
1 

 

 
 

 
 

KERKNIEUWS 
DECEMBER 2021 



2 

 

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 
Nazirah Coffie  Secretaris  
 
 
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 
Telefoonnummer     070 380 53 55 
Adres      De Bockstraat 58, 2525 SZ Den Haag 
 
 

Parochiesecretariaat Maria Sterre der Zee: 
Neuhuyskade 97,  2596 XK Den Haag   T: 070 820 98 66 
E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
 
  

mailto:willibrord@rkdenhaag.nl
mailto:s_bernadina@hotmail.com
mailto:pastoraatgroep.willibrord@rkdenhaag.nl
mailto:willibrord@rkdenhaag.nl
mailto:parochiesecretariaat@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 

 
 
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   

 Mirianella Lochan-Davelaar is lid van het parochiebestuur. Ze heeft de 
“Kinder- en jongerenactiviteiten”  

 Het laatste nieuws over de coronamaatregelen (26 november)in de kerk 
vind u ook op de website en op de een na laatste pagina van dit blad. 

 
 
 
 
OVERZICHT  VERJAARDAGEN  VRIJWILLIGERS IN DECEMBER 2021 
 
Andre de Boer    5 december 
Lies Tjon-A-Loi    14 december 
Melat Dawit    16 december 
Mirianella Lochan-Davelaar  28 december 
 
Bidden wij voor bovengenoemde vrijwilligers dat zij een gezond en  
gezegend jaar tegemoet gaat.   
  

mailto:d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
mailto:j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
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Voorwoord: 
Door vicaris V. Wang 

Beste broeders en zusters,  

Wanneer u het kerknieuws van onze Willibrord geloofsgemeenschap openslaat 

om te lezen, zitten wij al in december.  

Normaal  gesproken is het een maand waarnaar alle mensen verlangend 

uitzien. Kinderen kijken vol verwachting uit naar Sint Nicolaas; een feest vol 

van fantasie, en vol van gezelligheid. Jongeren en volwassen kijken uit naar de 

kerstvakantie om uit te rusten, om zich wat te ontspannen, gezelligheid rond de 

kerstboom en de kerststal te ervaren en het gezellige eten met elkaar. Bedrijven 

en eigenaren van winkels kunnen niet langer wachten op dit seizoen, het is de 

beste tijd van het jaar voor hun zaak, waarop ze hun grote hoop van inkomsten 

gevestigd hebben. En onze ouderen hunkeren ook naar december want het is een 

tijd van familiereünie, een tijd om alle kinderen en kleinkinderen weer te zien, 

bijzonder degene die ver weg wonen. Voor sommigen is het vaak niet mogelijk 

door het jaar te reizen. Het is zo leuk om samen te zijn, genieten van elkaar. 

Inderdaad, er zijn zo veel mooie dingen in deze maand die kunnen gebeuren. 

Mensen kunnen er niet langer op wachten. Het is hun verlangen. 

Maar soms loopt het leven niet zoals we dat verwachten. Enkelen weken 

geleden keerde het coronavirus terug, iedere dag meer en meer. Met de nieuwe 

aangekondigde maatregelen wordt onze samenleving onrustig en moedeloos. 

Daarentegen neemt het geweld en de agressie in het hele land toe. Opmerkelijk 

loopt de angst op haar tenen, en de gezondheidszorg van mensen loopt gevaar. 

Ook blijven we zitten met onze eigen sores. Al deze zaken geeft geen optimistisch 

beeld aan dit anders zo mooie seizoen. Het zet een streep door onze verlangens 

en  onze plannen. Ja, evenals het afgelopen jaar gebeurt het weer. Wat jammer!  

Hoe gaan wij, gelovigen, er nu mee om?  

Zeker leven wij niet in geest alleen, of in het vacuüm van onze godsdienst. Wij 

leven vol mee met al wat er iedere dag gebeurt in onze maatschappij, crisis, 

uitdaging en probleem, etc. Maar dierbaren, precies hiervoor zien wij de 

bijdrage van religie, de innerlijke kracht van ons geloof, van ons gebed. Jezus 

de Heer belooft ons nooit een leven zonder moeilijkheid, maar wel zijn nimmer 

aflatende aanwezigheid, Zijn nabijheid in nood. Met de vierweken lang 

durende advent bereiden wij ons voor op het kerstfeest, op Zijn komst.  

De boodschap van deze tijd is “weest waakzaam, houd moed”. Het leert ons dat 

wij gewoon mensen zijn, zwak van wezen, dat wij geen God zijn, die alleen alles 

kan, dat wij kracht van God nodig hebben. Het leert ons nederig te zijn, en 

geduldig, en te bidden. Moge wij met de voorbereiding van kerst de vrede van 

God meevoelen, en zijn troost, zijn innerlijk kracht voor ons allen, in deze toch 

moeilijke tijd. Amen. 



5 

 

Advent (periode) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. 
De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de 
adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest 
waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. 
Het Liturgisch jaar begint na de grote groene tijd door het jaar met de advent. 
Eenvoudig gerekend begint de advent vier zondagen voor Kerstmis. De advent 
begint altijd op de eerste zondag na 26 november Sint-Siricius en eindigt op 24 
december bij het avondgebed. Hierdoor is de lengte van de adventsperiode 
verschillend, maar telt wel altijd vier zondagen: 

 vroegste datum laatste datum  

1e zondag 🕯 27 november 3 december Levavi 

2e zondag 🕯🕯 4 december 10 december Populus Sion 

3e zondag 🕯🕯🕯 11 december 17 december Gaudete 

4e zondag 🕯🕯🕯🕯 18 december 24 december Rorate 

De advent begint bij oosters-orthodoxe kerken een week eerder en telt strikt 40 
dagen (15 november). 
In huizen en kerken wordt de advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een 
kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier kaarsen staan. Elke zondag 
wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor kerst branden dan 
alle kaarsen. 
In de Rooms-Katholieke Kerk en ook de Anglicaanse en Oud-Katholieke Kerken: 
vanaf 17 december tot 24 december wordt de kerstnoveen gehouden. Er zijn dan 
geen gedachtenissen van heiligen en het dragen van paarse gewaden is verplicht 
voorgeschreven. 
Tijdens de adventsperiode wordt in kerken gebruikgemaakt van de liturgische 
kleur paars, de kleur van boete en inkeer. Op de derde zondag van de advent, 
zondag Gaudete, kan de kleur roze gebruikt worden om het feestelijke karakter 
van deze zondag weer te geven. 
  

 

https://www.wikiwand.com/nl/Christendom
https://www.wikiwand.com/nl/Kerst
https://www.wikiwand.com/nl/Latijn
https://www.wikiwand.com/nl/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
https://www.wikiwand.com/nl/Liturgisch_jaar
https://www.wikiwand.com/nl/Tijd_door_het_jaar
https://www.wikiwand.com/nl/Zondag
https://www.wikiwand.com/nl/26_november
https://www.wikiwand.com/nl/Paus_Siricius
https://www.wikiwand.com/nl/24_december
https://www.wikiwand.com/nl/24_december
https://www.wikiwand.com/nl/Gebed
https://www.wikiwand.com/nl/Levavi
https://www.wikiwand.com/nl/Populus_Sion
https://www.wikiwand.com/nl/Gaudete
https://www.wikiwand.com/nl/Rorate
https://www.wikiwand.com/nl/Oosters-orthodoxe_kerken
https://www.wikiwand.com/nl/15_november
https://www.wikiwand.com/nl/Kerkgebouw
https://www.wikiwand.com/nl/Adventskrans
https://www.wikiwand.com/nl/Rooms-Katholieke_Kerk
https://www.wikiwand.com/nl/17_december
https://www.wikiwand.com/nl/24_december
https://www.wikiwand.com/nl/Kerstnoveen
https://www.wikiwand.com/nl/Liturgische_kleuren
https://www.wikiwand.com/nl/Liturgische_kleuren
https://www.wikiwand.com/nl/Violet
https://www.wikiwand.com/nl/Gaudete
https://www.wikiwand.com/nl/Roze
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Geschiedenis van de advent 
Wanneer de viering van de advent in de Kerk voor het eerst werd geïntroduceerd, 
kan niet met zekerheid bepaald worden. De advent wordt voor het eerst vermeld 
in een boek van Gregorius van Tours (ca. 538-594), die schrijft dat St. Perpetuus, 
een van zijn voorgangers, rond 480 een vastentijd van drie weken voorafgaand 
aan kerstmis had ingesteld. Of dit een nieuw gebruik was dan wel de 
bekrachtiging van een bestaande regeling is onduidelijk.[2] 
Adventskalender 
Thuis wordt in sommige streken een adventskalender gebruikt, die begint op de 
eerste Adventszondag of op 1 december. Vaak bevat die voor elke dag een 
doosje of een luikje, waarvan er elke dag eentje mag worden geopend door de 
kinderen. Er zit dan een chocolaatje of een klein stukje speelgoed in. 
Adventskrans 
 
De originele adventskrans van de Duitser Wichern met extra 24 kleine kaarsen 
De adventskrans is uit het Duitse taalgebied overgewaaid. Ook in de 
Scandinavische landen komt dit gebruik veel voor. In de Scandinavische en 
Duitstalige landen zie je dat ook in de huisgezinnen en in de winkels 
adventskransen worden neergezet of opgehangen. 

In katholieke kringen is het de traditie dat de derde adventskaars roze is, dit als 
verwijzing naar de groeiende vreugde. De protestantse kerk van Noorwegen heeft 
deze traditie ook. 

Sommigen zien een verwantschap van de adventskrans met de kaarsen in het 
jodendom, die in dezelfde periode steeds een kaars meer aansteken. 

De eerste adventskrans werd bedacht door de Lutherse theoloog Johann Hinrich 
Wichern (1808-1881). Hij ving veel kinderen op uit armoedige gezinnen. De 
kinderen vroegen vaak wanneer het eindelijk kerst was. In 1839 besloot hij uit een 
houten wiel een krans te maken met vier grote en 24 kleine kaarsen. Voor elke 
adventszondag werd een grote kaars aangestoken en voor elke andere dag een 
kleine. Sinds 1860 wordt de adventskrans met dennengroen versierd. 

In enkele gebieden zijn er tradities van zes adventszondagen in plaats van vier 
zoals in het aartsbisdom Milaan en in de orthodoxe kerken. Daar zie je dan ook 
adventskransen met zes kaarsen. 
 

Gedoopt in november: 
Queenalisa Vrutaal 
Rigenelis (Gena) Urselita 
Rishmenelis (Mena) Urselita 
Riquently (Quen) Urselita 
Rishanelis (Shanee) Urselita 
 
 
 
  

https://www.wikiwand.com/nl/Gregorius_van_Tours
https://www.wikiwand.com/nl/Perpetuus_van_Milaan
https://www.wikiwand.com/nl/Advent_(periode)#citenote2
https://www.wikiwand.com/nl/Adventskalender
https://www.wikiwand.com/nl/Chocolade
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Vieringenoverzicht december in de H. Martha 
Vrijdag 3 december 09.00  Eerste Vrijdag Vicaris V. Wang 
Zaterdag  4 december  19.00  W&C Diaken H. van Zoelen 
Zondag 5 december 09.15   D. Langerhuizen 
  13.00 Engels Afrikaans K. v.d. Geest svd 
Zaterdag 11 december 19.00   D. Langerhuizen 
Zondag  12 december 09.15   Vicaris V. Wang 
  13.00 Engels Afrikaans p. E. Owusu svd 
Zaterdag  18 december   D. Langerhuizen 
Zondag  19 november 09.15   Vicaris V. Wang 
  13.00 Engels Afrikaans K. v.d. Geest svd 
Zaterdag  25 december 11.00  Vicaris V. Wang 
  13.00 Engels Afrikaans p. Mazono 
Zondag 26 november 09.15  J. Rivadeneira 
  13.00 Engels Afrikaans Kees v.d. Geest svd 
Vrijdag  31 december 17.00  Oliebollenmis Vicaris V. Wang 
Zaterdag  1 januari 11.00 Nieuwjaar Kees v.d. Geest svd 
Zondag  2 januari 09.15  Vicaris V. Wang 
  13.00 Engels Afrikaans Kees v.d. Geest svd 

Iedere woensdagochtend is er een viering om 09.00 uur aansluitend rozenkrans bidden 
W&C= woord- & communiedienst. 
 

Let op: er is géén nachtmis in de H. Martha op 24 december 
 

NB: iedere woensdag na de mis van 09.00 uur bidden wij samen  
de Rozenkrans in onze Marthakerk. U bent van harte welkom. 

 
Van 16 t/m 24 december zijn er Dageraadsmissen 

(Misa di Aurora) Aanvang 06.00 uur 
 
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. 
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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.  
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 december 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)  

 

Kerstfeest 1 

 

Kerstmis (veelal zo aangeduid door rooms-katholieken), of kerstfeest (veelal zo 

aangeduid door protestanten) is van oudsher een belangrijk midwinterfeest. 

Door christenen wordt dan de geboorte van Jezus Christus gevierd. 

De evangelisten Lucas en Mattheüs beschrijven de geboorte van Jezus in 

de Bijbel. Vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van  

Jezus in Bethlehem. 

 

Het kerstfeest wordt in de westers-christelijke wereld en in sommige Kerken van 
het oosters christendom gevierd op 25 december. In die oosterse kerken die 
de juliaanse kalender gebruiken voor de liturgische kalender (zoals de Russisch-
Orthodoxe Kerk en de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk), wordt het 13 dagen later 
gevierd. In veel streken zijn er tevens speciale vieringen op de avond ervoor 

                                                 
1 Bron: Wikipedia 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Midwinter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Lucas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Matte%C3%BCs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geboorte_van_Jezus_volgens_Lucas_2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geboorte_van_Jezus_volgens_Lucas_2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bethlehem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters_christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/25_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juliaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkelijk_jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch-Orthodoxe_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch-Orthodoxe_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiopisch-Orthodoxe_Kerk
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(kerstavond, middernachtsmis) en/of op de dag erna. In West-Europa wordt 25 
december als eerste kerstdag en 26 december als tweede kerstdag beschouwd. 

Verschillende elementen in de wijze waarop men het feest viert gaan terug op 
voorchristelijke tradities. Het feest is in de recente geschiedenis in grote delen van 
de westerse wereld bovendien in hoge mate geseculariseerd. 

Hoewel Pasen theologisch gezien veel belangrijker is, wordt buiten de liturgie het 
kerstfeest in het Westen veel nadrukkelijker gevierd. In het christelijke Oosten is 
ook buiten de Kerk het Paasfeest belangrijker en speelt daarnaast het feest 
van Epifanie een belangrijkere rol. In de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk is Epifanie 
(Timkat in het Amhaars) zelfs de belangrijkste christelijke feestdag. 

Oorsprong: 

De Germanen vierden rond midwinter (21 december) reeds midwinter- 
of joelfeesten (winterzonnewende) waarbij het boze werd verjaagd en het licht 
werd begroet. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op vandaag jul. 

In de vierde eeuw zorgden keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de 
uit vervolging bevrijde vroege Kerk ervoor dat Kerstmis op 25 december zou 
worden gevierd. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe 
de zonnegod vereerd onder vele verschillende namen 
zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In het late Romeinse Rijk was dit 
vooral de zonnegod Sol Invictus (= de onoverwinnelijke zon), die door sommigen 
ten onrechte wordt vereenzelvigd met de Perzische zonnegod Mithras. Omdat 
Jezus het Licht van de Wereld genoemd werd], zou Constantijn I - volgens 
bepaalde auteurs - hebben besloten dat de geboorte van Christus op deze dag 
gevierd zou moeten worden. Bovendien - en dit feit is invloedrijker geweest bij de 
opkomst van de viering van de geboorte van Christus als Kerstmis - waren de 
dagen rond 25 december reeds de vrije feestdagen der saturnaliën. 

 

Aanbidding van het kind Jezus door de engelen 

te Bethlehem (Hugo van der Goes, 

1480) 

De geboorte van Jezus nam in de kerkelijke 
kalender daarvoor geen bijzondere plaats in, 
hoewel ze wel gevierd werd, en tot op de dag 
van vandaag geldt Pasen in het 
christendom eigenlijk als veel wezenlijker dan 
Kerstmis. Jezus werd volgens 
het evangelie aan het einde van het Joodse 
(of Romeinse) jaar geboren, maar door de 
kalenderwijzigingen en de verschillen in 
tijdrekening wordt de overzetting niet zeer 
accuraat geacht, temeer daar ook melding 
gemaakt wordt van kudden schapen in 
lagere (en dus warmere) velden rond Bethlehem. Het weiden van schapen in de 
regio Palestina is rond 25 december thans weliswaar zeldzaam, maar toentertijd 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstavond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middernachtsmis
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/26_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liturgie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Driekoningen
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Timkat&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amhaars
https://nl.wikipedia.org/wiki/21_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joelfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/4e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_de_Grote
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnegod
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ra_(god)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Egypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helios
https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mithra_(god)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis#cite_note-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saturnali%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bethlehem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_van_der_Goes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaap_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regio)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hugo_van_der_Goes_003.jpg
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niet geheel onmogelijk - de schapen die voor de offerdienst in de Tweede 
Tempel gefokt werden, graasden het hele jaar door, ook in de omgeving van 
Bethlehem (Beth Lechem - huis van het brood).  

Bovendien is de maand december in deze regio niet zo koud. De datum is dan 
ook niet met zekerheid als niet-authentiek te bestempelen, want uit de oude 
christelijke liturgieën - die van vóór de vierde eeuw - stamt reeds de viering 
van Driekoningen (6 januari) in dezelfde wintertijd. Sextus Iulius Africanus noemt 
de geboorte van Christus als vallende op 25 december, in een van zijn geschriften 
gedateerd op 221 n. Chr.  

De aansprekende thematiek en de reeds bestaande tradities hebben Kerstmis 
echter tot het voornaamste feest in het jaar gemaakt. De huidige tradities rond het 
kerstfeest zijn van land tot land verschillend, zoals ze ook lang niet allemaal even 
oud zijn. Duidelijk is dat de Amerikaanse volkse en commerciële kerstgewoonten, 
in het kader van de voortschrijdende globalisering, overal elders doordringen, ook 
in Nederland. 

Het woord 'Kerstmis' betekent eigenlijk 'Christus-mis', omdat dit feest gewijd is 
aan de geboorte van Jezus die de christus (de gezalfde) wordt genoemd. Het 
woord 'kerst' is uit het woord christus ontstaan; zo betekent "kerstenen" 
bijvoorbeeld "christelijk maken". De Mis is de christelijke viering van het offer van 
de Eucharistie, waarin aan het einde van de dienst gezegd of gezongen wordt "Ite 
missa est" (vert. Gaat, het is de heenzending of: Gaat, het offer is voltrokken). 

 

  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. 

Onschuldige Kinderen2  
Het feest van de Onnozele Kinderen of Onschuldige Kinderen wordt op 28 
december gevierd. Op die dag herinnert de Katholieke Kerk zich het 
martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem, die op last van 
koning Herodes de Grote werden gedood, de kindermoord van Bethlehem.[2] De 
katholieke traditie leert dat Herodes in zijn willekeur daarmee brandend onrecht 
heeft gedaan. De mens Herodes liet zijn eigen besluit uitvoeren. Maar God had al 
in de tien geboden aan de mens geleerd dat opzettelijke moord niets goeds heeft. 
Het verhaal 
Herodes was bang dat de komst van een nieuwe Joodse koning het einde van zijn 
macht zou betekenen. Van de Wijzen uit het Oosten hoorde hij dat die nieuwe 
koning in Bethlehem geboren zou worden. Toen de Wijzen in een droom 
vernamen dat Herodes kwaadaardige bedoelingen had en Jezus wilde doden, 
leidden ze hem om de tuin. Daarop ontstak Herodes in een hevige toorn en liet 
zijn mannen in Bethlehem en omstreken al de jongens van twee jaar en jonger 

                                                 
2 Bron Wikipedia 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Tempel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Tempel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Driekoningen
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sextus_Iulius_Africanus&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/25_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/221
https://nl.wikipedia.org/wiki/Globalisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ite_missa_est
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ite_missa_est
https://www.wikiwand.com/nl/Feest_(Katholieke_Kerk)
https://www.wikiwand.com/nl/28_december
https://www.wikiwand.com/nl/28_december
https://www.wikiwand.com/nl/Herodes_de_Grote
https://www.wikiwand.com/nl/Kindermoord_van_Bethlehem
https://www.wikiwand.com/nl/Onschuldige_Kinderen#citenote2
https://www.wikiwand.com/nl/Herodes_I
https://www.wikiwand.com/nl/Wijzen_uit_het_Oosten
https://www.wikiwand.com/nl/Bethlehem
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vermoorden. Jozef had echter in een droom van een engel opdracht gekregen 
met Maria en Jezus te vluchten naar Egypte waar zij bleven tot de dood van 
Herodes. 
Datum 
De datum van Jezus' geboorte is niet bekend, maar wordt traditioneel gevierd op 
25 december. Het feest van de Drie Koningen en het feest van de Onnozele 
Kinderen zijn kort daarna, maar niet in de te verwachten volgorde. Meestal legt 
men dat uit door te zeggen dat er na het bezoek van de koningen (6 januari) bijna 
een jaar voorbijging voordat Herodes bevel gaf tot de kindermoord (28 december). 
Overigens vierden de vroegste christenen in het oosten Jezus' geboorte met 
driekoningen zoals dit werd ingesteld door de patriarch van Jeruzalem, terwijl de 
patriarch van Rome voor 25 december koos. 
Het volksfeest 
Het feest van de Onnozele Kinderen werd voor het eerst in het jaar 505 
in Carthago gevierd. Het stamt van een oud Romeins kinderfeest, het festum 
puerorum. Dit verkleedfeest, waarin oosterse, Romeinse en Keltische elementen 
waren opgenomen, werd door de kerk verboden. Onnozele-Kinderen is in 
Nederland en België uiteindelijk overschaduwd door (en geïntegreerd in) de 
viering van Sint-Nicolaas, en daarmee weer door de kerk erkend. 
Op het feest van de Onnozele Kinderen gingen, net als bij Sint-Maarten kinderen 
de straat op om te bedelen om snoep en geld. Kenmerkend is dat de kinderen 
verkleed als volwassenen langs de deuren gingen om hun lied te zingen. Dit 
bedelen om snoep en geld gaat terug op het kinderbisschopsspel. 
Bij het kinderbisschopsspel werd tijdens de vespers onder het Magnificat onder de 
scholieren een kinderbisschop gekozen. Deze jongen trad dan enkele dagen in 
klooster- en kapittelkerk als bisschop op. Met een groep kinderen als aanhang 
ging hij bij hoogstaande personen van kerk en gemeente eten en kreeg daar ook 
kleine geschenken. Ook verkleedpartijen hoorden bij het feest en er werden 
geschenken gegeven aan de koorknapen. In veel gezinnen mag het jongste kind 
op Onnozele Kinderen kiezen wat er die dag gegeten wordt. 
 

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 

https://www.wikiwand.com/nl/Jozef_van_Nazareth
https://www.wikiwand.com/nl/Maria_(moeder_van_Jezus)
https://www.wikiwand.com/nl/Vlucht_naar_Egypte
https://www.wikiwand.com/nl/Drie_Koningen
https://www.wikiwand.com/nl/Carthago
https://www.wikiwand.com/nl/Sinterklaas
https://www.wikiwand.com/nl/Martinus_van_Tours
https://www.wikiwand.com/nl/Vespers
https://www.rkdenhaag.nl/sacramenten/h-doopsel-2/
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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 
 

 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 december 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 December 11th at 
10.00 a.m. till 12.30 p.m. Entrance 58, De Bockstraat.  

 

 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.  
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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 12.30 uur. Voor misintenties  geldt een richtbedrag 
van € 10.-. U kunt een misintentie ook telefonisch opgeven. 
 
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. 
 
Mini Kerstconcert. 
Door de coronamaatregelen van 26 november is het helaas niet mogelijk om het 
concert, wat gepland stond voor 29 december, doorgang te laten vinden. We 
vinden dit erg jammer, temeer omdat ook in 2020 het concert vanwege Covid niet 
gehouden kon worden.  
 
Maaltijd voor jongeren 
Ook de maaltijd die door de zusters SSPS gehouden zou worden op 11 december 
voor de jongeren kan eveneens geen doorgang vinden. Deze maaltijd zal (als de 
maatregelen het weer toestaan) gehouden worden in januari of februari 2022.   
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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! 
 
Coronaregels vanaf 25 november. 
  
Houdt bij binnenkomst onderling 1,5 meter afstand van elkaar. Ook het gebruik 
van een mondkapje in de kerk gebruiken als u naar uw plaats in de kerk gaat (ook 
naar de communiebank). Houdt onderling afstand van elkaar in de banken. 
 
Het scherm wordt nog gebruikt tijdens het uitreiken van de H. Communie.  

Basisregels voor iedereen 

 Was vaak en goed uw handen. 
 Houdt 1,5 meter afstand 
 Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 
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www.beterbijbel.nl  
Denkt u de bijbel te kennen? Test uw kennis op deze website. U hoeft zich alleen in 
te schrijven en u krijgt dagelijks een mailtje met een link naar de test. De test 
bestaat uit Vier vragen. Als u op “verzend” heeft geklikt, krijgt u gelijk te zien 
hoeveel goed (of fout) u heeft.   
 

3 
 

 

                                                 
3 Kerststal in de Marthakerk; Gemaakt door enthousiaste jongeren. 

http://www.beterbijbel.nl/

