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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/donderdag van 10 uur - 12.30 uur. 
 
 
Uitvaartlijn    06 838 74 082 
Pastoraal Noodnummer 06 838 98 041 
 
 
Kerkgelegenheden: 
H. Marthakerk      Hoefkade 623 
 
 
Beheercommissie H. Willibrordgeloofsgemeenschap: 
E:       beheercommissie.willibrord@rkdenhaag.nl 
Gerard v. Dommelen  voorzitter g.vandommelen@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 
 
  

mailto:willibrord@rkdenhaag.nl
mailto:pastoraatgroep.willibrord@rkdenhaag.nl
mailto:willibrord@rkdenhaag.nl
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Pastoraal team: 
Pastoor  D. Langerhuizen  
E:  d.langerhuizen@rkdenhaag.nl   
T:  070 820 92 80 

 

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 

 
 

Parochiesecretariaat Maria Sterre der Zee: 
Neuhuyskade 97,  2596 XK Den Haag   T: 070 820 98 66 
E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
 
 
Er zijn géén vieringen meer in  Het Zamen! 
 
 
 
 
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 90 mensen aanwezig zijn bij de vieringen. 
Het dragen van mondkapjes mag, maar is niet meer verplicht.  

 

 Begrafenissen mogen door maximaal 100 mensen worden bijgewoond. 
 

 Mirianella Lochan-Davelaar wordt lid van het parochiebestuur. Ze krijgt of de 
portefeuille “Diaconie” of “Kinder- en jongerenactiviteiten” 

 
  

mailto:d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
mailto:j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
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Voorwoord: 
Door Vicaris Vincent Wang 
 
Beste parochianen van de Willibrordgemeenschap, 
 
“Hey, leuk om je weer te zien, je ziet er goed uit! Waar ben je geweest?” enkele 
dagen geleden hoorde ik dit mensen tegen elkaar zeggen. Inderdaad, ze zijn net 
terug gekomen van hun vakantie, goed ontspannen geweest, maar ook gezellig 
en uitgerust. Met goede moed en weer in staat om met een nieuw schooljaar, of 
met een nieuw werkjaar te beginnen. Wat fijn. Er is een tijd van werken, een tijd 
van studeren, ook een tijd van vermaak, om daarna weer verder te gaan. Dat 
geldt ook zo voor onze parochie, onze geloofsgemeenschap van de H. Martha.  
Door het inkrimpen van het pastoraalteam heeft het team besloten om de 
aanvangstijd van de dienst in de Marthakerk met 15 minuten te vervroegen naar 
09.15 uur. Daardoor kan het koor rustig zingen, en de voorganger krijgt ook een 
beetje extra tijd voor de volgende viering zodat hij na de viering niet altijd gelijk 
weg hoeft te rennen. In de meeste gevallen gaat de voorganger na de dienst in de 
Martha direct naar een andere kerk om ook daar voor te gaan in de dienst.  
 
Allereerst, na een rustige vakantie periode, zien wij onze twee koren al terug om 
onze zondagsviering op te luisteren met zang en muziek. Ze zijn al goed bezig. 
Samen gaan wij op deze wijze op een plechtige wijze God loven en prijzen. 
 
Ten tweede, vanaf het begin van dit jaar, na de Heilige mis van iedere woensdag 
hebben wij het Rozenkransgebed (en hierna koffiedrinken in de parochiezaal); en 
iedere eerste vrijdag van de maand hebben wij om 09.00 uur ’s ochtend 
aanbidding van het Allerheiligste.  
 
Om het nog levendiger te maken, willen wij vanaf september (proberen) om na de 
aanbidding wat activiteiten organiseren. Behalve koffiedrinken en babbelen, 
denken we aan onder meer om spelletjes te spelen, samen te zingen of misschien 
te wandelen als het weer het toelaat. En iedereen is van harte welkom, zowel 
degene die naar de mis komt, maar ook die niet naar mis komen. Kom maar.  
 
Verder zal de Eerste Heilige Communiegroep voor 2022 in oktober weer 
beginnen. Hiervoor hebben wij een stevige catechesegroep, geleid door 
Mariogenia Navarro. Kom, met uw kinderen! Jullie zullen verzadigd zijn! 
Tot slot, vanwege de veranderingen in ons pastorale team, dat kleiner is  
geworden, zal het misschien tot spanningen leiden. Laat ons bidden om Gods 
zegenen dat wij samen, onze parochie, onze geloofsgemeenschap kunnen 
opbouwen, met ons hart en onze ziel.  

Wij doen onze best, God doet de rest! 
 

 
NB: iedere woensdag na de mis van 09.00 uur bidden wij samen  

de Rozenkrans in onze Marthakerk. U bent van harte welkom. 
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OVERZICHT  VERJAARDAGEN  VRIJWILLIGERS IN SEPTEMBER 2021 
 
Zr. Martini   10 september 
Simena Martina  23 september 
John Doedel  29 september 
 
Bidden wij voor bovengenoemde vrijwilligers dat zij een gezond en  
gezegend jaar tegemoet gaat.   

  
Vieringenoverzicht september in de H. Martha 
zaterdag 4 september 19:00  Vicaris V. Wang 
zondag 5 september 09:15 Jongerenviering Vicaris V. Wang 
zondag 5 september 13:00 Engels Afrikaans K. van der Geest SVD 
Zaterdag 11 september 19.00  Vicaris V. Wang 
Zondag  12 september 09.15 Geen viering 

 

  13.00 Engels Afrikaans E. Owusu svd 
Zaterdag 18 september 19.00   D. Langerhuizen 
Zondag 19 september 09.15  Vicaris V. Wang 

  13.00 Engels Afrikaans K. v.d. Geest svd 
Zaterdag 25 september 19.00   Vicaris V. Wang 
Zondag  26 september 09.15  W&D Pastor J. Eijken 

  13.00  Engels Afrikaans p. Mazono svd 
zaterdag  2 oktober  19.00  W&D H. van Zoelen 
Zondag 1 augustus 09.15   D. Langerhuizen 
  13.00 Engels Afrikaans K. v.d. Geest svd 
Zaterdag 9 oktober 19.00   D. Langerhuizen 
Zondag  10 oktober 09.15   J. Rivadeneira 
  13.00 Engels Afrikaans p. E. Owusu svd 
Zaterdag  16 oktober 19.00  Vicaris V. Wang 
Zondag  17 oktober 09.30   Vicaris V. Wang 
  13.00 Engels Afrikaans K. v.d. Geest 
Zaterdag 23 oktober 19.00  Vicaris V. Wang 
Zondag 24 oktober 09.30  J. Rivadeneira 
  13.00 Engels Afrikaans p. Mazono svd 
     
     

W&C= woord- & communiedienst. 

 
Afscheid pastoraal werker Jan Eijken: 12 september 
 
Na een lange kerkelijke loopbaan van bijna 36 jaar, zal pastoraal werker dr. Jan 
Eijken, officieel afscheid nemen van onze parochie Maria Sterre der Zee op 
zondag 12 september. Dit afscheid zal plaatsvinden aan het einde van de 
Eucharistieviering om 11.00 uur in de Antonius Abtkerk op Scheveningen. In de 
viering van de Eucharistie willen we God danken voor het werkzame leven van 
Jan Eijken en zijn inzet voor onze parochie. De rustige en vertrouwde 
aanwezigheid  van Jan Eijken zal worden gemist. Als parochie mogen we hem 



6 

 

o.a. dankbaar zijn voor zijn betrokken aandacht bij de anderstalige 
gemeenschappen van onze parochie, waar Jan zich altijd bijzonder voor heeft 
ingezet. Diverse van deze gemeenschappen zullen ook vertegenwoordigd zijn bij 
zijn afscheid.    
In een eerder verschenen editie van ons parochieblad Stella Maris (april/mei 
2021)  heeft Jan in een interview uitvoerig verteld over zijn loopbaan en 
werkzaamheden. We hebben ook kunnen lezen dat hij na zijn pensionering graag 
op vrijwillige basis actief wil blijven: voorlopig nog bij de Portugeestalige 
Gemeenschap in onze parochie en bij het MOC in de Schilderwijk.  
Bij een afscheid hoort natuurlijk een passend cadeau. Als blijvende herinnering en 
om onze waardering uit te drukken voor het vele dat Jan Eijken voor onze 
parochie heeft gedaan. Jan heeft te kennen gegeven dat zijn huidige fiets aan 
vervanging toe is, en dat hij graag een nieuwe fiets wil aanschaffen. Daar willen 
we hem natuurlijk graag bij helpen. Doet u ook mee? Uw gewaardeerde bijdrage 
mag u overmaken op rekeningnummer:      
NL81 RABO 0102 4487 36 t.n.v. Parochie Maria Sterre der Zee 
Onder vermelding van: afscheidscadeau Jan Eijken 
Bij voorbaat hartelijk dank en  vriendelijke groet, 
Dolf Langerhuizen 
Pastoor parochie Maria Sterre der Zee 
Ps: op 12 september is er géén viering in de H. Marthakerk! 
De locatie is goed bereikbaar met tram 1 richting Scheveningen 
 
Sámen een gemeenschap vormen. 
 
Deze titel klinkt een beetje raar. Het klinkt een beetje dubbel. Want een 
“gemeenschap” bén je als er iets gezamenlijks is. Wij als Willibrord 
geloofsgemeenschap hébben iets gezamenlijks, namelijk ons geloof en ons 
kerkgebouw. In dit kerkgebouw kómen we ook iedere week sámen.  
Waarom gebruik ik dan toch deze dubbelzinnige titel? Wij zijn toch al een 
gemeenschap? Wij kómen toch iedere week samen? 
Ja, maar om iedere week een gemeenschap te kúnnen zijn, moet er een heleboel 
“georganiseerd” worden. Denk maar eens aan een schoon kerkgebouw. Een goed 
onderhouden kerkgebouw, waarin het droog is en waarin het warm is. Een viering 
waarin iedereen een liturgieboekje heeft en waarin de liturgie begeleid wordt door 
zangers en zangeressen. Een moment waarop je een kaarsje kunt aansteken en 
waar gebeden kan worden voor de noden in onze directe omgeving. 
 
En dit alles moet “georganiseerd” zijn. Daar zijn mensen voor nodig: 
secretariaatsmedewerkers, kosters, schoonmakers, bloemversierders, mensen 
die allerlei hand- en spandiensten verrichten. En dit alles moet weer 
gecoördineerd worden door een Beheercommissie en een Pastoraatgroep. 
 
Voor al deze organisatorische zaken vraag ik de aandacht. Wij zijn heel erg op 
zoek naar méér mensen die zich als vrijwilliger willen en kunnen inzetten voor 
onze gemeenschap. Mensen die één of meerdere momenten in de week een 
uurtje (of meer) vrij hebben om een taak(je) op zich te nemen.  
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Denk bijvoorbeeld aan het aannemen van de telefoon op het secretariaat op 
woensdagochtend of donderdagochtend. Het schoonmaken van de kerk op de 
tweede zaterdagochtend van de maand. Of misschien toch een iets grotere taak 
binnen de Beheercommissie of Pastoraatgroep? Er zijn echt wel een paar handjes 
meer nodig om onze gemeenschap echt tot iets gezamenlijks te maken.  
 
Heb ik jou/u wakker geschud? Neem eens een klein momentje de tijd na een 
zondagse viering om hierover met een van onze vrijwilligers vrijblijvend een 
praatje te houden achterin de kerk. Wie weet, kan ook jij/u een steentje, of liever: 
handje, bijdragen om sámen onze geloofsgemeenschap sterker en krachtiger te 
maken. 
 
Ik zie uit naar jouw/uw reactie! 
 
Gerard van Dommelen, 
Voorzitter Beheercommissie 
 
 
Eerste vrijdag van de maand  - Aanbidding Allerheiligste 
Vanaf maart start in de Willibrord Gemeenschap een proef voor 6 maanden om op 
elke eerste vrijdag van de maand het Allerheiligste uit te stellen en de rozenkrans 
te bidden. Vrijdag 3 SEPTEMBER is de eerstkomende aanbidding. Komt u ook?? 
Aanvang van de aanbidding is 09.00 uur (kerk open om 08.45 uur aan de zijde 

van De Bockstraat 58)  

Ook voor deze aanbiddingen dient u zich op te geven (te reserveren) via het 

secretariaat of via de website van www.rkdenhaag.nl 

 Begrafenis plechtigheden. 

Een begrafenis kan gehouden worden. Echter ook hier is er aandacht voor het aantal 
bezoekers tijdens deze plechtigheid (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. 
 
Save the date: Parochiedag 9 oktober 2021 
 
Dit jaar vindt de parochiedag plaats op zaterdag 9 oktober in de Paschalis 
Baylonkerk. Thema: 5 jaar parochie Maria Sterre der Zee. Een werkgroep 
bestaande uit Nella Davelaar, Monique Meeussen en Hante Visser heeft een 
gevarieerd programma samengesteld.  
 
Om 11:00 uur is er een eucharistieviering gevolgd door een lunch die u wordt 
aangeboden. Daarna kunt u kiezen uit verschillende workshops (we verklappen 
niet alles). 

 Deelnemen aan een pub quiz waarbij originele prijzen te winnen zijn. 

 Lezingen door schrijfster van een bestseller in kerkelijk Den Haag en over 
een heilige waarvan de gedachtenis op 22 juli wordt gevierd.  

 Ook kan men creatief aan de slag. 

http://www.rkdenhaag.nl/
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De dag wordt rond 15:30 uur afgesloten met een hapje (verzorgd door een van de 
migrantengemeenschappen) en drankje. 
Na afloop ontvangt u een aandenken aan deze parochiedag. 
Noteer de datum in uw agenda en houd de website in de gaten. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij het Centraal Parochiesecretariaat: 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
 
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). 
Zie ook de website van onze parochie: 
H. Doopsel - Parochie Maria Sterre der Zee (rkdenhaag.nl) 
 
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 dan een aantal catechese avonden vooraf. 
 
KORTE BERICHTEN 
 

Zij bereiden zich voor op het huwelijk: 
Geraldine de Melo en Marius Wiegers 
 

 ZINGEN BIJ EEN VAN ONZE KOREN 

Ik weet niet hoe het u is vergaan de afgelopen weken in de zondagsviering…. 
Maar ik heb weer enorm genoten van de beide koren die we hebben.  
Het Marthakoor (Martino Laus) zingt nu bijna iedere zondag. Weliswaar is het 
meer ’t klassieke genre (afwisselend Latijn en Nederlands) maar wat hebben we 
fantastische stemmen in ’t koor! Natuurlijk ook een geweldige dirigent/organist die 
af en toe een nootje meezingt. Alleen voor dit koor kom je toch elke zondag naar 
de kerk! 

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
https://www.rkdenhaag.nl/sacramenten/h-doopsel-2/
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Heaven’s Touch doet ook geweldig hun best. Ze missen wat stemmen en zijn 
naarstig op zoek naar jonge aanwas om het koor te versterken. Ze zingen op de 
1ste zondag van de maand en repeteren op de donderdagavond. Aanmelden? 
Mirianella Lochan-Davelaar ontvangt je met open armen. Ze is vaak in de kerk 
aanwezig. 
 
Beide koren zijn weer blij dat ze na de “corona-pauze” weer kunnen zingen.  
 
Vanuit de redactie van dit kerknieuws:   
Fijn dat jullie er zijn.  
 

 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) 
 

 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 
11 SEPTEMBER 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 September 11th at 
10.00 a.m. till 12.30 p.m. Entrance 58, De Bockstraat.  
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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. 

 
 
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)  
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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. 
 

 VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

Door Henk van Loon 

 Een kerkgemeenschap moet het 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/of ‘Excel’ is best wel handig.  

 Wilt u lector of lectrice worden, neem dan contact op met Henk van Loon  

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 2021 weer vele nieuwe vrijwilligers mogen begroeten! U doet het voor 
het welzijn van onze eigen Willibrordgemeenschap.    
 
 
In onze parochie getrouwd:  
Op 19 augustus zijn Sonja van Loon en Claudio D’Urso in onze parochie 
getrouwd. We wensen het bruidspaar Gods zegen en veel gezonde jaren samen.  
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 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. Hartelijk dank! 
 
 
 
 

Basisregels voor iedereen 

 Was vaak en goed uw handen. 
 Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
 Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 

 


