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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 januari-nummer s.v.p. aanleveren vóór 10 december 

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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“En er was licht” (Gen. 1 , 3 ) 

 
Het licht is de eerste schepping van God; vóór de 
schepping van het licht was er alleen maar diepe 
duisternis. Deze tijd van herfst en winter is een tijd 
waar het licht vermindert en de duisternis groeit, maar 
vanaf 25 december verandert de situatie langzaam; de 
duisternis wordt minder en het licht groeit. Het licht 
als zodanig is een heel interessante schepping, het is 
het snelste van al het geschapene, er bestaat niets in 
het Universum dat sneller is dan het licht. Het 
indrukwekkenste is dat als “iemand” kan reizen met de snelheid van het 
licht  … de tijd plotseling STOPT en het horloge niet meer loopt. Dat 
betekent dat als een parochiaan reist met de snelheid van het licht hij of zij 
NIET oud zal worden. Ik hoorde een keer een wetenschaper zeggen: “als 
de eeuwigheid bestaat, is het alsof we net zo snel als het licht kunnen 
reizen”.  
In de H. Schrift is het LICHT een teken van God zelf, van waarheid, van 
blijdschap, van leven. Jezus zelf zal zich met het LICHT vergelijken nadat Hij 
de overspelige vrouw in de tempel had vergeven. Hij zei: “Ik ben het LICHT 
van de wereld…” (Joh 8,12). Eeuwen lang keken de mensen om zich te  
orienteren naar de sterren, naar de hemel, om de weg naar hun 
bestemming te vinden.  
Maar …. waar kijkt de mensheid, waar kijken de christenen, de mensen van 
goede wil nu naar als ze hun eigen bestemming willen vinden? Welke “ster” 
laat ons zien waar het noorden, het zuiden, het oosten of het westen is? 
Welk licht laat mij zien of ik op de goede weg ben en naar mijn bestemming 
loop? Hoe weet ik dat ik in de richting van Jezus aan het reizen ben? 
De zo genoemde “Drie Koningen” uit het oosten zijn altijd een goed 
voorbeeld van mensen die zoeken en de goede richting kiezen omdat zij 
het juiste LICHT volgen. Zij konden onderscheiden dat alleen één licht 
onder duizenden “lichten” aan de hemel het echte was die hen naar de 
Messias zou brengen. Op een bepaald moment was het licht van de ster 
niet sterk genoeg; het licht was even verdwenen en de drie Wijzen 



Sint Jacobusnieuws 

4 
 

 
moesten iemand anders vragen. In het paleis van Herodes hebben de 
schriftgeleerden de Drie Wijzen de laatste aanwijzingen gegeven: “Te 
Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet”. De 
schriftgeleerden antwoordden met de profetie van Micha 5,1. Het laatste 
“licht” is het WOORD van God geweest, met deze laatste indicatie gingen 
de Drie Wijzen Jezus tegemoet. 
Beste parochianen, momenten van duisternis en verwarring zullen wij in 
ons eigen leven niet missen, die horen bij het menselijke aardse leven. Het 
belangrijkste is dat wij hier op aarde  echte aanwijzingen kunnen vinden 
die we kunnen volgen. In deze nieuwe Advent en Kerst waar alles weer 
onzeker wordt door het virus, worden wij allemaal uitgenodigd om naar de 
hemel te kijken, waar onze bestemming is en waar de echte indicaties 
vandaan komen. Ik hoop dat wij in deze nieuwe liturgische periode met 
groot verlangen naar Christus als Licht van de wereld zullen kijken, en naar 
zijn Woord (…licht op mijn pad… Ps119,105) met open oren zullen 
luisteren. Ik nodig U allen uit de Drie Wijzen, Maria en Josef na te volgen, 
die naar God luisteren en die Jezus als Licht van het leven zonder einde 
bezitten. 
Beste mensen, ik wens U een zalige Advent en Kerstdagen. 
Johnny Rivadeneira Aldás, parochievicaris 
 

Inzameling voor de Voedselbank Haaglanden 

 
Vanaf zondag 28 november tot en met zondag 19 december zal er weer een 
inzameling worden gehouden voor de voedselbank achter in de kerk. Tijdens de  
Advent is het goed om naast meer tijd voor gebed ook meer om te zien naar onze 
naaste. Er zijn veel mensen in Den Haag die deze extra steun in de vorm van 
voedsel maar al te zeer nodig hebben. Juist ook in deze Coronatijd. Het aantal 
aanvragen neemt nog steeds toe, terwijl het voor de voedselbank steeds lastiger 
wordt om de pakketten aan te vullen. 
Laten wij in onze voorbereiding op Kerstmis weer extra zorg hebben voor mensen 
in onze stad die onze daadwerkelijke  steun nodig hebben en laten we meehelpen 
de pakketten met Kerstmis extra groot te maken! Wij hopen dat uw bijdrage in de 
vorm van houdbaar voedsel weer genereus zal zijn.  
Pastoraatgroep en PCI 
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Uit de Pastoraatgroep 

 

 Doorstart Pater Piogebedsgroep op dinsdag 21 december en voortaan 
op de derde dinsdag van de maand. We beginnen met de Rozenkrans  
om 12.20 uur en de H. Mis om 12.45 uur. Daarna inleiding en aanbidding 
(met intenties voor Kerk en Wereld ) in de kapel van de Pastorie. U kunt 
u opgeven of ook zomaar een keer aansluiten. Informatie Lore Olgers 
070-3244118 of 06 29737151. Let u wel goed op eventuele  
Coronamaatregelen.  

 Hoewel de gezongen Vespers nu niet mogelijk is (zie novembernummer) 
is er wel Aanbidding en Rozenkrans gebed op de zondagmiddagen in de 
Advent van 15.00 -16.00 uur. 

 In de decembermaand zullen er weer vele ouderen worden bezocht. Ook 
is de St. Jacobsstaf beschikbaar voor boodschappen, bezoek aan huisarts 
of specialist. Juist nu er misschien weer Corona maatregelen aankomen. 
Belt u gerust naar de St. Jacobsstaf met uw vraag of om zomaar een 
gesprekje. De telefoonnummer zijn 070 – 3244118 of 06 29737151. 

 De Kindercatechese is elke 2e en 4 e zondag van de week in de Maria ten 
Hovezaal van 10.00 – 11.00 uur. Informatie: hantevisser@gmail.com 

 Een hartelijk welkom aan Suzanna Veerman, de nieuwe dirigent/organist 
van Cantemus Domino. De pastoraatgroep feliciteert het koor, de St. 
Jacobus en de parochie met deze veelbelovende nieuwe dirigent. Wij 
hopen dat mevrouw Veerman  zich hier thuis gaat voelen. 

 
Advent,  het is toch vooral een tijd van stille verwachting, meer vertrouwen, 
meer gebed  en dienst aan de ander. Advent begint met ontvangen, 
gehoorzamen aan iets wat veel groter is dan wijzelf. Daar proberen wij ruimte 
voor te maken, in de liturgie, de extra gebedstijden, de beschikbaarheid voor de 
naaste  en ook proberen wij  kinderen hier mee in aanraking te brengen. Wij 
willen hier gevoelig voor blijven. Onverschilligheid zegt Paus Franciscus is het 
ergste wat een mens kan overkomen. “Een onverschillig mens is gesloten voor 
die nieuwe dingen die God ons aanbiedt”. 
Wij wensen u een mooie en vertrouwvolle Adventstijd toe.  
Pastoraatgroep 
 
  

mailto:hantevisser@gmail.com
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Adventsactie 2021 

 
De Adventsactie van onze parochie steunt dit jaar een project dat zich richt op 
goede en bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de 
bevalling en de periode erna. Wij steunen zo’n project in Somalië. Goede 
geboortezorg is in Somalië nauwelijks beschikbaar, met als gevolg dat de moeder 
en kindersterfte tot de hoogste van de wereld behoren. (Voor meer informatie 
over dit project in Somalië verwijzen we naar ons parochieblad Stella Maris van 
november/december). Zie ook de informatiestand achter in de kerk. Laten wij met 
een royale bijdrage de kwaliteit van de geboortezorg in dit land helpen 
verbeteren. 

U kunt aan dit project bijdragen via de 
collecte voor de Adventsactie in de kerk 
(of in de witte kist achter in de kerk). Ook 
kunt u uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 

t.n.v. Adventsactie. Van harte dank voor uw gift. 
Werkgroep MOV St. Jacobus (Rafaela Feddes, Marie Louise Fillekes, Sophia Wang) 
 
 

Kerstlunch voor ouderen 

 
Zoals al eerder vermeld zijn we van plan om op zondag 19 december een 
feestelijke lunch te houden in de pastorie, aansluitend aan de Hoogmis van 11.00 

uur. U kunt hiervoor thuis worden 
opgehaald en ook weer worden 
teruggebracht. 
Alleen als de Corona-maatregelen worden 
verscherpt zal dit niet door kunnen gaan, 
maar dan bedenken we iets feestelijks dat u 
aan huis wordt bezorgd. Laat u ons weten of 
u aan Hoogmis en de lunch wilt deelnemen 
of dat we u, als dit niet door kan gaan, iets 

feestelijks kunnen bezorgen. U kunt dit laten weten aan uw vast vrijwilliger of 
bellen met Lore Olgers 070-3244118 of 06 29737151.  
De St. Jacobsstaf  
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Weekagenda van 5 t/m 11 december 2021 met Misintenties 
Zondag 5 december: Tweede Zondag van de Advent 
Eucharistische zondag; Getijdengebed: Week II 
Heilige Schriftlezingen: Bar. 5, 1-9; Fil. 1, 3-6. 8-11; Lc. 3, 1-6 (C) 
09:00  uur Heilige Mis 

Sef Imkamp 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Uit dankbaarheid en om zegen bgv het 50-jarig Huwelijk  
van Fred en Maria Hoefsmit 
Riet van der Lubbe; Agnes Voskuilen; Henk Rosenberg 
Lev. en overl. leden fam. Dijkstra-Postma 

15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Adventslof  
  

  Maandag 6 december: H. Nicolaas, bisschop (g)     
   Schr.: Jes. 35, 1-10; Lc. 5, 17-26 

12:45 uur Theo Kouwenhoven 
 
Dinsdag 7 december: H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar (G) 
Schr.: Jes. 40, 1-11; Mt. 18, 12-14 
12:45 uur Joep van der Wiel 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 8 december:  
Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria, Hoogfeest  
Schr.: Gen. 3, 9-15. 20; Ef. 1, 3-6. 11-12; Lc. 1, 26-38 
12:45 uur Antonia Borsboom 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 9 december: Schr.: Jes. 41, 13-20; Mt. 11, 11-15 
12:45 uur Antonius Alphonsus Maria Boersma en Maria Wilhelmina Nicolaas 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
20:00 uur Studiegroep ‘Compendium van de Catechismus’ in de Pastorie 
 
Vrijdag 10 december: Schr.: Jes. 48, 17-19; Mt. 11, 16-19  
12:45 uur Eenzaam overleden parochianen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Zaterdag 11 december: H. Damasus I, paus (g) 
Schr.: Sir. 48, 1-4. 9-11; Mt. 17, 10-13 
12:45 uur Voor de levende en overleden weldoeners van de parochie  
  

Weekagenda van 12 t/m 18 december 2021 met Misintenties 
Zondag 12 december: Derde Zondag van de Advent, ‘Gaudete’ 
Deurcollecte Adventsactie; Get. Week III 
Schr.: Sef. 3, 14-18a; Fil. 4, 4-7; Lc. 3, 10-18 (C) 
09:00 uur Heilige Mis 

Tachel Latour 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Gerard van de Kamp; Peter van Daele 
Kees Schelfhout en Maria Schelfhout-Garé 
Overl. leden fam. Tilli-Metten 
Lev. en overl. leden fam. van der Horst-van Vilsteren 

15:00 uur Adventslof en Rozenkrans  
  
Maandag 13 december: H. Lucia, maagd en martelares (G) 
Schr.: Num. 24, 2-7. 15-17a; Mt. 21, 23-27 
12:45 uur Ruud Kors 
  
Dinsdag 14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar (G) 
Schr.: Sef. 3, 1-2. 9-13; Mt. 21, 28-32 
12:45 uur Johannes Schmitz 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 15 december: Schr.: Jes. 45, 6b-8. 18. 21b-25; Lc. 7, 18b-25  
12:45 uur Robert Margadant 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Donderdag 16 december: Schr.: Jes. 54, 1-10; Lc. 7, 24-30 
12:45 uur Henriëtte van Voorst tot Voorst 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Vrijdag 17 december: ‘O-antifonen’ Magnificat 
Schr.: Gen. 49, 1a-2. 8-10; Mt. 1, 1-17 
12:45 uur Theo Meijer 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Zaterdag 18 december: Schr.: Jer. 23, 5-8; Mt. 1, 18-24 
12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
  

Weekagenda van 19 t/m 25 december 2021 met Misintenties 
Zondag 19 december: Vierde Zondag van de Advent 
Get. Week IV; Schr.: Mich. 5, 1-4a; Heb. 10, 5-10; Lc. 1, 39-45 
09:00 uur Heilige Mis 

Maria Struijk 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Theo Wanders; Antoon Gaemers 

15:00 uur Adventslof en Rozenkrans  
 
Maandag 20 december: Schr.: Jes. 7, 10-14; Lc. 1, 26-38 
12:45 uur Theo Wanders 
19:00 uur Avond van Barmhartigheid met Biechtgelegenheid 
  
Dinsdag 21 december: Schr.: Hoogl. 2, 8-14 of: Sef. 3, 14-18a; Lc. 1, 39-45 
12:45 uur John Streng 
13:30 uur Gebedsgroep Heilige Pater Pio 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Woensdag 22 december: Schr.: 1 Sam. 1, 24-28; Lc. 1, 46-56 
12:45 uur  Marion van Aken 
19:00 uur  Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Donderdag 23 december: Schr. Mal. 3, 1-4. 4, 5-6; Lc. 1, 57-66 
12:45 uur Joop Ooteman; Henriëtte Jansen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
20:00 uur Cursus ‘Verdieping van het Katholieke geloof’ in de Pastorie 
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Vrijdag 24 december: Schr.: 2 Sam. 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Lc. 1, 67-79 
12:45 uur  Cornelis Windhorst 
24:00 uur Vigilie van Kerstmis, Nachtmis 

Deurcollecte Adventsactie 
Schr.: Jes. 9, 1-3. 5-6; Tit. 2, 11-14; Lc. 2, 1-14 (C) 

  Latijnse Hoogmis 
Zegen over onze parochie Maria Sterre der Zee 

  
Zaterdag 25 december:  
Kerstmis, Geboorte van de Heer, Hoogfeest met Octaaf 
Deurcollecte Adventsactie  
Schr.: Jes. 52, 7-10; Heb. 1, 1-6; Joh. 1, 1-18 
09:00 uur Heilige Mis 

Ine Schepman 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Henk Rosenberg; Maria Hermina van der Horst-van Vilsteren en  
haar dochter Jacqueline van den Honert-van der Horst 

14:00 uur Kinderen bij de Kerststal 
 

Weekagenda van 26 December t/m 1 januari 2022 met Misintenties 
Zondag 26 december: Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef, Feest 
Tweede dag onder het Octaaf van Kerstmis; Get. van het Octaaf 
Schr.: 1 Sam. 1, 20-22. 24-28; 1 Joh. 3, 1-2. 21-24; Lc. 2, 41-52   
09:00 uur Geen Heilige Mis 
10:30 uur Latijnse Hoogmis 

Mieke Langerwerf; Agnes Voskuilen; Gaby van der Vliet  
Frits Kremer; Henk Happel en Bertie Happel-Renckens 
Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij 

 
Maandag 27 december: H. Johannes, apostel en evangelist, Feest 
Derde dag onder het Octaaf van Kerstmis 
Schr.: 1 Joh. 1, 1-4; Joh. 20, 2-8 
12:45 uur Frits Welters 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://l-5.8b-12.14a.16/
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Dinsdag 28 december: HH. Onnozele kinderen, martelaren, Feest 
Schr.: 1 Joh. 1, 5-2, 2; Mt. 2, 13-18   
12:45 uur Meta van der Poll 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 29 december: Vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis  
Schr.: 1 Joh. 2, 3-11; Lc. 2, 22-35 
12:45 uur    Voor de bescherming van het ongeboren leven; om innerlijke  

   genezing voor de vrouwen die een ingreep hebben ondergaan 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 30 december: Zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis 
Schr.: 1 Joh. 2, 12-17; Lc. 2, 36-40 
12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen bgv een 94e verjaardag 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
   
Vrijdag 31 december: Zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis 
H. Silvester I, paus (g); Oudejaarsdag 
Schr.: 1 Joh. 2, 18-21; Joh. 1, 1-18 
12:45 uur Ton Waltmann; Marinus Spruijt 
19:00 uur Danklof voor de ontvangen genade van het afgelopen jaar 
  
Zaterdag 1 januari: Heilige Maria, Moeder van God, Hoogfeest  
Zondag onder het Octaaf van Kerstmis 
Schr.: Num. 6, 22-27; Gal. 4, 4-7; Lc. 2, 16-21  
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
  
Zondag 2 januari: Epifanie, Openbaring des Heren, Hoogfeest 
09:00 uur Heilige Mis 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 
15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkrans 
 

Wilt u ook meewerken aan een gastvrije kerk ? 

Biedt u dan aan voor een taak in de Sint Jacobus 

E: jacobus@rkdenhaag.nl 
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 ‘Leg het verband aan van de troost’ 
 
Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo († 430),  
over de herders 
‘God straft ieder die Hij als zijn kind erkent’ (Deut. 8, 5), zegt de Schrift. En jij zegt 
tegen iemand: jij bent misschien de uitzondering. Als die persoon uitgezonderd is 
van het lijden door tuchtiging, dan is hij ook uitgezonderd van het getal van Gods 
kinderen. Je zult zeggen: tuchtigt God werkelijk al zijn kinderen? Ja, Hij tuchtigt al 
zijn kinderen, zoals Hij zijn enige Zoon getuchtigd heeft. De enige Zoon, geboren 
uit de Vader zelf, aan de Vader gelijk in de gestalte van God, het Woord door wie 
alles geschapen is: die Zoon had niets waarin Hij getuchtigd kon worden. Daarom 
heeft Hij het vlees aangenomen: om zich niet aan de tuchtiging te onttrekken. 
Welnu, als God zijn enige Zoon die zonder zonde is, tuchtigt, hoe zou Hij dan zijn 
aangenomen kind dat wel gezondigd heeft, daarvan ontslaan? De apostel Paulus 
zegt dat wij geroepen zijn om aangenomen te worden als kinderen van God. Wij 
hebben die aanneming ontvangen om erfgenamen te zijn samen met zijn enige 
Zoon, ja om zijn erfenis te zijn. ‘Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel’ (Ps. 2, 
8). In zijn lijden heeft Hij ons een voorbeeld gegeven.  
Het is echter duidelijk dat de zwakke niet mag bezwijken onder de komende 
beproevingen. Daarom mag je hem niet bedriegen met een valse hoop en hem 
evenmin schrik aanjagen. Zeg hem: ‘Bereid u voor op de beproevingen’ (Sir. 2, 1). 
Misschien begint hij te wankelen, te beven en te weigeren verdere stappen te 
zetten. Je hebt hem nog iets te zeggen: ‘God is getrouw; Hij zal niet toestaan dat 
gij boven uw krachten beproefd wordt’ (1 Kor. 10, 13). Deze belofte en de 
aankondiging van het toekomstige lijden zullen de zwakke sterken. Als iemand 
bovenmate bevreesd en verschrikt is en je belooft hem de barmhartigheid van 
God - niet door te zeggen dat er geen beproevingen zullen zijn, maar door hem 
voor te houden dat God niet toestaat dat een mens boven zijn krachten beproefd 
wordt - in dat geval heb je een gebroken mens verbonden.  
Er zijn ook mensen die zich sterk wapenen, als ze van de toekomstige 
beproevingen horen en er als het ware naar dorsten als naar hun geliefde drank. 
Ze vinden het geneesmiddel dat aan de gelovigen aangeboden wordt, voor zichzelf 
weinig belangrijk; zelf streven ze immers naar de heerlijkheid van de martelaren. 
Maar er zijn anderen die van toekomstige beproevingen horen die noodzakelijk 
zullen komen, en als het zover is, breken ze en bezwijken. Niettemin moeten die 
beproevingen er voor een christen komen, en alleen hij die een echte christen wil 
zijn, ervaart ze. Leg het verband aan van de troost en verbind wat gebroken is.  
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Zeg: vrees niet, Hij in wie je gelooft, verlaat je niet in de beproevingen. God is 
getrouw. Hij staat niet toe dat je boven je krachten beproefd wordt. Je hoort dat 
niet van mij, maar de apostel Paulus zegt het. En hij vraagt ook: ‘Gij verlangt het 
bewijs dat Christus spreekt door mij?’ (2 Kor. 13, 3). Als je deze woorden hoort, 
hoor je Christus zelf, hoor je de herder die Israël weidt. Tot Hem is immers gezegd: 
‘Gij drenkt ons met tranen, maar niet bovenmate’ (Ps. 80 (79), 6 Vulg.). Want wat 
de Apostel zegt: ‘Hij zal niet toestaan dat gij boven uw krachten beproefd wordt’, 
dat drukt de profeet zo uit: ‘niet bovenmate’. Wie je berispt en tevens bemoedigt, 
wie vrees aanjaagt en ook troost, wie slaat en ook geneest, mag je dus niet 
wegsturen.  
 

Overlevende trappist van Tibhirine-overval overleden 

 
Broeder Jean-Pierre Schumacher, die in 1996 de aanslag 
op het trappistenklooster in het Algerijnse Atlasgebergte 
overleefde, waarover de Franse regisseur Xavier Beauvois 
de speelfilm “Des hommes et des dieux” maakte, is 21 
november op 96-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in een 
klooster bij de Marokkaanse stad Midelt. 
Schumacher werd geboren in 1924 in een katholiek 
arbeidersgezin van zes kinderen. In 1952 werd hij tot 
priester gewijd. en in 1957 trad hij in bij de trappisten van 
Notre-Dame de Timadeuc in Bretagne.  

In 1964 vertrok broeder Schumacher op verzoek van de bisschop van Algiers met 
drie andere monniken van Timadeuc naar Tibhirine in Algerije, om “een kleine 
gemeenschap op te bouwen midden in de moslimwereld, arm tussen de armen 
levend”. 
In Algerije woedde van eind 1991 tot februari 2002 een bloedige burgeroorlog 
tussen het regeringsleger en diverse moslimfundamentalistische milities. In de 
nacht van 26 op 27 maart 1996 overviel een commando van de Groupe Islamique 
Armé (GIA) het klooster in Tibhirine. De jihadisten ontvoerden zeven monniken. 
Wellicht vanwege haast lieten zij broeder Schumacher, broeder Amédée Noto 
(overleden in 2008) en drie gasten ongemoeid. 
De GIA liet op 23 mei 1996 weten dat de zeven trappisten waren gedood. Een 
week later werden alleen hun hoofden teruggevonden. In december 2018 werden 
de omgekomen monniken zaligverklaard.  
(bron: kro-ncrv) 
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Observator: Lijden, strijden, triomferen  

 
Het huidige tijdgewricht zal ooit beschreven worden door anderen die na ons 
komen, als er dan tenminste nog gewone mensen zijn en niet alleen een soort  
halve robots, aangestuurd door artificial intelligence of overheidsmacht die zegt 
wat wel en niet correct is, wat je wel of niet gedacht moet hebben of gezegd op 
een bepaald moment. Die situatie is niet louter denkbeeldig. Het is aan ons wakker 
en kritisch te blijven.  Aartsbisschop Carlo Maria Vigano hield daarover onlangs 
een vlammende toespraak, die ik van harte aanbeveel en die een waarschuwing is 
voor wat komen kan.    
Als er in de toekomst nog iemand is om te schrijven over wat er toen, in het jaar 
2021, gebeurde, zal hij of zij dan zeggen: “de Kerk was in die dagen geweldig 
present, ze leefde volop daar waar ze was, ze liet niet na het Evangelie te 
verkondigen en te zeggen: de wederkomst van Christus is aanstaande, zijn rijk 
breekt aan. Bekeert u.” Ik mag het hopen. Want in een tijd die steeds meer de 
formaliteit stelt boven de materialiteit, meer de procedure telt dan de inhoud, 
waarin zogenaamd correcte rechters de wetten toepassen zonder acht te slaan op 
de gevolgen en daarmee menigeen naar de afgrond  jagen, daar is wel een 
tegenwicht nodig.  Niets minder dan een wijziging en bekering van het hele 
systeem. 
De weg die de Kerk voorstelt is van alle tijden: vasten, bidden en aalmoezen geven. 
Daarin schuilt de genezing die zo nodig is voor onze ontaarde wereld  zodat er een 
plaats is waarin niet de afgoden van deze wereld, het goud en de macht, worden 
geëerd maar de ware Drieëne God. Ik hoop dat de toekomstige chroniqeur zoiets 
schrijft als: ”O.a. in Den Haag trapten velen niet in de val die de Satan had 
gespannen en gingen in getrouwheid door met de samenkomsten, het breken van 
 het brood, de zorg voor de vele arm geworden mensen in de stad en de vrije 
lofprijzing van Christus, Koning in eeuwigheid. Zij stierven liever dan te 
gehoorzamen aan slechte wetten en te offeren aan Moloch. En zij overwonnen.”  
Jeroen Vis, kerkwacht 
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Mooie ervaringen van parochianen 

 
In deze coronatijd waarin we elkaar toch minder ontmoeten en spreken sturen 

mensen ons soms hun ervaringen. Het lijkt ons goed ze hier met u te delen. Een 

eigen rubriekje voor de ervaringen van parochianen is het gevolg. Stuur uw 

bijdrage naar pastoraatgroep.jacobus@rkdenhaag.nl 

Lichtpunt 
Deze dagen reis ik weer met de trein naar kantoor. Een keer per week is/was de 
(huidige) norm. De perfecte gelegenheid om mijn zondagse Eucharistieboekje in 
de trein achter te laten. Zodat diegene die het vindt een warmtebron mag 
ontvangen tijdens deze koude en donkere dagen ( Sophia Wang – 8 november 
2021) 
 
Gebedsviering 
Danken wil ik al de mensen die mee hebben gewerkt en hun energie hebben 
gegeven voor de prachtige gebedsviering zondagmiddag 14 november. Het was 
van hoog niveau! 
 
Sint Caecilia 
Wat een verassing om op het Hoogfeest van Christus Koning het gemengd koor 
weer te horen. En hoe! Nu onder leiding van de nieuwe dirigent. Wat een feest en 
wat heb ik een waardering voor de koorleden die na zo’n lange periode er gewoon 
weer stonden. 
Dank, dank, dank en een hartelijk welkom aan de dirigent. (Zomaar een 
kerkganger). 
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Is het smeekgebed infantiel ? 

 
Lange tijd klonk het woord smeekgebed kinderlijk om niet te zeggen meewarig in 
mijn oren. Zoiets als een sinterklaasgebed, waarin een kind het lijstje opmaakt van 
wat het dit jaar graag zou willen krijgen van de heilige man. Net zoals bidden voor 
goede examens of om de lotto te winnen. Zo’n gebed kun je toch niet ernstig 
nemen? 
Toch staan de psalmen vol smeekbeden. De eerste maal dat Jezus het woord 
neemt in het Evangelie volgens Johannes, zowel voor als na de verrijzenis, is om 
mensen te vragen wat ze verlangen, waarnaar ze op zoek zijn. Geen wonder dat 
bij christenen het smeekgebed zo verspreid is. De voorbeden maken vast deel uit 
van de liturgie van de eucharistie. Bidden om roepingen is gebruikelijk. En dan is 
er het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de paus, waarin maandelijks tientallen 
miljoenen mensen bidden met intenties die de paus aanreikt. 
Met de jaren is mij duidelijk geworden dat smeekgebed helemaal niet infantiel is. 
Integendeel. In zijn beste vorm is het een eisende en uitgepuurde gebedsvorm. 
Echt smeekgebed is een stuk moeilijker is dan het lijkt. Het vraag veel innerlijke 
vrijheid en nederigheid.  
Vragen in je gebed betekent dat je je kwetsbaar opstelt. Blijkbaar kun je het niet 
in je eentje klaren. In een houding van vertrouwen roep je Gods hulp in. Wat 
meteen ook betekent dat je je plaatst in een houding van afhankelijkheid. Je geeft 
een deel van je zo dierbare autonomie prijs. Inderdaad, wie vraagt kan wel eens 
verhoord worden. Met dien verstande dat wie de vraag stelt, niet zelf het 
antwoord kan geven. Ook al proberen we dit uiteraard vaak wel te doen.  
In Matteüs 7 vers 7-8 zegt Jezus: “Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en ge 
zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt; wie 
zoekt, vindt en voor wie klopt, doet men open.” Jezus belooft dat er een antwoord 
komt en dat de deur zal worden geopend. Hij zegt niet hoe de vraag beantwoord 
zal worden. Evenmin wat er te vinden is achter de deur.  
Vragen of op de deur kloppen vooronderstelt de bereidheid om op zoek te gaan 
en te luisteren naar het antwoord, waar, wanneer en zoals het zicht aandient. 
Smeekgebed vooronderstelt gehoor-zaamheid aan de stem van Diegene waaraan 
je verlangt je toe te vertrouwen. Smeekgebed en onderscheiding van de geesten 
gaan hand in hand.  
Bidden om roepingen kan uitmonden in een uitnodiging om zelf, als individu of 
gemeenschap, te kiezen voor een meer authentiek christelijk leven. In je gebed  
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vragen dat een collega zich beter zou gedragen, kan leiden tot het inzicht dat jijzelf 
in de eerste plaats je gedrag dient bij te sturen. 
Een subtiele hindernis voor de werkzaamheid van het smeekgebed is, vreemd 
genoeg, dat mensen vaak niet echt menen wat ze vragen. Je bent bijvoorbeeld in 
een conflict verwikkeld en boos. Meer dan eens rijden mensen zich vast in hun 
boosheid. Zonder het goed te beseffen gaan ze zich vermeien in die negatieve 
gevoelens. Ik ben boos, en heb daar goede redenen voor. Dit is normaal en goed. 
Misschien vragen ze God dat ze het conflict achter zich kunnen laten, tegelijk zijn 
ze niet bereid het probleem echt aan te pakken.  
Ignatius van Loyola geeft hier een waardevolle tip. Je komt tot het inzicht dat het 
weliswaar goed zou zijn om te komen tot een verzoening maar ook dat je daar op 
dit ogenblik in alle eerlijkheid (nog) niet naar verlangt. Toch zou het kunnen dat 
je, niettegenstaande alles, het verlangen hebt om te verlangen naar verzoening. 
Welnu, zegt Ignatius, een verlangen om te verlangen is reeds een verlangen. Bied 
dat verlangen om te verlangen naar verzoening aan God aan. Zo komt er een begin 
van beweging in een vastgelopen situatie. Zo kan je in alle eerlijkheid toch op een 
open manier voor God komen, Hem de kans bieden met jou aan de slag te gaan 
en jij met Hem. Bron: Ignis-webmagazine, Nikolaas Sintobin s.j. 

 

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 
  

mailto:pci@rkdenhaag.nl
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Gebedsintentie van de heilige Vader voor de maand december 

 
 
Gebedsintentie voor de evangelisatie:    Catechisten 
Dat de catechisten, die geroepen zijn om het Woord van God te verkondigen, 
er met moed en creativiteit van getuigen in de kracht van de Heilige Geest 
 
 

Personalia 
 
Huwelijk:      Sander Muste en Sara Lancos 
 

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 

 

mailto:webredactie.jacobus@rkdenhaag.nl
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