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Geloofsgemeenschap H. Willibrord 

 
Secretariaat  H. Willibrordgemeenschap: 
De Bockstraat 58, 2525 SZ (zijingang H. Marthakerk) 
T:   070 380 5355 
E:   willibrord@rkdenhaag.nl   
W:   www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-willibrord 
 
Openingstijden secretariaat: woensdag/donderdag van 10 uur - 12.30 uur. 
 
Uitvaartlijn    06 838 74 082 
Pastoraal Noodnummer 06 838 98 041 
 
Kerkgelegenheden: 
H. Marthakerk      Hoefkade 623 
 
Beheercommissie H. Willibrordgeloofsgemeenschap: 
E:       beheercommissie.willibrord@rkdenhaag.nl 
Gerard v. Dommelen  voorzitter g.vandommelen@rkdenhaag.nl 
Shennel Bernadina   gebouwen  s_bernadina@hotmail.com 
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 
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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   

 Het laatste nieuws over de coronamaatregelen (25 januari)in de kerk vind u 
ook op de website en op de laatste pagina van dit blad. 

 Vanaf 5 februari zijn er ook weer vieringen op de zaterdagavond. 
 
OVERZICHT  VERJAARDAGEN  VRIJWILLIGERS IN FEBRUARI 2022 
 

Norman Goeman   11-2-2022 
Kabinas Nagarasa   15-2-2022 
Sebastian Adukpo   19-2-2022 
Nazirah Coffie    20-2-2022 
Matalena Laufiso   22-2-2022 
Stefano Laufiso   24-2-2022 
Rowendela Macaya   28-2-2022 
 
Bidden wij voor bovengenoemde vrijwilligers dat zij een gezond en  
gezegend jaar tegemoet gaat.   
 
Paastridiuüm in de H. Marthakerk 
Het is bekend dat de bezetting van het pastoraalteam in onze parochie onder 
bezet is. Het pastoraalteam heeft daarom een keuze moeten maken in welke 
gemeenschap het Paastridiuüm gevierd wordt. In haar keuze zullen derhalve in de 
H. Marthakerk géén vieringen zijn op Witte Donderdag, Goede Vrijdag (avond) en 
de Paaswake op de zaterdag voor Pasen. De vieringen worden wel allemaal 
gevierd in de Ignatiuskerk (Elandstraat).  
  

mailto:d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
mailto:j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
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Voorwoord: 
Door Henk van Loon, lid van de pastoraatsgroep 
 
Wie heeft er niet op 25 januari de persconferentie gezien van de minister 
president en dhr. Kuiper om te horen welke maatregelen werden losgelaten met 
betrekking tot het Covid-19 virus. Er ging weer een zucht van verlichting op dat 
veel van deze maatregelen werden losgelaten. Minder quarantaine regels voor de 
scholen, horeca en evenementen weer open (zei het niet met een beperkte 
sluitingstijd) en meer bezoekers aantallen bij sportevenementen.  
We kunnen er weer op uit!  Zijn wij niet een beetje zoals Paulus? 
 
Volgens het Nieuwe Testament heeft Paulus drie zendingsreizen gemaakt om de 
boodschap van Christus te verspreiden in Klein-Azië en Europa. De apostel 
Paulus was een goedopgeleide Jood in een leidende positie en zijn naam was 
Saulus. Hij woonde in Jeruzalem net na de dood en opstanding van Christus en 
deed zijn best om de Christelijke kerk te vernietigen. Hij nam zelfs deel aan de 
executie van de eerste Christenmartelaar, Stefanus (Handelingen 7:55–8:4). 

 

 
 
Stefanus (Grieks: Στέφανος, Stephanos) († Jeruzalem, ± 35) geldt als de eerste martelaar van het christendom. In 
de Rooms-Katholieke Kerk, Oosters-orthodoxe kerken, Anglicaanse Gemeenschap, Oudkatholieke Kerk en 
Evangelisch-Lutherse Kerk wordt Stefanus als heilige vereerd. 

https://www.gotquestions.org/Nederlands/basicbijbel/handelingen-7.htm?vers=55#vers55
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Maar toen hij op weg was naar Damascus om daar nog meer Christenen te 
vinden en gevangen te nemen, ontmoette Paulus de Heer. Hij kreeg berouw en 
wendde zich in geloof tot Jezus Christus. Na zijn ervaring probeerde hij Joden en 
Christenen te overtuigen van zijn levensveranderende bekering. Velen 
wantrouwden en vermeden hem. Christenen zoals Barnabas aanvaardden hem 
echter en spraken zich voor hem uit. Samen werden ze missiepartners. 
 
Tijdens drie verschillende zendingsreizen - die elk een aantal jaren in beslag 
namen - predikte Paulus het nieuws van Jezus in vele kuststeden en 
handelsplaatsen. Onderstaand een korte samenvatting van deze zendingsreizen. 
 
Eerste missiereis (Handelingen 13-14): door God geroepen om het nieuws over 
Christus te verkondigen, verlieten Paulus en Barnabas de kerk van Antiochië in 
Syrië. In eerste instantie bestond hun evangelisatie uit het prediken in de 
plaatselijke synagogen. Maar toen vele Joden Christus afwezen, beseften de 
missionarissen dat God hen riep om bij de niet-Joden te getuigen. 
 
Vanwege zijn sterke getuigenis van Jezus veranderde Saulus de vervolger in 
Paulus de vervolgde. Mensen die zijn boodschap van verlossing door Jezus 
Christus verwierpen, probeerden hem tegen te houden en hem kwaad te doen. In 
één stad werd hij gestenigd en voor dood achtergelaten. Maar God spaarde zijn 
leven. Ondanks rechtsprocessen, mishandelingen en periodes in de gevangenis 
bleef hij prediken over Christus. 
 
De prediking van Paulus bij de niet-Joden veroorzaakte onenigheid over de vraag 
wie gered konden worden, en hoe. In de periode tussen zijn eerste en tweede 
missiereis nam hij deel aan een conferentie in Jeruzalem waar de weg naar 
verlossing besproken werd. De uiteindelijke consensus was dat de niet-Joden 
Jezus konden aanvaarden zonder zich aan de Joodse tradities te onderwerpen. 
 
Tweede missiereis (Handelingen 15:36-18:22): Na een hernieuwd verblijf in 
Antiochië waar hij de kerk aldaar opbouwde, was Paulus klaar om een tweede 
missiereis te ondernemen. Hij vroeg Barnabas om hem te begeleiden en de 
kerken te bezoeken waar ze tijdens hun eerste missiereis geweest waren. Maar 
een meningsverschil was er de oorzaak van dat hun wegen zich scheidden. God 
maakte hun onenigheid tot een voordeel, want nu waren er twee missieteams. 
Barnabas ging naar Cyprus met Johannes Marcus, en Paulus nam Silas mee 
naar Klein-Azië. 
 
In Zijn voorzienigheid leidde God Paulus en Silas naar Griekenland, waardoor het 
Evangelie naar Europa kwam. In Filippi werden de missionarissen geslagen en 
gevangen gezet. Verheugd als ze waren dat ze vanwege Christus mochten lijden, 
zongen ze in de gevangenis. Plotseling veroorzaakte God een aardbeving 
waardoor de deuren van de cel zich openden en de mannen uit hun ketenen 
bevrijd werden. De verbaasde gevangenisbewaarder en zijn familie geloofden in 
Christus, maar de autoriteiten smeekten hen om te vertrekken. 

https://www.gotquestions.org/Nederlands/basicbijbel/handelingen-13.htm?vers=1#vers1
https://www.gotquestions.org/Nederlands/basicbijbel/handelingen-15.htm?vers=36#vers36
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Op doorreis naar Athene predikte Paulus voor een nieuwsgierig publiek op de 
Areopagus. Hij verkondigde de enige ware God die door de mensen gekend en 
aanbeden kan worden zonder zelfgemaakte beelden. Wederom kwamen 
sommigen tot geloof en anderen niet. 
 
Paulus onderwees degenen die in Christus geloofden en organiseerde hen in 
gemeenten en kerken. Tijdens zijn tweede missiereis kreeg Paulus vele leerlingen 
die afkomstig waren uit allerlei lagen van de bevolking: een jongeman die 
Timoteüs heette, een zakenvrouw met de naam Lydia en het echtpaar Aquila en 
Priscilla. 
 
Derde missiereis (Handelingen 18:23-20:38): gedurende de derde reis van Paulus 
predikte hij geestdriftig in Klein-Azië. God bevestigde zijn boodschap met 
wonderen. Handelingen 20:7-12 verhaalt hoe Paulus in Troas een bijzonder lange 
toespraak hield. Een jongeman die in een raamopening op de derde verdieping 
zat, viel in slaap en uit het raam. Men dacht dat hij dood was, maar Paulus wekte 
hem weer tot leven. 
 
De nieuwe gelovigen in Efeze, die voorheen betrokken waren geweest bij 
occultisme, verbrandden hun magische boeken. Maar de makers van 
afgodsbeelden waren niet blij met hun verlies aan inkomsten vanwege deze ene 
ware God en Zijn Zoon. Een zilversmid genaamd Demetrius begon een rel die 
zich over de hele stad verspreidde en waarbij hun godin Artemis geprezen werd. 
Paulus trok rechtszaken als het ware aan. De vervolging en tegenstand sterkten 
uiteindelijk de ware Christenen en verspreidden het Evangelie. 
 
Aan het eind van de derde missiereis van Paulus wist hij dat hij spoedig gevangen 
genomen en waarschijnlijk gedood zou worden. Zijn laatste woorden aan de kerk 
in Efeze tonen zijn toewijding tot Christus: “U weet hoe ik te midden van u geleefd 
heb, vanaf de eerste dag dat ik in Asia was: ik heb de Heer in alle nederigheid 
gediend en heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de 
samenzweringen van de Joden doorstaan. U weet ook dat ik alles bekend heb 
gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en 
thuis heb onderricht. Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren 
tot God en te geloven in Jezus, onze Heer. Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, 
gedreven door de Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat, behalve 
dan dat de heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en 
vervolging mijn deel zullen zijn. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het 
behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht 
uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie 
van Gods genade.” (Handelingen 20:18-24). 
 
Sommige Bijbelgeleerden zijn van mening dat er nog een vierde missiereis was, 
en de vroegchristelijke geschiedenis lijkt dat te bevestigen. Aan de andere kant is 
er geen sluitend bewijs in de Bijbel dat er een vierde reis was, aangezien die dan 
zou hebben plaatsgevonden na het slot van het boek Handelingen. 

https://www.gotquestions.org/Nederlands/basicbijbel/handelingen-18.htm?vers=23#vers23
https://www.gotquestions.org/Nederlands/basicbijbel/handelingen-20.htm?vers=7#vers7
https://www.gotquestions.org/Nederlands/basicbijbel/handelingen-20.htm?vers=18#vers18
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Het doel van alle zendingsreizen van Paulus was hetzelfde: Gods genade en de 
vergeving van de zonden door Christus verkondigen. God gebruikte de 
evangeliebediening van Paulus om het Evangelie naar de niet-Joden te brengen 
en de kerk te vestigen. Zijn brieven aan de kerken zoals die in het Nieuwe 
Testament vastgelegd zijn, ondersteunen nog steeds het kerkelijk leven en de 
kerkelijke doctrine. Hoewel Paulus alles opofferde, waren zijn zendingsreizen 
waard wat ze hem gekost hebben (Filippenzen 3:7-11). 
 
Laten ook wij, in de geest van Paulus er op uit trekken om de zending van onze 
Heer voort te zetten. 

 
 
Vieringenoverzicht februari in de H. Martha 
 
Vrijdag 4 februari  09.00 Eerste Vrijdag Vicaris V. Wang 
Zaterdag 5 februari 19.00  D. Langerhuizen 
Zondag 6 januari 09.15 W&C Diaken H. van Zoelen 
  13.00  Engels Afrikaans Kees v.d. Geest svd 
Zaterdag 12 februari 19.00  Vicaris V. Wang 
Zondag 13 februari  09.15   Vicaris V. Wang 
  13.00  P. Owusu svd 
Zaterdag 19 februari 19.00  Vicaris V. Wang 
Zondag 20 februari 09.15   Vicaris V. Wang 
  13.00 Engels Afrikaans Kees v.d. Geest svd 
Zaterdag 26 februari   Vicaris V. Wang 
Zondag  27 februari 09.15  Vicaris V. Wang 
  13.00 Engels Afrikaans p. Mazono svd 

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

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

de Rozenkrans in onze Marthakerk. U bent van harte welkom. 
 

 

https://www.gotquestions.org/Nederlands/basicbijbel/filippenzen-3.htm?vers=7#vers7
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Februari  

Romeinse kalender: invoering van de maand februari 

 In de oudste versie van Romeinse kalender, die tien maanden telde, 
kwamen de maanden januari en februari nog niet voor. Het jaar begon 
met maart. December was de laatste maand van het jaar en deze maand 
werd gevolgd door een periode die geen eigen naam had. 

 In de zevende eeuw voor Christus werden er twee maanden aan het 
Romeinse kalenderjaar toegevoegd, die de namen januari en februari 
kregen. Februari was in eerste instantie de nieuwe laatste maand van het 
jaar. Dit zou volgens de overlevering zijn gebeurd tijdens de regering van 
koning Numa Pompilius. De schrikkeldag verrekende men logischerwijze 
aan het einde van het jaar, dus aan het eind van februari. Later werd januari 
de eerste maand van het jaar en februari de tweede. De schrikkeldag bleef 
hierbij ten bate van de tweede maand. 

Naamsverklaringen 

 De maand is genoemd naar de Romeinse god Februus, de god van de 
purificatie/onderwereld. Bij de oude Romeinen was februari namelijk de 
maand van de grote reiniging en boetedoening (de februa). Zij vierden in 
deze maand hun Lupercalia, reinigings- en vruchtbaarheidsfeesten ter ere 
van de wolfsgod Lupercus. 

 In deze zelfde periode vierden de Germaanse stammen langs de Romeinse 
grenzen een ontuchtig vrouwen- en vruchtbaarheidsfeest. De Romeinen 
vonden dit heidense riten en duidden deze feesten aan met de 
naam Spurcalia, naar het Latijnse woord spurcus dat smerig betekent. 

Foutieve etymologie 
De bijnaam sprokkelmaand voor februari heeft niets te maken met het huidige 
werkwoord sprokkelen. Het zou kunnen verwijzen naar de voornoemde oude 
Germaanse vruchtbaarheidsfeesten. De naam sprokkelmaand kan ook zijn 
afgeleid van het Oudnederlandse sporkelen, dat springen betekent. Dit slaat op 
het feit dat het aantal dagen eens in de vier jaar een dag verspringt. In veel 
Oudnederlandse teksten wordt sporcle gebruikt om de maand februari aan te 
duiden. Later vatte de gedachte post dat dit woord een verbastering was 
van sprokkel.  
 
START OUDERENPROJECT IN MULTICULTUREEL 
ONTMOETINGSCENTRUM (MOC) 
 
Velen van u kennen ongetwijfeld het MOC (Multicultureel Ontmoetingscentrum) in 
de Teniersstraat nr. 15-17. Vroeger was in dit gebouw de H. Hartkerk gevestigd. In 
2007 hebben we vanuit de toenmalige Willibrordparochie het MOC opgericht, 
onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de dr. Ariënsstichting. Bekende 
activiteiten zijn de Voedselbank op donderdagmiddag, de lessen Nederlandse taal 
voor migranten, yoga op dinsdagochtend, het maaltijdproject van de paters SVD 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/December
https://nl.wikipedia.org/wiki/Numa_Pompilius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrikkeldag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_god
https://nl.wikipedia.org/wiki/Februus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lupercalia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lupercus
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spurcalia&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sprokkelen
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en zusters SSPS, en het Creacafé voor vrouwen elke vrijdagochtend.  Het MOC 
draait vrijwel geheel op vrijwilligers, waaronder parochianen van de parochie 
Maria Sterre der Zee, in het bijzonder van de Marthakerk. We werken zeer goed 
samen met onder meer het Stagehuis voor jongeren, het Haagse Hopje voor 
kinderen, de Buurtkamer en het clubhuis Samson, verenigd in het Overleg 
Teniersplantsoen. 
Zie ook www.mocschilderswijk.nl  
Binnenkort starten we met een nieuw project: activiteiten met en voor ouderen, die 
woonachtig zijn in de Schilderswijk. Deze activiteit zal een “multicultureel” karakter 
krijgen, omdat we het belangrijk vinden om wijkbewoners met elkaar in contact te 
brengen. Dit past uitstekend in de doelstelling van het MOC: multicultureel 
ontmoetingscentrum. We hebben al de toezegging van een groep ouderen van 
Marokkaanse afkomst, dat ze willen meedoen. We willen ook graag ouderen (55 
plus) uit de Marthagemeenschap uitnodigen om bij het project aan te sluiten: van 
Nederlandse, Antilliaanse, Surinaamse, Ghanese, Kameroense, Eritrese 
achtergrond enz. 
De activiteiten die we voor ogen hebben: vrije inloop (waarschijnlijk op 
woensdagochtend en vrijdagmiddag); workshop gezond koken & 
maaltijdbezorging; bewegingsactiviteit; wandelen in de buurt; tuinieren in de tuin 
van het MOC. 
Om een en ander goed op te zetten hebben we een klankbordgroep nodig, die de 
activiteiten mee vormgeeft. Het project wordt (voorlopig) ondersteund door de 
gemeente Den Haag. 
Heeft u interesse? Wilt u meewerken als vrijwilliger, of als lid van de 
klankbordgroep? Voor meer informatie kunt u mij bellen, appen of emailen. 
 
Jan Eijken, lid coördinatieteam MOC, tel.: 0620182499 / email: 
j.eijken@rkdenhaag.nl  
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 4 februari 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)  
 
CARNAVAL  

is van oorsprong een gekerstend heidens volksfeest. Het valt binnen 
de christelijke traditie op de zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan 
de vastentijd van 40 dagen. In Nederland wordt het van oorsprong alleen 
door katholieken gevierd, voornamelijk in het zuiden en delen van het oosten. Ook 
in België en het katholieke Rijnland in Duitsland wordt uitbundig carnaval gevierd. 
Carnaval is bij uitstek het feest van zotheid, spot en uitbundigheid. Inmiddels is 
het in verschillende plaatsen door heel Nederland een gebruik om carnaval op 
carnavalsvrijdag te openen. 

Op Aswoensdag wordt carnaval afgesloten, maar de tradities verschillen per 
regio. In Limburg wordt carnaval ook wel vastelaovend genoemd, vernoemd naar 

http://www.mocschilderswijk.nl/
mailto:j.eijken@rkdenhaag.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vastentijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholicisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Nederland_(NUTS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijnland_(Duitsland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
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de vastentijd. Het Limburgs carnaval is meer verwant aan het Venetiaans 
carnaval. In het overgrote deel van Noord-Brabant wordt er afgesloten 
met Worstenbrood, koffie Schrobbeler soms met een Brabantse koffietafel. In de 
regio's van Bergen op Zoom, Werkendam en Woudrichem, waar nog visserijen 
zijn gevestigd, worden vanzelfsprekend meer visproducten gegeten.  

 
Etymologie 

De meest waarschijnlijke oorsprong van het woord carnaval ligt in 
het Italiaanse carne levare (Kerklatijn: carnem levare), wat 'opheffen/wegnemen 
van het vlees' betekent. Dit begrip is voor het eerst aangetroffen in een akte 
uit Subiaco van 965. De oudst bekende datering van de term carnaval in het 
Nederlands is in het jaar 1673, in het tijdschrift Mercurius.  

Verschillende alternatieve etymologieën zijn voorgesteld, bijvoorbeeld dat het 
woord zou zijn afgeleid van carrus navalis (Latijn voor scheepskar, waarmee dan 
specifiek wordt gedoeld op het narrenschip). Deze verklaringen zijn geen van alle 
erg houdbaar gebleken, met name vanwege het al in de 10e tot 12e eeuw 
voorkomen van de Italiaanse vorm carnelevale.  

Andere benamingen[bewerken | brontekst bewerken] 

Er bestaan regionaal allerlei verschillende benamingen voor het feest. In 
de Belgische en Nederlandse provincies Limburg en het aangrenzende 
Duitse Rijnland heet het Vastelaovend; Ook in het West-Brabantse Bergen op 
Zoom noemt men het Vastenavend, (waarmee dus in feite wordt verwezen naar 
de vastenavond die op het eigenlijke feest volgt), in Zuid-
Duitsland Fasnacht (vastenavond). 

Oorsprong en geschiedenis 

Antropologisch gezien is het carnaval voor alles een omkeringsritueel, waarin 
maatschappelijke rollen worden omgedraaid en normen over gewenst gedrag 
worden opgeschort. Het dragen van maskers zou oorspronkelijk verband hebben 
gehouden met verering van overleden voorouders; door zich als een representant 
van een overleden voorouder voor te doen, hoopte men de geest van die 
voorouder gunstig te stemmen. Daarnaast diende de maskerade om 
de winter sneller een halt toe te roepen, zodat de zomer sneller zijn intrede zou 
doen.[6] 

Voorlopers en parallellen 

Het vieren van een Nieuwjaars- en/of lentefeest waarbij voor korte tijd de hele 
samenleving op zijn kop stond, alle maatschappelijke rollen werden omgedraaid, 
niemand meer werkte e.d. gaat terug tot ver in de prehistorie. Feesten die 
gelijkenis vertonen met het huidige carnaval werden ca. 5000 jaar geleden al 
in Mesopotamië gevierd, waarin blijkens een Babylonisch geschrift sprake was 
van het gelijkheidsprincipe tussen ondergeschikten en meesters en tussen 
mannen en vrouwen, wat tot op heden een belangrijk element is van het feest. 
Uit 2600 v.Chr. is een kleitablet uit Mesopotamië bewaard gebleven waarop 
melding wordt gemaakt van een feest dat werd gevierd in de maand Nisan, 
waarbij de slaaf zelf voor even gelijk was aan zijn meester. Alle andere rangen en 
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standen werden afgeschaft. Tijdens dit feest werd de god Mardoek geëerd. Ruim 
1000 jaar later maakte de Babylonische priester Berossus melding van een 
soortgelijk feest dat vijf dagen duurde.  

In culturen rond de Middellandse Zee, zoals Egypte en Griekenland, waren 
vergelijkbare feesten, die een relatie hadden met het begin van de lente. Volgens 
de mythologie van het Oude Egypte was er een periode van vijf dagen aan het 
eind van het jaar waarin de vloek die de zonnegod Ra had uitgesproken over de 
aardgod Keb niet gold, dankzij de maangod Thoth.  

Binnen de joodse cultuur vertoont het Poerim-feest, dat wordt gevierd in het 
vroege voorjaar, duidelijke overeenkomsten met het huidige carnaval. 

De Romeinen vierden in de periode 21 december - 21 maart een aantal feesten. 
Belangrijk was het feest van de saturnaliën dat veel overeenkomsten met het 
hedendaagse carnaval vertoont. De slaven hadden tijdens dit feest veel meer 
vrijheid en mochten zelfs hun meesters voor gek zetten. Er waren verder drink- en 
eetgelagen, vermommingen en optochten door de straten. Er was een figuur die 
vergelijkbaar was met Prins Carnaval.  

Met carnaval vergelijkbare feesten werden in heel Europa gevierd. In Rusland is 
dit feest bekend onder de naam maslenitsa (vrij vertaald: boterfeest). 

Integratie binnen het christendom (oudheid-middeleeuwen) 

Toen in heel Europa vanaf de late oudheid het christendom opkwam, probeerde 
men al deze traditionele, "heidense" gewoonten in eerste instantie te 
onderdrukken. De bisschop Caesarius van Arles was een van de eerste 
christenen die zich er fel tegen verzette. Tijdens de Synode van Leptines (742) 
werd een index opgesteld van heidense gebruiken die voortaan taboe 
waren. missionaris Bonifatius was een sterk voorstander van afschaffen van de 
Romeinse nieuwjaarsfeesten.  

Toen de Rooms-Katholieke Kerk gaandeweg niet goed in staat bleek om de 
traditionele lentefeesten te onderdrukken, werd tijdens het Concilie van 
Benevento (1091) besloten dat de feesten in plaats daarvan voortaan hun eigen 
plek zouden krijgen binnen de christelijke liturgie, waarbij Aswoensdag voortaan 
het begin was van de 40 dagen durende vastentijd. Dit laatste was namelijk ter 
herdenking van de 40 dagen die Jezus volgens het Nieuwe Testament in de 
woestijn vastte en tevens tot bezinning op de christelijke kernwaarden. Het 
carnaval ging hierdoor dus bij uitstek gelden als de laatste mogelijkheid om zich 
nog te buiten te gaan voordat de vastentijd - een periode waarin men zich juist 
beperkte tot het minimaal noodzakelijke - begon. In deze zelfde periode, en 
vermoedelijk mede doordat de kerk het nu had toegestaan, kwam de viering van 
carnaval echt tot wasdom, onder meer in de grote steden 
in Italië (Venetië, Rome, Milaan).  

Het carnaval was voor alles een eetfestijn. Op "vette dinsdag" voor de vasten 
werd al het vet dat er nog in huis was opgemaakt, voordat het zou gaan bederven. 
Het oorspronkelijke idee hierachter was dat alle weldadigheid de voorbode was 
van een goede oogst.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mardoek_(god)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Babyloni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berossus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Egypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Griekenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ra_(god)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Keb_(godheid)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thoth_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poerim
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saturnali%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermomming
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prins_Carnaval
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maslenitsa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Late_oudheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heidendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caesarius_van_Arles
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Synode_van_Leptines&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Missionaris
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonifatius_(heilige)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Concilie_van_Benevento&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Concilie_van_Benevento&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liturgie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Testament
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veneti%C3%AB_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milaan_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oogst


12 

 

In de middeleeuwen werden tussen de 12e en 16e eeuw 'Narrenfeesten' gevierd, 
enigszins vergelijkbaar met het carnaval. Een van de oudste schriftelijke 
vermeldingen van 'Fastnacht' bevindt zich in de Kroniek van Speyer uit 1612, 
waarin verteld wordt dat het in 1298 al werd gevierd. 

Terugdringing onder invloed van de reformatie 

Met de opkomst van de reformatie kwam het carnaval opnieuw zwaar onder vuur 
te liggen vanuit de christelijke kringen. Met name Johannes Calvijn keerde zich fel 
af van de carnavalsvieringen. Dit verzet had tot op zekere hoogte succes; tijdens 
het Concilie van Trente (1545-1563) werd besloten de vastenavondvieringen 
goeddeels in de ban te doen, waarna het feest in veel delen van Europa 
verdween. Dit gebeurde ook in de landen die katholiek bleven 
(Frankrijk, Spanje, Italië). 

Nieuwe heropleving vanaf de 19e eeuw 

Dankzij de terugkerende dominantie van het katholicisme maakten de 
carnavalsvieringen vanaf de 19e eeuw in veel Europese landen toch weer een 
herleving door. In deze tijd begon het carnavalsfeest pas echt te lijken op wat het 
tegenwoordig is. De vieringen kregen nu een meer georganiseerd karakter dan in 
vroeger tijden. Het zich verkleden als beroemde of historische figuren werd een 
belangrijk onderdeel, evenals de lange carnavalsoptochten en 
bijbehorende confetti (die in de plaats kwam van schoensmeer).  

In de lente van 1940 was het Nederlandse leger gemobiliseerd. Omwille van de 
oorlogsdreiging werd aan het carnaval grote beperkingen 
opgelegd. Maskers waren verboden omdat niemand onherkenbaar mocht zijn. 

Datum van carnaval 

De carnavalsdatum vindt zijn huidige oorsprong in de kerkelijke kalender, die 
gerekend wordt vanuit eerste paasdag. Paaszondag is, volgens het Concilie van 
Nicaea van 325 na Christus, de eerste zondag na de eerste volle maan na het 
begin van de lente. De vastentijd begint 40 dagen voor eerste paasdag, waarbij 
zondagen niet meetellen. De eerste carnavals dag valt dan zeven weken voor 
eerste paasdag. Carnaval begint officieel op zondag. 

Pasen kan op zijn vroegst op 22 maart vallen en op zijn laatst op 25 april. Als 
gevolg daarvan is de vroegst mogelijke datum voor carnaval 1 februari, en de 
laatst mogelijke datum 9 maart. 

 

Carnaval in Europa 

Nederland 

Officieel duurt carnaval in Nederland van zondag tot en met dinsdag. In de huidige 
praktijk vinden er tussen 11 november en het eigenlijke feest al tal van aan 
carnaval verbonden festiviteiten plaats, vooral in de laatste weken voor het 
carnaval zelf. Soms vinden er op Aswoensdag nog carnavalsactiviteiten plaats. 
Op 11 november (de elfde van de elfde), om precies 11:11 uur, begint het 
carnavalsseizoen. In Nederland wordt deze start van het seizoen in vrijwel iedere 
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carnavalvierende plaats met een zekere ceremonie gevierd. De reden dat 
specifiek is gekozen voor deze datum en dit tijdstip is dat het getal 11 van 
oudsher als het getal van dwazen en gekken wordt beschouwd. 11 november is 
bovendien exact 40 dagen voor 21 december, de kortste dag. Het is daarmee het 
begin van de donkere periode voor Kerstmis. Daarbij is het de feestdag van Sint 
Maarten (het sint-maartensfeest). Maria-Lichtmis is op 2 februari, wat weer exact 
40 dagen na Kerstmis is. In Noord-Brabant en Limburg zijn 
diverse monumenten geplaatst die een speciale rol spelen in de carnavalstraditie. 
Elk jaar wordt er door elke carnavalsvereniging een prins en een of meerdere 
adjudanten uitgeroepen. Bij sommige verenigingen worden er jeugdprinsen en 
jeugdadjudanten gekozen. 

Verspreiding 

Het carnavalsfeest heeft in Nederland met name een belangrijke plaats in de 
provincies Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast in Zeeuws-Vlaanderen, 
regio Arnhem/ Nijmegen, delen van de Liemers, Achterhoek, Salland, Twente en 
in sommige Utrechtse plaatsen 
als Harmelen, IJsselstein, Montfoort en Oudewater. Daarnaast zijn er in de 
katholieke delen van de kuststreek van Holland (o.a. Noordwijkerhout), in West-
Friesland en in de katholieke enclaves op Zuid-Beveland carnavalsvieringen. In 
de rest van Nederland wordt het feest gespreid over een aantal plekken gevierd. 
In Groesbeek, dicht bij Nijmegen, is de 
grootste carnavalsoptocht van Gelderland met meer dan 170 
carnavalswagens. Boven de Moerdijk zijn grote optochten te vinden 
in Hoogland, Oldenzaal, Raalte en Zwaag. De optocht van Kloosterburen staat 
bekend als de meest noordelijke in Nederland. Over de juiste locatie van de 
grootste optocht boven de rivieren bestaat geen duidelijkheid. Behalve de 
inwoners van Hoogland, Oldenzaal en Zwaag, zeggen die van Didam, 's-
Heerenberg, Groenlo, IJsselstein, Montfoort, Noordwijkerhout en Ter Apel dat de 
grootste optocht Boven de Rivieren bij hén plaatsvindt. 

In Flevoland wordt met name in de Noordoostpolder steevast carnaval gevierd. 
De zeven bestaande verenigingen vinden hun oorsprong met name in Brabant. 
Na de drooglegging van de polder is het carnaval met de nieuwe bewoners uit het 
zuiden over komen waaien. In Rutten wordt een optocht gehouden, de 
organiserende stichting de Leutdelvers werd in 1962 opgericht en is daarmee de 
oudste vereniging van de Noordoostpolder. 

Ook de Friese stad Sneek heeft een carnavalstraditie. De stad draagt tijdens het 
feest de naam Drabbelterp en is een van de weinige steden in Noord-Nederland 
waar carnaval, compleet met intocht, optocht, sleuteloverdracht en 
Katholieke carnaval mis wordt gevierd. 

Het Maastrichts carnaval bevat elementen van het Bourgondisch en Rijnlands 
carnaval, met een aantal unieke kenmerken zoals de chaotische Bónte Störm-
optocht en het drie dagen durende straatcarnaval onder aanvoering van 
tientallen zate hermeniekes. In Maastricht overheerst de Bónte Störm, het 
verklede volk dat zich in het algemeen weinig aantrekt van motto's en goede 
smaak. Het Maastrichts carnaval in zijn huidige vorm vindt zijn oorsprong in de 
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19e eeuw, toen de herensociëteit Momus de organisatie van het al eeuwenlang 
bestaande, kleinschalig gevierde carnaval overnam. Voor de gegoede burgerij 
organiseerde Momus bals en zittingen naar Rijnlandse model, terwijl het gewone 
volk zich op straat en in de kroegen bedronk. Na de oorlog kreeg het 
straatcarnaval een enorme impuls door de opkomst van de zate hermeniekes, 
vergelijkbaar met de Brabantse dweilorkesten. Tijdens de drie dagen van het 
carnaval trekken de hermeniekes, gevolgd door schare zingende en dansende 
carnavalsvierders, door de Maastrichtse binnenstad. 

Bourgondisch en Rijnlands carnaval 

In Europees Nederland worden, voorafgaand aan de vastentijd, twee soorten 
carnaval gevierd: Het Rijnlands en het Bourgondisch carnaval. In de zomer wordt 
in enkele plaatsen een Caribische variant gevierd, het zomercarnaval. Daarbij 
moet aangetekend worden dat het puur Rijnlands carnaval in Nederland vrijwel 
niet voorkomt. Naast deze hoofdvarianten bestaat er een scala aan lokale 
varianten, waarvan het Maastrichts carnaval het meest specifiek is. De 
verschillende soorten carnavals komen op veel vlakken overeen, maar zijn door 
bepaalde tradities van elkaar te onderscheiden. Naast de verschillen in 
ontstaansgeschiedenis worden hieronder ook de opvallendste kenmerken 
vermeld. 

Het Bourgondisch carnaval is de variant die in de meeste plaatsen in Noord-
Brabant, Gelderland Land van Maas en Waal en katholiek Zeeuws-Vlaanderen en 
een aantal plaatsen op Zuid-Beveland traditioneel gevierd wordt. Zij vindt haar 
oorsprong in de welvarende steden van het Hertogdom Brabant en Graafschap 
Vlaanderen ten tijde van de Bourgondische Nederlanden. De insteek van het 
Bourgondische carnaval was oorspronkelijk dat van een gekostumeerd eetfestijn 
waarbij men elkaar belachelijk maakte. Door de grote armoede die heerste in 
Brabant vanaf de bloeitijd van de Gouden Eeuw tot de Tweede Wereldoorlog 
wordt het traditionele feest gekenmerkt door (schijnbaar) eenvoudige kostuums; 
waarvan de beroemde blauwe boerenkiel met zakdoek wellicht het meest iconisch 
is. 

 

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. 
 

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). 
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Zie ook de website van onze parochie: 
H. Doopsel - Parochie Maria Sterre der Zee (rkdenhaag.nl) 
 
Heilig Doopsel: Hoe gaat dat in onze parochie? 
In alle kerken van onze parochie zijn het hele jaar door doopvieringen. U kunt een 
keuze maken voor een kerk of datum waar uw voorkeur naar uitgaat. 
Voorafgaand aan de doopviering vindt er een voorbereidingsavond plaats voor 
alle ouders. De voorbereiding staat in het teken van kennismaking. Er wordt uitleg 
gegeven over de doop(liturgie) en er wordt een doopboekje gemaakt. Daarnaast 
gaat het over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en wordt er 
gesproken over de opvoeding in het kader van het persoonlijk geloofsleven. Dit 
alles om u als ouders te prikkelen hierover na te denken en hier aandacht aan te 
besteden. 

Is de dopeling 18 jaar of ouder, vraag dan welke voorbereidingen dan van 
toepassing zijn. Aan de doop gaan dan een aantal catechese avonden vooraf. 
 

De eerstvolgende doopviering is op 19 februari 2022. De voorbereiding op 
het doopsel is op woensdag 3 februari 2022 om 19.00 uur in de parochiezaal 

van de H. Martha, De Bockstraat 58. 
 
 
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 
12 februari 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 February 12th at 10.00 
a.m. till 12.30 p.m. Entrance 58, De Bockstraat.  
 
  

https://www.rkdenhaag.nl/sacramenten/h-doopsel-2/
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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 met feestdagen weer mooi versieren. 
 

 
 
 
BEDEVAART NAAR LOURDES 
Van 6 t/m 14 mei wordt een bedevaart georganiseerd door de Parochies Maria 

Sterre der Zee en de Vier Evangelisten. Het is een 9-daagse busreis en gaat o.a. 

via Lisieux, naar Lourdes. Kosten € 895,00 per persoon en een toeslag van € 

240,00 voor een 1-persoonskamer.  

Contactpersoon voor de Martha is Andre de Boer, 06-52098300. 

Zie ook de folder achter in de kerk.  



17 

 

  
Wilt u uw geloofsgemeenschap H. Willibrord digitaal een donatie geven?  
 
Dat kan eenvoudig door gebruik van een Tikkie. 
Zie onderstaande QR-code. 

1. Scan de QR-code met uw telefoon  

2. Volg de instructie op uw telefoon 

3. Voer gewenste bedrag in 

4. Selecteer uw bank 

5. Rond uw donatie af in uw bank-app 

 
 

Juist nu hebben we uw bijdrage hard nodig. Hartelijk dank! 

Basisregels voor iedereen 

 Was vaak en goed uw handen. 

 
 
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.  Het is moeilijker dan u denkt! 
 
 
  

http://www.beterbijbel.nl/
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Coronaregels vanaf 25 januari. 
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. 
Bij het betreden van de kerk, het ter communie gaan en bij het verlaten van de 
kerk. Het scherm wordt nog gebruikt tijdens het uitreiken van de H. Communie.  

Adviezen 

 Werk thuis. Kan dat niet, houd op het werk altijd 1,5 meter afstand. 
 Ontvang thuis niet meer dan 4 personen per dag (met uitzondering van 

kinderen tot en met 12 jaar). 
 Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek. 
 Gaat u op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn? Doe dan 

een zelftest. 
 Draag een mondkapje waar dat verplicht is of wordt geadviseerd. 
 Als iemand besmet is dan gaat die in isolatie. Huisgenoten/reisgenoten 

moeten in quarantaine tenzij iemand langer dan een week geleden een 
boosterprik heeft gehad en geen klachten heeft of iemand korter dan 8 
weken geleden of dit jaar (na 1 januari 2022) positief is getest en geen 
klachten heeft. Doe de Quarantainecheck als u twijfelt. 

Alle locaties open onder voorwaarden 

Alle voor publiek toegankelijke plekken, binnen en buiten, zijn onder voorwaarden 
open voor publiek van 05:00 tot 22:00 uur. Dit geldt voor:   

 Horeca , zoals cafés en restaurants. 
 Winkels, zoals supermarkten en kledingwinkels. 
 Dienstverlening zoals pretparken, dierenparken en spellocaties en sauna’s, 

wellnesscentra en zonnestudio’s. 
 Contactberoepen, zoals kappers. 
 Culturele locaties zoals bioscopen, theaters en musea. 
 Sportlocaties. 

Op een aantal plekken moeten bezoekers een coronatoegangsbewijs laten 
zien.  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/thuiswerken-in-coronatijd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/bezoek
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/mondkapje-verplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/winkelen-en-boodschappen-doen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/kapper-masseur-en-andere-contactberoepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/naar-theater-bioscoop-museum-of-concert
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-coronabewijs-en-coronatoegangsbewijs/coronatoegangsbewijs/waar-verplicht

