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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 februari) in de kerk vind 
u ook op de website en op de laatste pagina van dit blad. 

 
OVERZICHT  VERJAARDAGEN  VRIJWILLIGERS IN MAART 2022 
 

Radjwant Gonesh   27-3-2022 
 
Bidden wij voor bovengenoemde vrijwilliger dat hij een gezond en  
gezegend jaar tegemoet gaat.   
 
Voorwoord: 
Door V. Wang, vicaris 
De pandemie van het coronavirus is nog niet voorbij, maar de maatregelen 
daarvan zijn onlangs voor groot deel versoepeld; voor zowel onze samenleving 
alsmede voor onze kerkkring. Volgens de Nederlandse bisschoppenconferentie 
komen met ingang van vrijdag 25 februari een aantal verplichtingen te vervallen 
voor onze Rooms-Katholieke Kerk. Zoals de verplichting om anderhalve meter 
afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De 
maatregelen voor het uitreiken van de communie is ook versoepeld, en het 
gebruik van wijwater is weer toegestaan, zelfs samen koffiedrinken na de viering 
is weer mogelijk. 
We zijn heel dankbaar voor deze verruiming om zo samen ons geloof in Gods 
huis te kunnen vieren. Wij, alle gelovigen, kijken hier echt naar uit. Uiteindelijk 
mogen wij wat vrijer en dieper ademhalen. Wat fijn! Met zulk goed nieuws en 
blijdschap treden wij de nieuwe maand maart binnen. 
 
Maart is een maand dat de zon meer gaat schijnen, de dagen worden ook wat 

mailto:d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
mailto:j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
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langer, dus begint het weer minder koud te worden. Wij willen dan naar buiten 
gaan lopen, wandelen en rondkijken. Wij ontdekken dat de voorjaarsbloemen en 
het gras her en der al zijn begonnen te ontspruiten. Ja, het leven keert terug, het 
leven van de natuur, het buitenleven.  
 
Met ons innerlijke leven zal er zeker deze komende tijd wat gebeuren, zal wat 
vernieuwd worden. Hopelijk. Ik bedoel dat 2 maart Aswoensdag zal zijn. Dat wil 
zeggen, daarvan af beginnen wij een nieuwe liturgische periode; de 
veertigdagentijd. in ons kerkelijke leven is de Veertigdagen een tijd waarin wij 
innerlijk willen toeleven, een tijd dat wij ons leven opnieuw willen inrichten met 
grotere aandacht voor God en onze naaste; door bidden, vasten en het geven van 
een aalmoes, een tijd van inkeer en bezinning. Het vraagt ons om 
bescheidenheid, matigheid en stil verlangen. Aan het begin van deze tijd mogen 
wij ons eerst focussen op de eindigheid van ons bestaan, bewust zijn dat ons 
leven hier op aarde immers begrensd is. Aan het eind daarvan zal het leven 
echter centraal staan van Jezus die de dood verslaat en het hemelse paradijs 
opent. Het is echt een tijd van doortocht naar het nieuwe leven van boven.   
 
De liturgie van deze dag, bijvoorbeeld door de oplegging van het askruisje, draagt 
er aan bij. Het herinnert ons aan de betrekkelijkheid van ons bestaan en bereid 
ons voor op het toekomstige leven bij God.  
Laten wij bidden dat wij deze tijd goed gebruiken, Hem mogen vinden, Hij die de 
oorsprong en het doel van heel ons leven is, en tot Hem verder willen keren en 
dichterbij benaderen, vanuit ons hart! 
 
Ik wens u een gezegende veertigdagentijd! 

 
Samen op weg naar Pasen 
Door Henk van Loon 
In het kerknieuws van februari stond al aangekondigd dat de vieringen in de 
Goede Week anders zullen zijn dan anders. De bezetting van het pastoraal 
team is dusdanig, dat niet elke gemeenschap 'bediend' kan worden door 
vieringen. Derhalve is er dit jaar voor gekozen dat de vieringen in de H. 
Marthakerk op Witte Donderdag en Paaszaterdag geen doorgang zullen vinden. 
Daarom trekken we samen op met de Ignatius (Elandstraat).  
De koren, lectoren en misdienaars(acolieten) zijn daar dan ook te vinden. We 
proberen de vieringen zo te houden dat iedereen zich thuis voelt. Het Martha Koor 
zal voornamelijk op Witte Donderdag de viering opluisteren en in de Paaswake zal 
Heaven's Touch de viering mede opluisteren.  Wellicht meer dan andere jaren 
proberen we jongeren te betrekken met de vieringen rond Pasen. Door de rituelen 
rond Witte Donderdag (voetwassing, overbrengen van het lichaam van Christus 
naar 't rustaltaar) en de Paaswake (ontsteken van 't vuur en de Paaskaars, wijding 
van het doopwater, een doop) proberen we ook de jongeren dichter bij de kern te 
brengen van de gebruiken in de Goede Week.  
In alle vieringen in de Ignatius gedurende het Paastriduüm zal vicaris Vincent 
Wang samen met diaken Henk van Zoelen voorgaan.   
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Op de dinsdagavond is er een boeteviering in de H. Marthakerk. Op Goede 
Vrijdag is er om 15.00 uur wel de Kruisweg in de Marthakerk en later op de dag 
de kruisweg voor de Engels Afrikaanse gemeenschap. De kruisverering zal 's 
avonds plaatsvinden in de Ignatius. Alle vieringen beginnen om 19.00 uur.  
 
Ik nodig u van harte uit om samen met de gemeenschap van de Ignatius op weg 
te gaan naar Pasen.  
 

Vieringenoverzicht februari in de H. Martha 
 
Woensdag 2 maart 09.00 Aswoensdag Vicaris V. Wang 
Vrijdag 4 maart  09.00 Eerste Vrijdag Vicaris V. Wang 
Zaterdag 5 maart 19.00  D. Langerhuizen 
Zondag 6 maart 09.15 Jongerenviering Vicaris V. Wang 
  13.00  Engels Afrikaans Kees v.d. Geest svd 
Zaterdag 12 maart 19.00  Vicaris V. Wang 
Zondag 13 maart  09.15  W&C Diaken H. van Zoelen 
  13.00  P. Owusu svd 
Zaterdag 19 maart 19.00  Vicaris V. Wang 
Zondag 20 maart 09.15   Vicaris V. Wang 
  13.00 Engels Afrikaans Kees v.d. Geest svd 
Zaterdag 26 maart   D. Langerhuizen 
Zondag  27 maart 09.15  Vicaris J. Rivadeneira Aldas 
  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: Op de eerste vrijdag van de maand en iedere woensdag na de mis van 

09.00 uur bidden wij samen de Rozenkrans in onze Marthakerk.  
U bent van harte welkom. 

 

 
Woensdag, 2 maart, is er wel een viering om 09.00 uur maar geen 
avondviering. In de ochtendviering wordt het Askruisje gegeven.  
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MAART  

Maart (ook wel: lentemaand, buienmaand, guldenmaand, windmaand, 
dorremaand) is de derde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 
31 dagen. De maand is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. 

Verouderde Nederlandse/puristische namen zijn lentemaand of windmaand.  

Naam en positie in de kalender 

In het oude Rome noemde men deze maand Martius. Het was volgens de 
oude Romeinse kalender tevens de eerste maand van het jaar, totdat dat in 153 v. 
Chr. januari werd. 

Meteorologie 

Op het noordelijk halfrond is maart de eerste maand van de meteorologische 
lente. Ook het begin van de astronomische lente valt in maart, namelijk rond de 
21e. De gemiddelde etmaaltemperatuur is aan het eind van de maand met enkele 
graden gestegen ten opzichte van het begin. 

Op het zuidelijk halfrond is maart de eerste maand van de meteorologische herfst. 
Rond 21 maart begint hier de astronomische herfst. 

 

Vastenwandelingen 2022: doet u mee? 
In de huidige maatschappij is er regelmatig sprake van hardheid en polarisatie. In 
zijn laatste encycliek Fratelli Tutti roept paus Franciscus op tot zorg voor elkaar en 
werkelijke ontmoeting. Hij vraagt om niet te verzanden in onderlinge confrontatie 
maar tot dialoog. 
 
Tijdens de Vastenwandelingen gaan we dit jaar met elkaar in gesprek over deze 
toegankelijke en gemakkelijk leesbare encycliek met uiterst actuele onderwerpen. 
De wandelingen gaan steeds op woensdag van start vanuit een andere kerk. Een 
van de leden van het pastoraal team zorgt voor een overweging bij een van de 
hoofdstukken van de encycliek.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

Datum Locatie Lid pastoraal team Hoofdstuk Fratelli Tutti 

9 maart Antonius Abt Marijke Witteman Inleiding en hoofdstuk 1 

16 maart Marlot Dolf Langerhuizen Hoofdstuk 2 

23 maart Paschalis Johnny Rivadeneira Aldás Hoofdstukken 3 en 4 

30 maart Jacobus Vincent Wang Hoofdstuk 5 

6 april  Ignatius Jan Eijken Hoofdstuk 8 

13 april Martha Dolf Langerhuizen Hoofdstukken 6 en 7 

 
Om 9:30 uur verzamelen  we in de genoemde kerk. We delen met elkaar wat de 
tekst en de overweging ons gebracht hebben. Van 10:30 tot uiterlijk 13:00 uur een 
RondWandeling. Het is aan te bevelen om zoveel mogelijk Vastenwandelingen 
mee te lopen.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mars_(godheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudnederlandse_maandnamen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/153_v._Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/153_v._Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijk_halfrond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meteorologische_lente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meteorologische_lente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Astronomische_lente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_halfrond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meteorologische_herfst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Astronomische_herfst
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Opgave voor de wandelingen is verplicht. 
Via het Centraal Parochiesecretariaat, 070 - 820 98 66 of per email: 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
Met vermelding van 06-nummer en email-adres. Er wordt een groepsapp gevormd 
zodat eventuele mededelingen snel met elkaar gedeeld kan worden. 
De deelnemers ontvangen tevoren een link met de pdf van de encycliek. 
Uiteraard is het ook mogelijk om de encycliek als boekje aan te schaffen via 
uitgeverij Adveniat, www.adveniat.nl U bent van harte uitgenodigd om gezamenlijk 
te bezinnen, ervaringen te delen en te wandelen. 
Pastoor Dolf Langerhuizen, Annelies Brosch, Ineke Friesen en Monique  
Meeussen 
 
START OUDERENPROJECT IN MULTICULTUREEL 
ONTMOETINGSCENTRUM (MOC) 
Velen van u kennen ongetwijfeld het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) in 
de Teniersstraat. 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, de lessen Nederlandse taal voor migranten, yoga op 
dinsdagochtend, het maaltijdproject van de paters SVD 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 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  
Er is een nieuw project gestart: 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 (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 e-mailen. 
Zie ook de folders die achter in de kerk liggen. 
Jan Eijken, lid coördinatieteam MOC, tel.: 0620182499 / email: 
j.eijken@rkdenhaag.nl  

  

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
http://www.adveniat.nl/
http://www.mocschilderswijk.nl/
mailto:j.eijken@rkdenhaag.nl
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Vastentijd 

Vastentijd, veertigdagentijd of quadragesima is de periode die begint 
op Aswoensdag (2 maart) als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd 
is een periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. 
Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde 
van de vastentijd), wordt er traditioneel (binnen de Katholieke Kerk) niet gevast op 
de zes zondagen tijdens die periode, waardoor de totale duur van de vastentijd op 
veertig dagen uitkomt. In het oosters christendom wordt er achtenveertig dagen 
gevast tot Pasen. De laatste week vóór Pasen wordt niet meer gerekend tot de 
"veertigdagentijd", maar tot de Goede week. 

In de vroegchristelijke tijd vastte men tot zonsondergang. Onder andere koning 
David en de profeet Daniël vastten in voorchristelijke tijden al, om Gods hulp en 
steun te zoeken (2 Samuël 12:16; Daniël 9:3). Ook Jezus ging direct na 
zijn doop veertig dagen vasten (Mattheüs 4:2). Rond het jaar 250 werd dit vasten 
uitgebreid naar alle dagen van de Goede Week, terwijl het Concilie van 
Nicaea in 325 getuigt van een veertigdagenvasten.  

Katholieke Kerk 

De vastentijd begint voor katholieken na de drie dagen van Carnaval, 
op Aswoensdag, wanneer het askruisje wordt opgelegd. De periode eindigt 
met Pasen. De vastenperiode duurt in totaal 46 dagen, zo'n zes en een halve 
week. Op 40 dagen wordt er daadwerkelijk gevast, de zes zondagen zijn hiervan 
uitgezonderd. Vasten wordt voorafgegaan door de Vastenavond en het carnaval. 
De Kerk heeft in de loop der eeuwen de regels omtrent het vasten versoepeld. In 
de 9e eeuw verschoof men de enige maaltijd van zonsondergang naar 3 uur, 
vanaf de 14e eeuw naar de middag. 

Volgens de geboden van de Katholieke Kerk moeten katholieken vanaf 14 jaar 
zich op vrijdagen en enige andere dagen, zoals Aswoensdag, onthouden van het 
gebruik van vlees of van een ander voedsel volgens de voorschriften van 
de bisschoppenconferentie (onthoudingsgebod). In het nieuwe kerkelijke wetboek 
van 1983 (canones 1249 t/m 1253) blijft het onthoudingsgebod nagenoeg 
ongewijzigd: op vrijdagen en op Aswoensdag. Onthouding samen met vasten 
wordt gevraagd op Aswoensdag en op Goede Vrijdag (vastengebod). 
Minderjarigen en zestigplussers worden ontheven van het vastengebod. De 
bisschoppenconferenties hebben de bevoegdheid het onderhouden van vasten en 
onthouding nader te bepalen en ook andere vormen van boete zoals 
liefdadigheidswerken en oefeningen van vroomheid geheel of gedeeltelijk in de 
plaats te stellen van vasten en onthouding. Zo bepaalde de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie in 1989: 

Wij bepalen dat Aswoensdag en Goede vrijdag dagen van verplichte vasten en 
onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het bepalen van de wijze van de 
beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de 
gelovigen wordt overgelaten. Aan de plicht tot vasten in de veertigdagentijd en tot 
onthouding op de vrijdagen kan worden voldaan, door zich in eten en drinken, 
in roken of in andere genoegens duidelijk te beperken. Het geld, dat hiermee 
wordt uitgespaard, kan bestemd worden voor de naasten die honger lijden of 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paasfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vasten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters_christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_week
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vroege_christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_David
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_David
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_(Hebreeuwse_Bijbel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doopsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/250
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Week
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Nicaea_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Nicaea_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/325
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Askruis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paasfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vastenavond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschoppenconferentie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canoniek_recht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canoniek_recht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Bisschoppenconferentie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Bisschoppenconferentie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roken_(tabak)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Honger
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anderszins gebrek lijden. Het is voorts passend, dat men zich in de 
veertigdagentijd meer dan anders wijdt aan werken van 
christelijke naastenliefde en met meer toeleg het Woord van God leest. 

- decreet 21 over vasten en onthouding 

De Katholieke Kerk is in de loop der eeuwen minder streng geworden bij het 
voorschrijven van het vasten en heeft ook alternatieve vormen van vasten en 
onthouding voorgesteld. 

De regeling met vasten is dus als volgt: 

 Boetedagen: elke vrijdag in het gehele jaar, én de gehele veertigdagentijd (d.i. 
van Aswoensdag tot en met Stille Zaterdag).  

 Onthoudingsdagen: Aswoensdag en elke vrijdag in het gehele jaar (inclusief 
Goede Vrijdag), tenzij deze samenvalt met een Hoogfeest. 

 Vastendagen: Aswoensdag en Goede Vrijdag. 

Ook zijn er de zogenaamde Quatertemperdagen, waarmee elk van de vier 
seizoenen van het jaar wordt begonnen. 

De verschillende zondagen van de vastentijd hebben een specifieke naam. De 
eerste vijf zondagen ontlenen hun naam aan de beginwoorden van 
het introïtusgezang: 

 Eerste zondag: Invocabit 

 Tweede zondag: Reminiscere 

 Derde zondag: Oculi 

 Vierde zondag: Laetare (halfvasten) 

 Vijfde zondag: Judica 

 Zesde zondag: Palmzondag (Dominica in Palmis) 

De laatste week, de Goede Week, is het hoogtepunt van de vastenperiode. Van 
deze week is het triduüm samen met de Paasdag het absolute centrum van 
het liturgische jaar. Het Triduüm Sacrum omvat de dagen Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Traditioneel zijn deze dagen nog 
sterker aan het gebed gewijd. Er bestaat ook een traditie om deze dagen 
in retraite door te brengen. 

De voorvasten is de liturgische periode van tweeënhalve week die voorafgaat 
aan Aswoensdag. Ook deze periode heeft een boetekarakter, zij het wat milder 
dan de veertigdagentijd. Bij de aanpassing van de liturgische kalender na 
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) werden de drie zondagen van 
de voorvasten (Sexagesima, Septuagesima en Quinquagesima) niet meer 
opgenomen en vervangen door gewone zondagen door het jaar. Katholieken die 
de Tridentijnse liturgie volgen met de daarbij horende liturgische kalender, vieren 
deze zondagen nog steeds. 

Gedurende de vastentijd werd in de kerk vroeger een vasten- 
of hongerdoek opgehangen tussen het middenschip en het priesterkoor ter 
bedekking van het altaar. Dit gebruik is in sommige kerken in ere hersteld, de 
doek toont dan meestal afbeeldingen van armoede in ontwikkelingslanden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Naastenliefde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vasten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stille_Zaterdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Vrijdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quatertemperdagen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intro%C3%AFtus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Invocabit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reminiscere
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oculi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laetare
https://nl.wikipedia.org/wiki/Halfvasten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Judica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palmzondag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Week
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liturgie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paastridu%C3%BCm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Donderdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Donderdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Vrijdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stille_Zaterdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Retraite
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkelijk_jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Vaticaans_Concilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorvasten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sexagesima
https://nl.wikipedia.org/wiki/Septuagesima
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quinquagesima
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tridentijnse_liturgie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongerdoek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schip_(bouwkunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priesterkoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Altaar_(religie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armoede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontwikkelingsland
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Tussen Aswoensdag en Pasen voert de Katholieke kerk in Nederland een 
gezamenlijke Vastenaktie campagne, een periode waarin men mindert voor een 
ander en geld werft voor projecten in ontwikkelingslanden. In België is wordt dit 
gedaan door de actie van Broederlijk Delen. 

Orthodoxe Kerk 

Vastendagen: 

 Iedere woensdag en vrijdag - behalve tijdens de 'VOLLE WEKEN' 
(ononderbroken weken) en de Heilige Dagen. 

 De dag voor Theofanie 5 (18) januari. 

 De dag van de onthoofding van Johannes de Doper en voorloper 29 augustus 
(11 september). 

 De dag van Kruisverheffing 14 (27) september. 

Vastentijden: 

 De 'Grote Vasten' - duur: 40 dagen, begin: maandag 7 weken voor Pasen. 

De Goede Week (Lijdensweek) en het weekend voor Pasen t.w. Lazaruszaterdag 
en Palmzondag worden niet meegerekend, zodat de Grote Vasten toch op een 
lengte van 40 dagen uitkomt. 

De verschillende zondagen van de vastentijd hebben een eigen thema: 

 Eerste zondag: Triomf der Orthodoxie 

 Tweede zondag: Heilige Gregorius Palamas 

 Derde zondag: Heilig Kruis 

 Vierde zondag: Heilige Johannes Climacus 

 Vijfde zondag: Maria van Egypte 

De overige vastenperioden: 

 De 'Kerstvasten' (Filippusvasten) - duur: 40 dagen, van 15 (28) november t/m 
24 december (6 januari). (Valt tijdens de rooms-katholieke advent.) 

 De 'Moeder Gods-Vasten' (Ontslapingsvasten) - duur: 14 dagen, van 1 t/m 14 
augustus. 

 De 'Apostelvasten' (Petrus- & Paulusvasten) - duur: variabel (enkele weken), 
van maandag na Allerheiligen t/m 29 juni (11 juli). (Allerheiligen vieren de 
orthodoxen op de eerste zondag na Pinksteren, niet op 1 november). 

VOLLE onderbroken WEKEN (feesttijden zonder vasten of onthouding): 

 De Kersttijd (De Heilige Dagen) (feesttijd van Kerstmis tot Theofanie) 25 
december (7 januari) - 5 (18) januari 

 Eerste week van de Voorvasten Vanaf de zondag van de farizeeër (De week 
van de Tollenaar en de farizeeër) (10de week voor Pasen) 

 Boterweek 

 Paasweek (Lichte Week) - Paaszondag - Thomaszondag 

 Pinksterweek - Pinksteren - Allerheiligen (zondag na Pinksteren) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vastenaktie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broederlijk_Delen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theofanie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Doper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisverheffing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Feest_van_de_orthodoxie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregorius_Palamas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Climacus_(heilige)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Egypte
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Volgens het kerkelijk reglement is er op Kerstmis en Theofanie, als die op 
woensdag of vrijdag vallen, geen vasten. Op de vooravond van Kerstmis en 
Theofanie en op het feest van Kruisverheffing en van de Onthoofding van 
Johannes de Voorloper is een maaltijd met plantaardige olie toegestaan. Op de 
feesten van de Ontmoeting van Jezus Christus in de Tempel, Transfiguratie, de 
Ontslaping van de Moeder Gods, de Geboorte van de Moeder Gods, de 
Tempelgang van de Moeder Gods, de Geboorte van Johannes de Voorloper en 
Doper, de apostelen Petrus en Paulus en van Johannes de Theoloog, als die op 
woensdag of vrijdag vallen, alsmede in de periode van Pasen tot Pinksteren is op 
woensdag en vrijdag vis toegestaan. 

Tussen haakjes data volgens de juliaanse kalender. 

 
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 maart 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)  
 
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). 
 
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. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Juliaanse_kalender
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Is de dopeling 18 jaar of ouder, vraag dan welke voorbereidingen dan van 
toepassing zijn. Voorafgaande aan de doop zijn er een aantal catechese avonden. 
Zie ook: H. Doopsel - Parochie Maria Sterre der Zee (rkdenhaag.nl) 
 

De eerstvolgende doopviering is op 21 mei 2022. De voorbereiding op het 
doopsel is op woensdag 11 mei 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 maart 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 also challenge 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 March 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.  

 

Er liggen ook folders over de andere bedevaarten in 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! 

 
Donatiezuil 
Sinds kort kunt u ook digitaal geld overmaken aan de parochie d.m.v. de zuil 
die achter in te kerk staat. Het minimum bedrag is € 2,00 en u kunt zelf het 
bedrag opwaarderen naar € 50,00.  

 
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! 
 

Speciaal gebed 
Laten we in de komende periode onze gebeden speciaal uitgaan naar de 
wereldvrede. Dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland niet verder escaleert. Dat 
dialoog een oplossing voor het geweld mag bieden.   

http://www.beterbijbel.nl/
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Coronamaatregelen na 25 februari 

Zoals eerder aangekondigd worden de coronamaatregelen per 25 februari a.s. 
verder versoepeld. Zie het bericht van de bisschoppen: 
https://www.rkkerk.nl/versoepelingen-in-de-r-k-kerk-vanaf-vrijdag-25-februari/ 

Voor parochie Maria Sterre der Zee betekent dit het volgende: 
·        In de kerken vervalt de 1,5 meter regel en de mondkapjesplicht; 
·        Reinigen van de handen met gel is niet meer nodig; 
·        Koffie drinken na de vieringen is weer mogelijk; 
·        Gebruik van wijwater is weer toegestaan; 
·        De communieschermen vervallen en het is weer mogelijk om de 
communie op de tong te ontvangen. 

Drie regels blijven gehandhaafd: 

· vermijding van handcontact: 

 gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens 

 collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de 
collecteschaal van hand tot hand. 

 De priesters en assistenten reinigen de handen met gel voordat zij de 
communie uitreiken. 

Uiteraard doen we op alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers het beroep om 
de hygiënemaatregelen (handen wassen, hoesten en niezen in de elle boog), 
geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten 
enzovoort in acht te blijven nemen.  

Tevens sluiten we ons aan bij de oproep van de bisschoppen om rekening te 
houden met elkaar: ‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand 
willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een 
kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de 
kerk de liturgie veilig mee kan vieren’. 

  

 

 

 
 
 

https://www.rkkerk.nl/versoepelingen-in-de-r-k-kerk-vanaf-vrijdag-25-februari/
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