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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 november-nummer s.v.p. aanleveren vóór 22 oktober 

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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Fratelli tutti 
 

Hoe moeilijk is het als zo’n herder als parochie 
vicaris van der Helm vertrekt naar elders. Om 
dan niet de moeite en de teleurstelling  op 
elkaar af te reageren. We betreuren het 
vertrek van vicaris van der Helm, maar het is 
zijn uitdrukkelijke wens dat wij doorgaan als 
St. Jacobuskerk, hoofdkerk van onze parochie 
Maria Sterre der Zee. Onze kerk met haar rijke 
liturgische traditie, haar gevarieerde 
catechese programma’s, de goed bezochte 
kindercatechese en de al 25 jaar bloeiende 
diaconie werkgroep. Om dit voort te zetten 
samen met de Broeders van St. Jan en de 
priesters en diaken van de parochie, is 
eendracht en broeder- en zusterschap nodig onder de gelovigen. Geen 
kritiek op elkaar maar dienst aan elkaar. Daar waar soms oudere 
vrijwilligers wegvallen hun plaats in nemen. Je zelf aanbieden om in ons 
rijke programma mee te doen. Gratuit en pro Deo. 
Als of het zo moest zijn kozen we voor onze najaarscatechese de nieuwe 
encycliek van de Paus “Fratelli tutti” over broederschap en sociale 
vriendschap. Fratelli tutti zijn woorden van de  heilige Franciscus van Assisi. 
Met die woorden richtte hij zich tot al de broeders en zusters en stelde hij 
hun een manier van leven voor die doortrokken  was van de smaak van het 
evangelie. 
Wij gaan deze encycliek lezen en deze zal worden toegelicht op drie 
donderdag avonden 28 oktober, en 4 en 11 november. De inleiders worden 
zo spoedig mogelijk bekend gemaakt en de avonden zullen plaats vinden in 
de  Maria ten Hovezaal om 20.00 uur maar ook via Zoom kunnen worden 
bijgewoond. Zie de flyer vanaf 1 oktober achter in de kerk en op de website. 
Wij zorgen dat er voldoende exemplaren van de encycliek ad €15 
beschikbaar zijn.  
Namens de pastoraatgroep: Lore Olgers 
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Wereldmissiemaand 2021: Guinee 

 
“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.” 
 
Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4,20 voert Missio dit jaar 
de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene 
wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. 
Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.  
 
Vrouwen en kinderen In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van 
zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters 
Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan 
middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De 
kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens 
aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met 
u, het pastorale werk van de zusters steunen. 
Zie de informatie achter in de kerk. 
 

  
 

Missiezondag 24 oktober is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we 

deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid 

voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde 

collecte, die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken 

maakt. 

U kunt deze actie ook steunen door uw bijdrage over te maken op: 

NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.  

MOV groep St. Jacobus  
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Nieuwe dirigent/organist voor de St Jacobusgemeenschap  

 

Bijna tweeëneenhalf jaar geleden hebben we uitgebreid gevierd dat onze organist 
en dirigent Jos Laus 25 jaar aan deze gemeenschap verbonden was en al 50 jaar 
actief in zijn beroep. Dit gebeurde in de wetenschap dat hij kort daarop ook met 
pensioen zou gaan. De zoektocht naar een opvolger was al begonnen. Deze 
zoektocht heeft langer geduurd dan was voorzien: kerkmusici die vertrouwd zijn 
met de katholieke eredienst liggen niet meer voor het oprapen. Door diverse 
tegenslagen vielen verschillende kandidaten af en moest aan Jos gevraagd worden 
of hij bereid was om nog een paar maanden in functie te blijven. Hij heeft daarin 
toegestemd en was zodoende nog steeds werkzaam toen de uitbraak van de 
corona-pandemie de situatie verder compliceerde: samenkomsten waren uit den 
boze en alle kooractiviteiten werden stilgelegd. Pas sinds de restricties geleidelijk 
werden versoepeld kon de werving worden hervat. Inmiddels is er een opvolger 
gevonden: per 1 november is mevrouw Susanne Veerman aangesteld. Zij is een 
dame die onze gemeenschap nog een groot aantal jaren van dienst kan zijn, en 
toch op beide deelgebieden over een indrukwekkende staat van dienst beschikt. 
Zij heeft in Amsterdam al geruime tijd een RK kerkkoor geleid. Ons  eigen koor 
Cantemus Domino heeft al met haar kennis kunnen maken, en is erg blij met haar 
komst. 
De wegen van het koor en Jos Laus zullen dus binnenkort gaan scheiden: het is het 
einde van een tijdperk. We zijn hem dankbaar voor het vele dat hij de loop der 
jaren voor onze gemeenschap heeft gedaan. Pieter Schelfhout 
 

 
  



Sint Jacobusnieuws 

6 
 

 

Hervatting catechese 

 

Op 14 oktober om 20:00 uur gaan we weer verder met de Compendiumgroep in 
de pastorie. We gaan dan verder met de bespreking van het Vijfde Gebod, vanaf 
vraag 483. De maanden daarna zijn de bijeenkomsten elke tweede donderdag van 
de maand. 
Op 28 oktober om 20:00 uur kunnen we weer verdergaan met de reeks 
“Verdieping van het katholieke geloof”. Op diezelfde avond is ook de bijeenkomst 
over Fratelli Tutti. We vragen de deelnemers zich daarbij aan te sluiten. Over de 
maanden daarna zullen de deelnemers nog worden geïnformeerd.  
René Guldenmund 
 

Gezinscatechese 
 
Op 10 oktober starten we een nieuw seizoen van onze Gezinscatechese. We zijn 
verheugd alle gezinnen weer fysiek te mogen ontmoeten. Gezien de aanpassingen 
in het misrooster zal de catechese plaatsvinden tussen de twee missen in. De nog 
geldende maatregelen in acht nemend zullen we de gezinnen dit jaar niet in de 
Maria ten Hovezaal ontvangen, maar in de pastorie. Elke 2e en 4e zondag van elke 
maand zullen we samen komen en aandacht besteden aan onze liturgische 
kalender en de verschillende hoogfeesten. 
We starten om 10.00 uur met de gezamenlijke opening en de kinderen volgen in 
hun eigen leeftijdsgroepen de catechese: Lampionnen (4-7 jaar), Communicanten 
en Fakkels (8+).  
De vormelingen worden na de parochiale informatieavond eind september 
ingedeeld naar gelang het aantal deelnemers. De locaties waar de eventuele 
voorbereiding gegeven wordt zijn: H.Agneskerk, The Corner (Paschaliskerk), 
H.Jacobuskerk en de H.Marthakerk. We zullen de ouders van de vormelingen hier 
tijdig over informeren. 
We hopen samen met alle gezinnen een mooie start van ons catecheseseizoen te 
kunnen maken. Voor meer informatie: catechesejacobus@outlook.com 
 
 
  

mailto:catechesejacobus@outlook.com
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Weekagenda van 3 t/m 9 oktober 2021 met Misintenties 
Zondag 3 oktober: Zevenentwintigste Zondag door het jaar  
Eucharistische zondag; Getijdengebed: Week III 
Heilige Schriftlezingen: Gen. 2, 18-24; Heb. 2, 9-11; Mc. 10, 2-16 (B) 
09:00 uur Heilige Mis 

Sef Imkamp 
11:00 uur 
 

Latijnse Hoogmis 
Voor de intenties van de Nieuwe Evangelisatie 
Henk Rosenberg; Lev. en overl. leden fam. Dijkstra-Postma 

15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Marialof 
 
Maandag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi (G) 
Schr.: Jona 1,1 - 2,1. 11; Lc. 10, 25-37 
12:45 uur Theresia Fick-Jongenelen 
 
Dinsdag 5 oktober: H. Faustina Kowalska, maagd (g) 
Schr.: Jona 3, 1-10; Lc. 10, 38-42 
12:45 uur Joep van der Wiel; Peter van Schilfgaarde 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 6 oktober: H. Bruno, priester (g) 
Schr.: Jona 4, 1-11; Lc. 11, 1-4 
12:45 uur Theo Kouwenhoven 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 7 oktober: H. Maagd Maria van de Rozenkrans (G)           
Schr.: Mal. 3, 13-20a; Lc. 11, 5-13 
12:45 uur Wil Krul; Carla Regtien 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 

met  aansluitend een uur Aanbidding 
 
Vrijdag 8 oktober: Schr: Joel 1, 13-15. 2, 1-2; Lc. 11, 15-26 
12:45 uur Eenzaam overleden parochianen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Zaterdag 9 oktober: Heilige Maagd Maria op zaterdag (g) 
HH. Dionysius, bisschop, en gezellen, martelaren (g) 
Schr.: Joel 4, 12-21; Lc. 11, 27-28 
12:45 uur Voor de levende en overleden weldoeners van de parochie 
 

Weekagenda van 10 t/m 16 oktober 2021 met Misintenties 
Zondag 10 oktober:  
H. Maagd Maria, Sterre der Zee, patrones van onze parochie, Feest 
Get. Week IV; Schr.: Wijsh. 14, 2b-7; Gal. 4, 4-7; Lc. 1, 26-38 
09:00 uur Heilige Mis 

Amalia Mathilda; Antje Vinkestijn-van der Ham 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Zegen over onze parochie Maria Sterre der Zee 
Lev. en overl. leden fam. van der Horst-van Vilsteren 
Peter van Daele; Kees Schelfhout en Maria Schelfhout-Garé 

15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Marialof 
 
Maandag 11 oktober: H. Johannes XXIII, paus (g)  
Schr.: Rom. 1, 1-7; Lc. 11, 29-32 
12:45 uur Cor van Paassen; Ruud Kors  
 
Dinsdag 12 oktober: Schr.: Rom. 1, 16-25; Lc. 11, 37-41  
12:45 uur Tachel Latour; Johannes Schmitz 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 13 oktober.: Schr.: Rom. 2, 1-11; Lc. 11, 42-46 
12:45 uur Robert Margadant 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 14 oktober: H. Callistus I, paus en martelaar (g) 
Schr.: Rom. 3, 21-29; Lc. 11, 47-54  
12:45 uur Wim van Nes  
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 

met  aansluitend een uur Aanbidding 
20:00 uur Studiegroep ‘Compendium van de Catechismus’ in de Pastorie 
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Vrijdag 15 oktober: H. Teresia van Avila, maagd en kerklerares (G)    
Schr.: Rom. 4, 1-8; Lc. 12, 1-7 
12:45 uur  Henriëtte van Voorst tot Voorst 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Zaterdag 16 oktober: Heilige Maagd Maria op zaterdag (g) 
H. Margareta-Maria Alacoque, maagd (g) 
Schr.: Rom. 4, 13. 16-18; Lc. 12, 8-12 
12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
  

Weekagenda van 17 t/m 23 oktober 2021 met Misintenties 
Zondag 17 oktober: Negenentwintigste Zondag door het jaar 
Get. Week I; Schr.: Jes. 53, 10-11; Heb. 4, 14-16; Mc. 10, 35-45 (B) 
09:00 uur Heilige Mis 

Ans Stokman; Antonia Borsboom; Maria Struijk 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Maria Hermina van der Horst-van Vilsteren 
Jacqueline van den Honert-van der Horst 
Theo Wanders; Antoon Gaemers 

15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Marialof 
 
Maandag 18 oktober: H. Lucas, evangelist, Feest 
Schr.: : 2 Tim. 4, 9-17a; Lc. 10, 1-9 
12:45 uur Theo Meijer 
 
Dinsdag 19 oktober:  
HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters en gezellen, martelaren(g) 
Schr.: Rom. 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Lc. 12, 35-38 
12:45 uur John Streng 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Woensdag 20 oktober: Onze Lieve Vrouw van Haastrecht (g) 
Schr.: Rom. 6, 12-18; Lc. 12, 39-48 
12:45 uur Marion van Aken 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
 
 

 



Sint Jacobusnieuws 

10 
 

 
Donderdag 21 oktober: Schr.: Rom. 6, 19-23; Lc. 12, 49-53 
12:45 uur Antonius Alphonsus Maria Boersma en Maria Wilhelmina Nicolaas 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 

met aansluitend een uur Aanbidding 
 
Vrijdag 22 oktober: H. Johannes Paulus II, paus (g) 
Schr.: Rom. 7, 18-25a; Lc. 12, 54-59 
12:45 uur Cornelis Windhorst 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Zaterdag 23 oktober: Heilige Maagd Maria op zaterdag (g) 
H. Johannes van Capestrano, priester (g) 
Schr.: Rom. 8, 1-11; Lc. 13, 1-9 
12:45 uur Voor de bescherming van het ongeboren leven; om innerlijke 

genezing voor de vrouwen die een ingreep hebben ondergaan 
 

Weekagenda van 24 t/m 30 oktober 2021 met Misintenties 
Zondag 24 oktober: Dertigste Zondag door het jaar 
Wereldmissiedag; Get. Week II; Schr.: Jer. 31, 7-9; Heb. 5, 1-6; Mc. 10, 46-52 (B) 
09:00 uur  Heilige Mis 

Ine Schepman 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Mieke Langerwerf; Agnes Voskuilen 
15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Marialof 
 
Maandag 25 oktober: Schr.: Rom. 8, 12-17; Lc. 13, 10-17 
12:45 uur Frits Welters 
 
Dinsdag 26 oktober: Schr.: Rom. 8, 18-25; Lc. 13, 18-21 
12:45 uur Joop Ooteman 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 27 oktober: Schr.: Rom. 8, 26-30; Lc. 13, 22-30 

12:45 uur Frits Kremer 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Donderdag 28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen, Feest 
Schr.: Ef. 2, 19-22; Lc. 6, 12-16 
12:45 uur Harry Puts en Tiny Puts-Smeets; Henriëtte Jansen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 

met aansluitend een uur Aanbidding 
20:00 uur Najaarscatechese ‘Fratelli Tutti’ in de Maria ten Hovezaal 
 
Vrijdag 29 oktober: Schr.: Rom. 9, 1-5; Lc. 14, 1-6 
12:45 uur Meta van der Poll 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Zaterdag 30 oktober: Heilige Maagd Maria op zaterdag (g) 
Schr.: Rom. 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Lc. 14, 1. 7-11 
12:45 uur Gaby van der Vliet 

Klok een uur achteruit 
 

Weekagenda van 31 oktober t/m 6 november 2021 met Misintenties 
Zondag 31 oktober: Eénendertigste Zondag door het jaar    
Schr.: Deut. 6, 2-6; Heb. 7, 23-28; Mc. 12, 28b-34 (B) 
09:00 uur  Heilige Mis 

Ton Waltmann 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij 
15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Marialof 
 
Maandag 1 november: Allerheiligen, Hoogfeest 
Schr.: Apok. 7, 2-4. 9-14; 1 Joh. 3, 1-3; Mt. 5, 1-12a 
12:45 uur Overl. leden fam. Tilli-Metten 
19:30 uur Latijnse Hoogmis 

Henri Tacken 
 
Dinsdag 2 november: Allerzielen, Gedachtenis van alle overleden gelovigen 
Schr.: Jes. 25, 6a. 7-9; Apok, 21, 1-5a. 6b-7; Lc. 23, 44-46. 50. 52. 53. 24, 1-6a 
12:45 uur Harry Puts en Tiny Puts-Smeets  

Voor alle overleden gelovigen 
19:30 uur Latijnse Hoogmis 

De namen worden genoemd van de overledenen van het 
afgelopen jaar 
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Woensdag 3 november: H. Martinus de Porres, kloosterling (g) 
Schr.: Rom. 13, 8-10; Lc. 14, 25-33 
12:45 uur Voor de intenties van de Nieuwe Evangelisatie 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 4 november: H. Carolus Borromeus, bisschop (G) 
Schr.: Rom. 14, 7-12; Lc. 15, 1-10 
12:45 uur Theresia Fick-Jongenelen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 

met aansluitend een uur aanbidding 
20:00 uur Najaarscatechese ‘Fratelli Tutti’ in de Maria ten Hovezaal 
 
Vrijdag 5 november: Eerste vrijdag, toegewijd aan Heilig Hart van Jezus   
Schr.: Rom. 15, 14-21; Lc. 16, 1-8 
10:45 uur Cenakelbijeenkomst in de Maria ten Hovezaal 
12:45 uur Peter van Schilfgaarde 

Na de Heilige Mis: Vredesgebed op het kerkplein 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Zaterdag 6 november: HH. Verkondigers van het geloof in onze streken, Feest  
Onbevlekt Hart van Maria; Priesterzaterdag 
Schr.: 2 Kor. 4, 1-2. 5-7; Joh. 12, 44-50 
12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
 
Zondag 7 november: H. Willibrord, bisschop, patroon van de Nederlandse 
Kerkprovincie, Hoogfeest   
Eucharistische zondag 
09:00 uur Heilige Mis 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 
15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans 
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Het vastberaden en standvastige geloof’ 
 
Uit een brief van de Heilige Cyprianus, bisschop van Carthago en martelaar  
(† 258) 
Cyprianus groet zijn broeder Cornelius. 
Ik heb, dierbare broeder, de heerlijke getuigenissen van uw geloof en moed 
gehoord. En ik heb met zoveel vreugde uw eervolle geloofsbelijdenis vernomen, 
dat ik mezelf rekende tot metgezel en deelgenoot in dat eervolle en 
verdienstelijke gedrag. Welke hoogwaardigheidsbekleder zou zich niet verheugen 
over de eervolle daden van een collega, alsof het zijn eigen daden waren? Wij 
delen immers in één kerk, in één gemeenschappelijke gezindheid en in één 
onafscheidelijke eendracht. Of welke broeders, waar ook ter wereld, zouden zich 
niet mee verheugen over een gelukkig gebeuren bij hun medebroeders? 
Ik kan niet goed onder woorden brengen, hoe groot mijn uitbundige vreugde en 
blijdschap was, toen ik op de hoogte werd gesteld van uw succesvol en moedig 
handelen. U hebt zich onder uw broeders als leider opgesteld in het 
geloofsgetuigenis, maar evengoed heeft uw geloofsgetuigenis baat gehad bij die 
van uw medebroeders. Zodoende zult u, terwijl u voorgaat op de weg naar de 
roem, velen tot metgezellen in de roem maken. En u zult het volk overreden om 
zich tot het geloof te bekennen, terwijl u als eerste bereid bent dit 
geloofsgetuigenis ten overstaan van allen af te leggen. Zodoende weet ik niet wat 
ik eerder in u zou moeten roemen, uw vastberaden en standvastig geloof of uw 
onafscheidelijke liefdesband met uw broeders en zusters. De deugd van u, als 
bisschop die voorgaat, heeft zich in het openbaar gemanifesteerd, de eenheid van 
de broederlijke gemeenschap die de bisschop navolgt, is bewezen. Omdat u één 
van hart en één van stem zijt, heeft in feite de hele kerk van Rome haar belijdenis 
afgelegd. 
Dierbare broeder, het geloof dat de heilige Apostel reeds in u geprezen heeft, is 
aan het licht getreden. Toen al voorzag hij in zijn geest uw loffelijk handelen en 
uw vastberadenheid, en terwijl hij de toekomst verkondigde en nadrukkelijk sprak 
over uw verdiensten, prees hij tegelijkertijd de ouders en spoorde hij de kinderen 
aan. Wanneer u zo eensgezind en dapper zijt, geeft u ook de overige broeders en 
zusters een voorbeeld van eensgezindheid en dapperheid. 
De voorzienigheid van de vermanende Heer onderwijst ons en de heilzame 
raadgevingen van de goddelijke barmhartigheid houden ons voor, dat de dag van 
onze strijd en van ons gevecht reeds op komst is. Daarom geef ik op grond van 
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onze wederzijdse liefde die ons verenigt, dierbare broeder, zo uitdrukkelijk 
mogelijk de volgende raadgeving: laten wij ons onophoudelijk met heel het volk 
toeleggen op vasten, waakzaamheid en gebed. Dat zijn onze hemelse wapens. Zij 
stellen ons in staat stand te houden en dapper te volharden. Dat zijn onze 
geestelijke pijlers en de goddelijke wapens die ons beschermen. 
 

Observator: De weg van het geloof 

 
Gelukkig mag ons geloofsleven zich een heel leven lang ontwikkelen waarbij iedere 
levensperiode zijn eigen bijdrage kan leveren. De Kerk ondersteunt dit door de 
sacramenten door ieder op zijn tijd te ontvangen. Hoe kostbaar en belangrijk is het 
geloof van onze jonge jaren (niet aan eenieder gegeven):  het voorbeeld volgen 
van onze ouders, samen de plaatsen  bezoeken waar een kaars wordt gebrand, 
waar wordt gezongen, gebeden, geluisterd naar de bijbel en de preek, bidden voor 
en na het eten, ’s avonds thuis het Rozenkransgebed met het hele gezin,… 
herinneringen voor het leven. 
Hoe kostbaar en belangrijk is het geloof van onze volwassenheid:  de kritische 
vragen die opkomen, de ontmoeting met andere ‘waarheden’, de confrontatie die 
we soms moeten ondergaan, de partner die we zoeken en soms ook weer 
kwijtraken, de roeping die we willen volgen in het professionele leven en de 
teleurstellingen, de tijd van het zelf vader of moeder worden en  de generatie 
boven ons zien vertrekken, de tijd waarin we achter de schermen kijken en minder 
gemotiveerd worden door het ideaal,  de tijd van waarden en normen 
onderhouden en voorhouden, van codes volgen of omverwerpen. Daardoor wordt 
ons geloof op de proef gesteld. 
Hoe kostbaar en belangrijk is dan het geloof van onze ouderdom:  terwijl de 
krachten minder worden en de tijd steeds sneller lijkt te gaan, kan iedereen de 
vruchten plukken van de trouw, van het levenslange willen luisteren naar en leren 
van de bijbel,  en daardoor het leven beter gaan begrijpen, het gesprek aankunnen 
met welke menselijke vraag ook, omdat Christus steeds sterker naar voren komt 
als Sleutel van de gehele kosmos, inclusief de mikrokosmos die wij zelf als geest, 
ziel en lichaam zijn en de Heilige Geest de juiste woorden ingeeft en de weg wijst. 
En als dan het einde komt – eenmaal voor ons allen – dan is dat in de ogen van het 
geloof voor de ziel geen einde, maar een nieuw begin. Door  de unieke inhoud van 
ieders leven is het  eerbiedwaardig tot het laatste moment.  Dat is voltooid leven 
in de juiste zin. 
Jeroen Vis, kerkwacht 
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Parochiedag 2021 op zaterdag 9 oktober 
 
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 pubquiz 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. 
De dag wordt rond 15:30 uur afgesloten met een hapje (verzorgd door een van de 
migrantengemeenschappen) en drankje. 
Nadere informatie: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
 

Bisschoppen laten 1,5 mtr-regel los bij voldoende ventilatie 
 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter 
afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de 
viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet 
meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen 
wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het 
kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. 
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met 
klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers 
van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past 
bij het karakter van de Kerk. 
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet 
gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers 
en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat 
niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep 
doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze 
families en vrienden en voor alle volkeren’. 
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen 
weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het 
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 RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op 
dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien 
enzovoort. Kijk hier voor meer informatie. 
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf 
gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het 
hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De 
tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de 
communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het 
gebruik van een eigen corporale. 
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen 
vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het 
protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De 
bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn 
bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven 
betrachten.(bron: RKKerk.nl) 
 

Klimaatpelgrimstocht “Gewoon gaan” 
 

Dertig internationale pelgrims lopen van 30 september tot en met 11 oktober door 
Nederland om aandacht te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht startte in 
augustus in Polen en eindigt in november bij de klimaattop in Glasgow. 
De pelgrimstocht ‘Gewoon gaan!’ wordt in Nederland georganiseerd door 
Vastenactie en GroeneKerken in samenwerking met plaatselijke kerken. Met deze 
pelgrimstocht willen we als kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en 
onze rol daarin, geven Vastenactie en GroeneKerken aan. Hoe kunnen we 
zorgdragen voor de schepping? Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor 
de armsten?  
Als de pelgrims donderdag 30 september Nederland binnenkomen, is er een 
ontvangst waarbij zij een klimaatpetitie ontvangen. Deze nemen ze mee langs de 
kerken op hun route. Vastenactie en GroeneKerken verspreiden deze petitie ook 
onder alle kerken in Nederland en roepen hen op de petitie te ondertekenen. 
Vlak voordat de pelgrims de overtocht naar Engeland maken, wordt er samen met 
enkele andere organisaties een landelijke klimaatetappe gehouden. De dag begint 
in Amsterdam en in Hoofddorp wordt de Klimaatpetitie door monseigneur Gerard 
de Korte en René de Reuver (sriba PKN kerken) overhandigd aan de pelgrims. 
Tijdens deze etappe kunnen enkele honderden mensen uit heel Nederland 
meelopen met de pelgrims. info: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/  
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Poffertjes eten in paviljoen Maliveld op dinsdag 26 oktober 
 

In dit oer Haagse paviljoen, 
als het even kan onder de 
(herfst)bomen, gaan we met 
de ouderen  poffertjes eten. 
U bent allen van harte 
welkom. U wordt opgehaald 
bij het Schakelpunt aan de 
Borneostraat of op het 
kerkplein om 12.30 uur. Ook 
kunt u thuis worden 
opgehaald.  

Bij mooi weer maken we nog een herfsttocht door Wassenaar. 
Voor informatie en opgave kunt u bellen met Lore Olgers 070-3244118 of 
0629737151. 
De Sint Jacobsstaf 
 

Beheercommissie en Pastoraatgroep van de Sint Jacobus 
 

Beheercommissie 

Marco Huisman, voorzitter en budgethouder 
Marius Dijke, vicevoorzitter 
Fred Hoefsmit, secretaris 
Thérèse Athmer, lid 
Tel.: 062 - 8682306; Email: beheercommissie.jacobus@rkdenhaag.nl 

 

Pastoraatgroep 

Adele Nieuweboer – Volwassencatechese, koor 
Hante Visser – Kinder- en tienercatechese 

Lore Olgers – Diaconie en MOV (Missie, ontwikkeling en Vrede)  

Pastoor D. Langerhuizen - Liturgie en catechese 

Vicaris J. Rivadeneira – Liturgie en catechese 

Adviseur: Henk Orré 

Tel. 070 - 360 55 92; Email: 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 J. Rivadeneira Aldás aangewezen als verantwoordelijke priester.  
 
 

Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás 
Elke donderdag en vrijdag aanwezig op de pastorie van 10.00 – 12.00 uur en 
beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. 
U kunt hiervoor een afspraak maken via: j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl  
of 070 - 365 77 29. 
 
 

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 
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Gebedsintentie van de heilige Vader voor de maand oktober 

 
Gebedsintentie voor de evangelisatie:   Missionaire leerlingen 
Dat iedere gedoopte zich in missionaire beschikbaarheid inzet voor de 
evangelisatie door te getuigen van een leven waarin het Evangelie doorklinkt. 
 
 

Personalia 
 

Huwelijk     : Benedikt von Preysing en Eveline van Meeuwen 
         Michaël van den Honert en Thérèse Athmer 
 
Overleden  : Antonie Franciscus Maria Waltmann 

      Gabriël Michaël Aloysius Maria Franciscus Wilhelmus van der Vliet 
 
 

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:  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 
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