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Kopij voor het meinummer s.v.p. aanleveren vóór 16 april 

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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Pasen 

 
Het Paasfeest als hoogtepunt in het kerkelijk jaar is een moment van kracht 
en liefde.  
We ervaren de schoonheid van ons geloof en we ontvangen weer inspiratie 
voor heel ons leven. We vernieuwen ons doopsel en we verwelkomen 
nieuwe volwassen leden van onze geloofsgemeenschap door het doopsel 
en het vormsel en het ontvangen van de communie. 
Terwijl vorig jaar alle vieringen waren afgelast, moeten we dit jaar rekening 
houden met grote beperkingen: beperkingen in de aanvangstijden, geen 
processies, geen voetwassing, geen samenzang. Niemand vindt dit prettig, 
zeker de leden van het Pastoraal Team niet. 
Toch is er geen andere weg en als pastores doen wij ons best om zoveel 
mogelijk mensen te ontvangen. Daarom is het juist in deze tijd wezenlijk 
om zelf de kracht van het geloof aan te boren en alle kanalen aan te grijpen 
om bij de kerndagen van ons geloof betrokken te zijn.  
Richt uw huis is als een klein Jeruzalem om vanaf Palmzondag met Jezus 
mee te trekken: zijn intocht, zijn avondmaal, zijn kruisdood en zijn 
opstanding. 
We kunnen iedere dag in de Goede Week door Bijbellezing en bezinning,  
via de digitale kanalen die worden aangeboden, ons geloof levend houden.  
Laten we in ons gebed ook verbonden zijn met de Christenen die vervolgd 
worden en sowieso beperkt worden in de publieke viering van hun geloof.  
Laat de beperkingen in ons land geen  dorheid opleveren, maar laat die ons  
juist uitdagen om extra inspiratie vinden om vanuit ons geloof te leven. En 
dat begint in ons eigen hart en huis.  
Wij wensen u van harte een Zalig Pasen! 
Ad van der Helm, Johnny Rivadeneira Aldàs, parochievicarissen 

 

Uit de Pastoraatgroep 
 
In  de pastoraatgroep blikten we terug op de catechese avonden Op Weg naar 

Pasen die via Zoom zijn gegeven. De avonden gingen over het bijbelboek Job en 

over de altijd weer opkomende vraag van “het waarom van het lijden’.  
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Vicaris Rivadeneira en pastoor Langerhuizen gaven een diepgaande en toch 

begrijpelijke toelichting. Het zo met elkaar luisteren en vragen stellen was 

bemoedigend in deze tijd, waarin we elkaar zo weinig zien. 

In de maand juni zullen er weer drie catechese avonden worden gehouden. 

Afhankelijk van de voorschriften zullen deze life dan wel via Zoom worden 

gehouden. Noteert u alvast 10, 17 en 24 juni. Het onderwerp wordt later bekend 

gemaakt. 

Verder wordt de kindercatechese nog steeds online gegeven op zondagmorgen. 

De datum voor de Eerste Heilige Communie is nog niet bekend. De kinderen zijn 

al weer volop kaarten aan het schrijven voor de ouderen in onze 

geloofsgemeenschap. In plaats van een Palmpaasstok krijgen de ouderen een 

Palmpaaskaart. Ook  de vrijwilligers van de St. Jacobsstaf zullen de ouderen 

bezoeken met een Paasbloemetje. 

Zag u de Paus in Irak? Die indrukwekkende foto van de biddende paus tegen het 

decor van de verwoestingen in Mosul. In zijn toespraak zei paus Franciscus dat 

deze bijeenkomst het bewijs is dat ‘terrorisme en dood nooit het laatste woord 

hebben. ”Het laatste woord is aan God en zijn Zoon, de overwinnaar van zonde en 

dood” . Dit zal u en ons moed geven in deze tijd waarin we weer op een ongewone 

manier de lijdensweek en Pasen zullen vieren.  

Lore Olgers  

 

Jaar van het Gezin 
 
De start van dit door de paus afgekondigde bezinningsjaar viel samen met het 
hoogfeest van Sint-Jozef, patroon van de christelijke gezinnen, én met de vijfde 
verjaardag van paus Franciscus’ gezinsexhortatie Amoris Laetitia. 
Het ‘Jaar van het Gezin’ duurt van 19 maart tot en met 26 juni 2022, wanneer de 
tiende editie van de Wereldbijeenkomst van Gezinnen plaats zal vinden. 
Het ‘Jaar van het Gezin’ overlapt niet geheel toevallig voor een groot deel met het 
eveneens door de paus afgeroepen ‘Jaar van Sint-Jozef’, van 8 december 2020 tot 
8 december 2021. Jozef gaf als ‘voedstervader’ van Jezus een belangrijk voorbeeld 
van vaderlijke liefde, zo stelt de paus. 
In onze geloofsgemeenschap is de gezinscatechese-groep van plan om dit jaar met 
de ouders aandacht te besteden aan Amoris Laetitia. Gezien de omstandigheden 
weten we nog niet wat mogelijk is met alle maatregelen.  
Hante Visser 
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Paasretraite Broeders van St Jan: “Zie het Lam Gods”  
 

Van woe 31 maart 22:00 u. tot eerste Paasdag, zon 4 april 15:30 u. 
In deze Paasretraite willen wij dieper doordringen in de betekenis van het offer 
van Jezus Christus op het kruis voor ons leven. Spreker: br. Johan 
U kunt online deelnemen of met verblijf in ons gastenhuis 
Bij verblijf in het gastenhuis: 
- kader van stilte om deze heilige dagen te beleven,  
- u heeft dan de reservatie voor alle liturgische vieringen in ons klooster die u 
kunt meevieren. 
- u kunt digitaal de inleidingen volgen (met uw eigen laptop of smartphone), 
- u zorgt zelf voor al uw maaltijden (koelkast en magnetron beschikbaar). 
Vrijwillige bijdrage (indicatie: 100 €) 
Programma van inleidingen: (via Zoom): 
Woensdag - 20.00 Inleiding 
Witte Donderdag - 9.30 en 14.30 Inleiding 
Goede Vrijdag - 9.30 Kruisweg 
Stille Zaterdag - 10.00 en 15.00 Inleiding  
Inschrijving (online of met verblijf): https://paasretraite.eventbrite.nl 

 

Ook dit jaar weer nieuwe geloofsleerlingen met Pasen 
 

Sinds vorig jaar bereiden acht mensen zich voor op de opname in de Katholieke 
Kerk. 
Sinds januari gebeurt dat via digitale bijeenkomsten. De groep is zondag 21 maart 
in een viering met parochievicaris Ad van der Helm en diaken Henk van Zoelen 
gezalfd tot geloofsleerling (dopelingen) en gezegend (vormelingen). 
Een vrouw die door de zusters van de Antonius van Padua is voorbereid sluit met 
haar zoontje bij hen aan.  
Vanwege de beperkingen in de coronatijd vindt de opname in de kerk plaats in 
een aparte, besloten viering van de Paaswake in de kerk van Antonius van Padua. 
We hopen dat zij zich snel thuis gaan voelen in onze parochiegemeenschap. 
De groep is erg blij dat ondanks de beperkingen de opname toch doorgang kan 
vinden. Naast diaken van Zoelen en parochievicaris van der Helm wordt de groep 
ook ondersteund door Josper Jongeneelen.  
Parochievicaris van der Helm 
  

https://stjan.org/nl/den-haag/activiteiten/exporteren/6830-paasretraite-zie-het-lam-gods.html
https://stjan.org/nl/den-haag/activiteiten/exporteren/6830-paasretraite-zie-het-lam-gods.html
https://paasretraite.eventbrite.nl/
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Weekagenda Paastriduum van 1 t/m 3 april 2021 
 
De Avond van Barmhartigheid met Biechtgelegenheid op maandag 29 maart en 
de liturgische Vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag en de Paaswake 
zijn verplaatst naar 19:00 uur.  
 
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 
19:00 uur Plechtige Heilige Mis 

Gregoriaans 
Uit dankbaarheid en om zegen over onze priesters 

 
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 
19.00 uur Gezongen Passie en Kruishulde 

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

Wijding van het Vuur en Paasjubelzang, Exsultet 
Zegen over onze parochie Maria Sterre der Zee 
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Weekagenda van 4 t/m 10 april 2021 met Misintenties 
Zondag 4 april: Pasen, Verrijzenis van de Heer, Hoogfeest met Octaaf                  
Eucharistische zondag; Getijdengebed: Octaaf van Pasen; Vastenactie 
Heilige Schriftlezingen: Hand. 10, 34a. 37-43; Kol. 3, 1-4; Joh. 20, 1-9 (B) 
10:15 uur Latijnse Heilige Mis 

Henk Rosenberg; Echtgenote, moeder en oma Lida Koster  
Lambert Richard en Ellen Richard-de Groot en overl. schoonouders 
Een overleden broer; Lev. en overl. leden fam. Dijkstra-Postma 

12:45 uur Heilige Mis 
Sef Imkamp 

15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkransgebed 
 
Maandag 5 april: Tweede dag onder het Octaaf van Pasen 
Schr.: Hand. 2, 14. 22-32; Mt. 28, 8-15 
10:15 uur Latijnse Heilige Mis 

Hans Coebergh; Theresia Fick-Jongenelen 
12:45 uur Heilige Mis 

Lucia Pham en overl. fam. 
 
Dinsdag 6 april: Derde dag onder het Octaaf van Pasen 
Schr.: Hand. 2, 36-41; Joh. 20, 11-18 
12.45 uur Theo Kouwenhoven 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Woensdag 7 april: Vierde dag onder het Octaaf van Pasen 
Schr.: Hand. 3, 1-10; Lc. 24, 13-35 
12:45 uur Uit dank en om zegen bgv een 65e verjaardag 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Donderdag 8 april: Vijfde dag onder het Octaaf van Pasen 
Schr.: Hand. 3, 11-26; Lc. 24, 35-48 
12:45 uur Wim van Nes 
  
Vrijdag 9 april: Zesde dag onder het Octaaf van Pasen 
Schr.: Hand. 4, 1-12; Joh. 21, 1-14 
12:45 uur Tachel Latour 
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Zaterdag 10 april: Zevende dag onder het Octaaf van Pasen 
Schr.: Hand. 4, 13-21; Mc. 16, 9-15 
12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven  
  

Weekagenda van 11 april t/m 17 april 2021 met Misintenties 
Zondag 11 april:   
Tweede Zondag van Pasen, Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
Get. Octaaf van Pasen, vanaf maandag Week II 
Schr.: Hand. 4, 32-35; 1 Joh. 5, 1-6; Joh. 20, 19-31 (B) 
10:15 uur Latijnse Heilige Mis 

Peter van Daele; Agnes Voskuilen 
Kees Schelfhout en Maria Schelfhout-Garé 
Lev. en overl. leden fam. van der Horst-van Vilsteren 

12:45 uur Heilige Mis 
Henri Tacken 

15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans van de 
Goddelijke Barmhartigheid 

  
Maandag 12 april: Schr.: Hand. 4, 23-31; Joh. 3, 1-8 
12:45 uur Joep van der Wiel 
 
Dinsdag 13 april: H. Martinus I, paus en martelaar (G) 
Schr.: Hand. 4, 32-37; Joh. 3, 7-15 
12:45 uur Peter van Schilfgaarde 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  

Woensdag 14 april: Schr.: Hand. 5, 17-26; Joh. 3, 16-21  
12:45 uur Ria Scholman 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 15 april: Schr.: Hand. 5, 27-33; Joh. 3, 31-36  
12:45 uur Antonius Alphonsus Maria Boersma en Maria Wilhelmina Nicolaas 
  
Vrijdag 16 april: Schr.: Hand. 5, 34-42; Joh. 6, 1-15 
12:45 uur Voor de levende en overleden weldoeners van de parochie 
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Zaterdag 17 april: Schr.: Hand. 6, 1-7; Joh. 6, 16-21 
12:45 uur Voor de bescherming van het ongeboren leven; om innerlijke 

genezing voor de vrouwen die een ingreep hebben ondergaan  
 

Weekagenda van 18 april t/m 24 april 2021 met Misintenties 
Zondag 18 april: Derde Zondag van Pasen  
Get. Week III; Schr.: Hand. 3, 13-15. 17-19; 1 Joh. 2, 1-5a; Lc. 24, 35-48 (B) 
10:15 uur Latijnse Heilige Mis 

Theo Wanders; Riet Knijnenburg; Antoon Gaemers; Lida Koster 
Harry Puts en Tiny Puts-Smeets 
Maria Hermina van der Horst-van Vilsteren 
Jacqueline van den Honert-van der Horst 

12:45 uur Heilige Mis 
Wim Schepman 

  
Maandag 19 april: Schr.: Hand. 6, 8-15; Joh. 6, 22-29 
12:45 uur Piet Lemmens 
  
Dinsdag 20 april: Schr.: Hand. 7, 51-8, 1a; Joh. 6, 30-35 
12:45 uur      Aad van Starrenburg  
19:00 uur      Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 21 april: H. Anselmus, bisschop en kerkleraar (g) 
Schr.: Hand. 8, 1-8; Joh. 6, 35-40 
12:45 uur Wim Olsthoorn 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Donderdag 22 april: Schr.: Hand. 8, 26-40; Joh. 6, 44-51 
12:45 uur Anand Ramsaransing 
  
Vrijdag 23 april: H. Joris, martelaar (g) 
Schr.: Hand. 9, 1-20; Joh. 6, 52-59 
12:45 uur Ans Stokman; Antonia Borsboom; Eenzaam overleden parochianen 
  
Zaterdag 24 april: H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar (g)  
Schr.: Hand. 9, 31-42; Joh. 6, 60-69 
12:45 uur      Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
                        Ruud Kors 
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Weekagenda van 25 april t/m 1 mei 2021 met Misintenties 
Zondag 25 april: Vierde Zondag van Pasen; Roepingenzondag   
Get. Week IV; Schr.: Hand. 4, 8-12; 1 Joh. 3, 1-2; Joh. 10, 11-18 (B)                                                                                                                                               
10:15 uur Latijnse Heilige Mis 

Uit dankbaarheid en om zegen bgv een 85e verjaardag 
Ria Ruijgrok; Aad Borsboom; Mieke Langerwerf 
Lev. en overl. leden fam. Teerink 
Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij 

12:45 uur Heilige Mis 
Astrid Maduro; Antje Vinkestijn-van der Ham 

  
Maandag 26 april: Schr.: Hand. 11, 1-18; Joh. 10, 1-10 
12:45  uur Frits Welters; Miep Roos; Amalia Mathilda 
  
Dinsdag 27 april: H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar (G) 
Schr.: Hand. 11,19-26; Joh. 10, 22-30 
12:45 uur Zegen over de Koninklijke Familie 

Wil Krul; Carla Regtien 
19:00 uur Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Woensdag 28 april: H. Petrus Chanel, priester en martelaar (g) 
H. Lodewijk Maria Grignion de Montfort, priester (g) 
Schr.: Hand. 12,24 - 13,5a; Joh. 12, 44-50 
12:45 uur      Cor van Paassen 
19:00 uur      Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 29 april :  
H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa, Feest  
Schr.: 1 Joh. 1, 5-2, 2; Mt. 11, 25-30 
12:45 uur      Johannes Schmitz 
 
Vrijdag 30 april: Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 
H. Pius V, paus (g) 
Schr.: Hand. 13, 26-33; Joh. 14, 1-6 
10:45 uur      Cenakelbijeenkomst in de Maria ten Hovezaal 
12:45 uur Robert Margadant 

Na de Heilige Mis: Vredesgebed op het kerkplein 
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Zaterdag 1 mei: Onbevlekt Hart van Maria; Priesterzaterdag 
H. Jozef, arbeider (g) 
Schr.: Hand. 13, 44-52; Joh. 14, 7-14 
12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
  
Zondag 2 mei: Vijfde Zondag van Pasen  

  Eucharistische zondag 
10:15 uur Latijnse Heilige Mis 
12:45 uur   Heilige Mis 
15:00 uur   Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkransgebed 

 

’s Heren nederdaling ter helle 
 
Uit een homilie, van Epifanius, bisschop van Constantinopel († 535) 

Wat is dit voor iets? Heden (Stille Zaterdag) ligt er een grote stilte over de aarde; 
een grote stilte en vervolgens een verlatenheid. Een grote stilte omdat  
de Koning slaapt; de aarde ontstelde en kwam tot rust omdat God in het vlees is 
ingeslapen en hen, die van oudsher sliepen, heeft gewekt. God is naar het vlees 
gestorven en heeft de onderwereld in beroering gebracht. 
Ongetwijfeld gaat Hij uit om het eerst de stamvader op te zoeken als het verloren 
schaap. Hij wil hen bezoeken die geheel in de duisternissen en in de schaduw van 
de dood zijn gezeten (vgl. Lc. 1, 79). God, en tegelijk Adams zoon, gaat uit om de 
totaal gevangen Adam en de met hem gevangen Eva van hun smarten te 
verlossen. 
De Heer trad bij hen binnen terwijl Hij de zegevierende wapenen van het Kruis 
omvatte. Zodra Adam, de eerste vader, Hem zag sloeg hij zich van verbazing op de 
borst en riep tot allen: ‘Mijn Heer zij met allen’. En Christus antwoordde Adam: 
‘En met uw geest’. En terwijl Hij zijn hand grijpt zegt Hij: ‘Ontwaak, slaper, sta op 
uit de dood en Christus’ licht zal over u stralen’. (Ef. 5, 14) 
‘Ik ben uw God die om u, en om hen die uit u zijn voortgekomen, uw zoon ben 
geworden. Die nu met mijn macht hen beveel die in boeien liggen: Komt naar 
buiten! En tot hen die in duisternis zitten: Wordt verlicht! En tot hen die zijn 
ingeslapen: Staat op! 
Ik beveel u: Wordt wakker gij die slaapt! Want Ik heb u niet geschapen om in de 
onderwereld gevangen te blijven! Sta op uit de doden! Ik ben het leven van de 
gestorvenen! Sta op, maaksel van mijn handen! Sta op, mijn evenbeeld, die naar  
 



Sint Jacobusnieuws 

12 
 

 
mijn beeld zijt geschapen! Sta op, laten wij van hier gaan! Want gij in Mij en Ik in 
u, wij zijn één en één ondeelbare Persoon! 
Om u ben Ik, uw God, uw zoon geworden; om u heb Ik, de Heer, de gestalte van 
een dienstknecht aangenomen; om u ben Ik, die boven de hemelen woon, op 
aarde gekomen en onder de aarde; om u, een mens, ben Ik geworden als een 
hulpeloos mens, vrijmoedig onder de doden; om u, die uit de tuin (van het 
paradijs) zijt gegaan, ben Ik vanuit een tuin aan de Joden overgeleverd en in een 
tuin gekruisigd. 
Beschouw het spuwsel op mijn gelaat dat Ik om u heb ontvangen om u tot die 
vroegere ademtocht (bij uw schepping) te herstellen, om uw misvormd gelaat te 
hervormen tot mijn beeltenis. 
Beschouw de geselslagen op mijn rug die Ik heb opgevangen om de last van uw 
zonden weg te nemen die op uw rug lag opgestapeld. Beschouw mijn handen die 
met spijkers goed aan het kruis bevestigd zijn geweest om u, die eens uw hand 
naar de verboden boom had uitgestrekt.  
Ik ben ingeslapen op het kruis en het lange zwaard heeft mijn zijde doorboord om 
u, die in het paradijs geslapen hebt en Eva uit uw zijde hebt voortgebracht. Mijn 
zijde heeft de smart van uw zijde geheeld. Mijn slaap zal u geleiden uit de slaap 
van de onderwereld. Mijn zwaard heeft het zwaard bedwongen dat tegen u 
gekeerd werd. 
Sta op, laten wij gaan van hier. De vijand dreef u uit het land van het Paradijs; Ik 
plaats u niet meer in dat Paradijs maar op een hemelse troon. Hij (de duivel) hield 
u af van de boom die een voorafbeelding was van het leven; maar zie, Ik, het leven 
zelf, ben met u verbonden. Ik heb cherubs aangesteld om als dienaren u te 
bewaken; Ik zal ervoor zorgen dat zij u een goddelijke verering brengen. 
De troon met de cherubs staat gereed, de bereidvaardige dragers staan klaar, het 
bruilofts-vertrek is gebouwd, de spijzen staan op tafel, de eeuwige tenten en 
verblijven zijn versierd, de schatkamers geopend en het Rijk der Hemelen is van 
eeuwigheid reeds toebereid.’ 
 

Observator: Per Evangelica dicta 

 
De woorden van het Evangelie kunnen al uw zonden vergeven.  Eén van de mooiste 
gebeden die in de oude liturgie hardop werd gezegd na de lezing van het Evangelie, 
voordat het met de kus  op het boek werd vereerd, en dat in de vernieuwde liturgie 
om onbekende redenen is verdwenen en door de priester of diaken alleen in stilte 
wordt gezegd maar wat mij betreft onmiddellijk weer kan terugkeren luidt:    
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‘Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta’: ‘Moge door de woorden van het 
Evangelie onze zonden worden weggenomen’. 
Zou Christus ook maar één moment aarzelen om voor ieder die in het Evangelie 
werkelijk naar Hem luistert, als het zaad dat in vruchtbare aarde valt,  alle 
belemmeringen van  zonde weg te nemen, die tussen Hem en ons in staan, zeker 
als we erom vragen? Zoals wie tot Hem komt in de sacramentele biecht bij de 
priester die bij uitstek voor dit dienstwerk geroepen is. Dat zij  er vooral ook zelf in 
mogen blijven geloven.  Het is Christus zelf,  het is de Geest van de Vader die deze 
macht van zondenvergeving heeft en aan hen geeft. 
Het Woord van God in de liturgie beluisteren leert  ons de bijbel  zélf  te lezen en 
in Christus steeds dieper te verstaan. Door de van dag tot dag doorgaande lezing,  
door op het Woord te kauwen totdat de zoete smaak loskomt van de vereniging.  
Een mystiek thema dat én door  de dichteres Hadewych én door de niet genoeg te 
prijzen Julienne de Cornillon (Luik) de beleving van de Eucharistie heeft verrijkt. 
Haar beeltenis bekleed met haar witte kloostergewaad  staat in het  vijfde  raam 
aan de zuidzijde van de kerk,  met een  monstrans in de ene hand en een 
getijdenboek in de andere hand. Heilige Juliana, door jou vonden en vinden 
gelukkig velen ook vandaag de goede weg! 
Jeroen Vis, kerkwacht 
 

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 april 
 
Algemene gebedsintentie:    Grondrechten 
Voor degenen die in de strijd voor grondrechten hun leven riskeren onder 
dictaturen, autoritaire regimes en zelfs in democratieën in crisis. 
 

Personalia 
 
H. Doopsel : Anna-Catharina Elisabeth Wilhelmina Nijssen 
          Victoria Frederique Paola Nijssen 
 
Huwelijk     : Ronald Nijssen en Charlotte Weeink 
 
Overleden  : Johannes Schmitz 

         Maria Cornelia Elisabeth Langerwerf-Beulen 
         Robert Margadant 

          Henriëtte Eduarda Maria van Voorst tot Voorst 
          Theo Meijer 
 

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

