45 uur Aad van Starrenburg 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 17 maart: Mirakel van het Heilig Sacrament te Amsterdam  
H. Patricius, bisschop (g) 
Schr.: Jes. 49, 8-15; Joh. 5, 17-30 
12.45 uur Anand Ramsaransing 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 18 maart: H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar (g) 
Schr.: Ex. 32, 7-14; Joh. 5, 31-47  
12:45 uur Antonius Alphonsus Maria Boersma en Maria Wilhelmina Nicolaas 
 
Vrijdag 19 maart: H. Jozef, Bruidegom van de H. Maagd Maria, Hoogfeest 
Schr.: 2 Sam. 7, 4-5a. 12-14a. 16; Rom. 4, 13. 16-18. 22; Mt. 1, 16. 18-21. 24a of: 
Lc. 2, 41-51a 
12:45 uur Miep Roos 
19:15 uur Heilige Mis met overweging van de Kruiswegstaties XI en XII 

Amalia Mathilda 

 

Zaterdag 20 maart: Schr.: Jer. 11, 18-20; Joh. 7, 40-53 
12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
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Weekagenda van 21 t/m 27 maart 2021 met Misintenties 
Zondag 21 maart: Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd                                             
Get. Week I; Vastenactie  
Schr.: Jer. 31, 31-34; Heb. 5, 7-9; Joh. 12, 20-33 (B) 
10:15 uur Latijnse liturgie 

Theo Wanders; Riet Knijnenburg 
Antoon Gaemers; Lida Koster 

12:45 uur Nederlandse liturgie 
Wil Krul  

16:00 uur Latijnse Vespers  
 
Maandag 22 maart:  
Schr.: Dan. 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 of: 13, 41c-62; Joh 8, 1-11 
12:45 uur Antje Vinkestijn-van der Ham 
 
Dinsdag: 23 maart: H. Turibius de Mogrovejo, bisschop (g) 
Schr.: Num. 21,4-9; Joh. 8, 21-30 
12:45 uur Carla Regtien 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 24 maart: Schr.: Dan. 3, 14-20. 91-92. 95; Joh. 8, 31-42 
12:45 uur Cor van Paassen 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 25 maart: Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap, Hoogfeest 
Schr.: Jes. 7, 10-14. 8, 10; Heb. 10, 4-10; Lc. 1, 26-38 
12:45 uur Uit dank en om zegen bgv een verjaardag 

Maria Hermina van der Horst-van Vilsteren en  
Jacqueline van den Honert-van der Horst 

 
Vrijdag: 26 maart: Schr.: Jer. 20, 10-13; Joh. 10, 31-42 
12:45 uur Ans Stokman 
19:15 uur Heilige Mis met overweging van de Kruiswegstaties XIII en XIV  

Antonia Borsboom 
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Zaterdag 27 maart: Schr.: Ez. 37, 21-28; Joh. 11, 45-56 
12:45 uur Voor de bescherming van het ongeboren leven; om innerlijke 

genezing voor de vrouwen die een ingreep hebben ondergaan  
Klok een uur vooruit 

  

Weekagenda van 28 maart t/m 3 april 2021 met Misintenties 
Zondag 28 maart: Passie- of Palmzondag 
Get. Week II; Vastenactie  
Schr.: Jes. 50, 4-7; Fil. 2, 6-11; Mc. 14,1 - 15,47 (B) 
10:15 uur Latijnse liturgie met Palmwijding en gezongen Passie 

Ria Ruijgrok; Aad Borsboom 
Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij 

12:45 uur Nederlandse liturgie met Palmwijding en Lijdensverhaal 
Astrid Maduro 

16:00 uur  Latijnse Vespers  
 
Maandag 29 maart: Schr.: Jes. 42, 1-7; Joh. 12, 1-11 
12:45 uur  Frits Welters 
19:30 uur Avond van Barmhartigheid met Biechtgelegenheid 
 
Dinsdag: 30 maart:  Schr.: Jes. 49, 1-6; Joh. 13, 21-33. 36-38 
12:45 uur Tachel Latour 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 31 maart: Chrismamis in de kathedraal van ons bisdom 
Schr.: Jes. 50, 4-9a; Mt. 26, 14-25 
12:45 uur Ruud Kors 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Donderdag 1 april: Witte Donderdag  
Instelling van het Sacrament van de H. Eucharistie, het Sacrament van het 
Priesterschap en het Gebod van de Naastenliefde (Voetwassing)  
Schr.: Ex. 12, 1-8. 11-14; 1 Kor. 11, 23-26; Joh. 13, 1-15 
12:45 uur Geen Heilige Mis 
19:30 uur Plechtige Heilige Mis 

Gregoriaans 
Uit dankbaarheid en om zegen over onze priesters 
Aansluitend Aanbidding tot 23:00 uur 
Van 23.00 tot 6.00 uur Aanbidding bij de Broeders van Sint Jan, 
Willibrorduskapel, Oude Molstraat 37 

 
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag 
Gedachtenis van het lijden en sterven van de Heer 
Vasten- en onthoudingsdag 
Schr.: Jes. 52,13 - 53,12; Heb. 4, 14-16. 5, 7-9; Joh. 18,1 - 19,42 
10:30 uur Aanbidding bij het Rustaltaar (tot 12:00 uur) 

De kerk blijft open 
15:00 uur Kruisweg 

Aansluitend Biechtgelegenheid 
19.30 uur Gezongen Passie en Kruishulde 

Gregoriaans 
 
Zaterdag 3 april: Stille Zaterdag 
Aanbevolen vasten- en onthoudingsdag; Vastenactie 
13.30 uur Biechtgelegenheid zolang er biechtelingen zijn 
21.00 uur Paaswake; Vigiliemis van de Verrijzenis van Christus  

Wijding van het Vuur en Paasjubelzang, Exsultet 
Zegen over onze parochie Maria Sterre der Zee 

 
Zondag 4 april: Pasen, Verrijzenis van de Heer, Hoogfeest met Octaaf 
Eucharistische zondag; Get. Octaaf van Pasen; Vastenactie 
10:15 uur Latijnse liturgie  
12:45 uur Nederlandse liturgie  
15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans 
 
Maandag 5 april: Tweede dag onder het Octaaf van Pasen 
10:15 uur Latijnse liturgie                    
12:45 uur Nederlandse liturgie 
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‘Onze redding door het Mysterie van het Kruis’ 
 
Uit een preek van de Heilige Caesarius, bisschop van Arles († 542) 
Er is een vraag, broeders en zusters, die velen niet onberoerd laat; er is een 
gedachte die veel mensen met weinig kennis in verlegenheid brengt: waarom 
heeft de Heer Jezus Christus, kracht en wijsheid van de Vader, de redding van de 
mensheid niet door goddelijke macht, door een enkel bevel, tot stand gebracht, 
maar door lichamelijke vernedering en menselijke strijd? Hij had toch door zijn 
hemelse kracht en majesteit de duivel kunnen verslaan en de mens uit zijn greep 
bevrijden? 
Sommigen stellen zich de vraag waarom Hij die in den beginne door zijn woord 
het leven heeft doen ontstaan, niet door zijn woord de dood heeft vernietigd. 
Waarom is het verlorene niet hersteld door dezelfde macht en majesteit die in 
staat was het niet-bestaande in het leven te roepen? Waarom was het nodig dat  
Christus onze Heer zo’n zwaar lijden op zich nam, terwijl Hij de mensheid door zijn 
macht kon verlossen? Waarom die menswording van Gods Zoon, zijn kindsheid, 
zijn toenemen in leeftijd? Waarom die smaad, dat kruis, die dood en graflegging? 
Waarom was dat nodig voor het herstel van de mens? 
Laten wij eens zien wat het kruis betekent, hoe daaraan de zonde van de wereld 
wordt tenietgedaan, de dood wordt vernietigd en de duivel wordt overwonnen. 
Zeker, vanuit het oogpunt van gerechtigheid is het kruis niet vereist, tenzij voor 
zondaars, want - zoals bekend - eist zowel de wet van God als de wet van de 
wereld het kruis voor ter dood veroordeelde misdadigers. 
Maar de duivel ging rond, bediende zich van Judas, van de heersers der aarde, van 
de machthebbers der joden die ten overstaan van Pilatus samenspanden tegen de 
Heer en tegen zijn Gezalfde (vgl. Hand. 4, 26), en zo is Christus ter dood 
veroordeeld, onschuldig, zoals de profeet zegt in een psalm: ‘Wat heeft de 
rechtvaardige toch gedaan?’ (Ps. 11 (10), 3 - Vulg.) en ook: ‘Zij staan de 
rechtvaardige naar het leven en vonnissen de onschuldige’ (Ps. 94 (93), 27 - Vulg.). 
Geduldig heeft Hij de beschimpingen en kaakslagen, de doornenkroon en de 
purperen mantel en alle andere bespottingen die in het evangelie vermeld 
worden, aanvaard. Zonder enige schuld heeft Hij dit alles verdragen en, volmaakt 
in geduld, heeft Hij als een schaap dat ter slachtbank wordt geleid (vgl. Hand. 8, 
32), de kruisdood ondergaan. Dit alles heeft Hij willen aanvaarden, Hij die zijn 
tegenstanders dit onrecht kon vergelden. Als een mens zonder hulp duldde Hij 
hun overmacht (vgl. Ps. 88 (87), 5 - Vulg.), terwijl Hij zich met goddelijke macht 
had kunnen wreken. Want wanneer zij die gekomen waren om Hem gevangen te  
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nemen, op zijn vriendelijke vraag: ‘Wie zoekt gij?’ achteruit zijn geweken (vgl. Joh. 
18, 3-6) en zijn geworden als doden, wat zou er dan gebeurd zijn wanneer Hij hen 
met harde woorden had willen terechtwijzen? 
Maar Hij brengt het mysterie van het kruis tot vervulling. Daartoe was Hij in deze 
wereld gekomen: door het kruis moest de schuldbrief van de zonde vernietigd 
worden. Het kruis was als een hengel waaraan het aas hing waarmee de vijand 
verschalkt werd. Zo verloor de duivel met recht en reden zijn buit. 
Zie, broeders en zusters, dit is naar mijn mening de verklaring waarom onze Heer 
en Verlosser niet door macht maar door nederigheid, niet door geweld maar door  
gerechtigheid de mensheid uit de macht van de duivel heeft bevrijd. Daarom 
moeten wij die zonder enige verdienste van onze kant, zo grote weldaden van de 
goddelijke barmhartigheid hebben ontvangen, met Christus’ hulp ons uiterste 
best doen dat deze genade - deze grote gave van Gods liefde - ons niet tot vonnis 
wordt, maar tot zegen en heil. 
 

Observator: Vensters op de eeuwigheid 

 
Als iemand de Tien Geboden leest met daarin het beeldverbod om van welk levend 
wezen ook een afbeelding te maken en om God af te beelden; wie de diverse 
psalmteksten leest met daarin het commentaar op de beeldenaanbidders die 
onveranderlijk altijd dwazen genoemd worden heeft aan de bezoekers wel iets uit 
te leggen als ze de St. Jacobuskerk betreden. Niet alleen de Joden maar ook de 
moslims en vele protestanten nemen aanstoot aan de overdaad van beelden. 
Hindoes voelen zich daar beter thuis maar zijn in ander opzicht meer van ons 
verwijderd  en de ongelovigen zijn tolerant. Zij bekijken de beeldenrijkdom 
meestal geamuseerd omdat ze het geloof sowieso niet helemaal serieus nemen. 
Hoe legt men het uit?  
Katholieken aanbidden de beelden niet: ze zijn voor hen een nagedachtenis van 
de heilsgeschiedenis en van de ontelbare heiligen die niet naar zichzelf verwijzen 
maar naar Christus. Hun voorbeeld, tijdens hun leven, is een weg naar Christus, 
lijfelijk aanschouwelijk of in de herinnering. Zo aanbidden we ook niet Maria maar 
wij roepen haar aan en vragen haar bijstand om voor ons te bidden tot Christus en 
tot de Hemelse Vader, niet als concurrent van, maar als bemiddeling tot hen. Zo 
zijn ook alle heiligen, die door hun tussenkomst wonderen bewerken, niet zélf het 
voorwerp  van verering. De dank voor de gebedsverhoring geldt op de eerste 
plaats God. De verering en de vele brandende kaarsen zijn uiteindelijk op Hem 
gericht. 
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Onze tijd is minder dan het recente verleden gericht op het verbale maar opnieuw 
weer steeds meer op het visuele. Dat in de Goede Week naar oud gebruik 
kruisbeelden worden bedekt is een duidelijke uitdrukking van het feit dat het 
beeld op de tweede plaats komt. In het  op de voet  van dag tot dag volgen van het 
lijden en sterven van de Heer wijkt het beeld voor de  werkelijkheid. De mens is 
ontvanger van het woord  en moet het in zijn leven verwerkelijken. Maar hij is ook 
beelddrager van God zelf. Al die gezichten die ons aankijken zijn evenzovele 
vensters op de eeuwigheid. Terwijl wij nog in deze wereld zijn opent zich de weg 
naar de eeuwigheid ook door de geschiedenis van hun levens. De officiële heiligen 
 in het Romeins martyrologium  zijn misschien met tienduizend. Maar daarnaast 
zijn er de ontelbare voorbeelden van stille heiligheid: van mensen die in alle 
nederigheid hun werk doen, van ouders die bidden voor hun kinderen, van 
religieuzen op posten aan de randen van de wereld en zo Gods liefde zichtbaar 
maken en het koninkrijk Gods verkondigen. Aan ieder van ons is die mogelijkheid 
ook gegeven.  
Jeroen Vis, kerkwacht 
 

Gebed tot de Heilige Aartsengel Michaël 
 
Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd;  
wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.  
Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doe gevoelen.  
En gij, vorst van de hemelse legerscharen,  
drijf Satan en de andere boze geesten,  
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,  
door de goddelijke kracht in de hel terug.  
 
Heilige aartsengel Michaël, wij stellen onszelf, onze familie en alles wat ons 
toebehoort onder uw machtige bescherming. 
Wil de goddelijke liefde steeds in onze harten doen toenemen. 
Gedenk, o Engel Gods, dat wij van heden af helemaal onder uw bescherming 
staan. Verkrijg voor ons een altijd vuriger liefde tot God, onze Vader, 
tot Jezus, onze Verlosser, tot de Heilige Geest, onze Heiligmaker, 
tot Maria, onze hemelse moeder en tot Jozef, onze beschermer. 
Heilige Aartsengel Michaël, bid voor ons! 
Heilige Aartsengel Michaël, red ons land! 
Heilige Aartsengel Michaël, red de wereld! 
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Aan de ouderen van de Sint Jacobus 
 
Als ik dit schrijf is het al een beetje voorjaar. 

Zo maar een geschenk uit de hemel na deze 

wintermaanden. Trouwens veel jongeren 

ervaarden de plotselinge sneeuw en vorst 

ook als zodanig. ‘Dit is een cadeau van God’ 

juichte mijn kleinzoon. En nu dit plotselinge 

voorjaar. De kinderen hebben krocus-

vakantie en de krokussen komen uit de grond. Ziet u ook de bollen al boven de 

grond komen? Als u eens behoefte heeft aan een wandeling door buurt of park en 

u wilt graag gezelschap, laat het ons dan weten. Wij houden er ook van!  

Trouwens bent u al gevaccineerd? Wij hebben al enkele mensen begeleid naar de 

‘priklocatie’. Doet u gerust een beroep op ons als u begeleiding nodig heeft. 

Namens alle vrijwilligers van de St. Jacobsstaf, 

Lore Olgers (tel. 070 - 324 41 18) 

 

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 

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
mailto:jacobus@rkdenhaag.nl
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Gebedsintentie van de heilige Vader voor de maand maart 

 
Gebedsintentie voor de evangelisatie: Sacrament van boete en verzoening 
Dat we het sacrament van boete en verzoening met hernieuwde diepgang 
mogen ervaren om de oneindige barmhartigheid van God te mogen proeven. 
 

Personalia 
 
Geen 
 

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 

 

mailto:webredactie.jacobus@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere

