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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 vindt 
u ook op de website en op de laatste pagina van dit blad. 

 
 
OVERZICHT  VERJAARDAGEN  VRIJWILLIGERS IN MAART 2022 
 

Louise Heldewier Vignon   8-4-2022 
Henk van Loon     15-4-2022 
 
Bidden wij voor bovengenoemde vrijwilligers dat zij een gezond, gelukkig en  
gezegend jaar tegemoet gaan.   
 
Avond voor de Martelaren 
Vrijdag 8 april vanaf 19.00 uur wordt in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam de 
Avond voor de Martelaren gehouden. De avond begint met de viering van de H. 
Eucharistie, de Kruisweg van Jezus wordt overwogen, er zijn getuigenissen, er 
wordt gebeden en gezongen. De afgelopen jaren is onze parochie steeds 
vertegenwoordigd geweest. Dit jaar, na 2 jaar corona-onderbreking, gaan we weer 
naar deze avond voor de Martelaren in Amsterdam. We zullen ook bidden om 
vrede in Oekraïne. Om 17.00 uur vertrekt een bus vanaf de Jacobuskerk in de 
Parkstraat. U bent van harte welkom om mee te gaan. Ook pastoor Langerhuizen 
gaat mee. Voor koffie en thee wordt gezorgd, u wordt zelf geacht uw boterham 
mee te nemen. We vragen een bijdrage van 10 euro, die u contant kunt betalen in 
de bus. Gaat u ook mee? U kunt zich opgeven bij het Centraal 
Parochiesecretariaat: 070 - 820 9866 of via de mail: 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
 

mailto:d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
mailto:j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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Voorwoord: 
Door Henk van Loon, Lid pastoraatsgroep 
We zijn op weg naar het belangrijkste feest van ons Christenen; Het paasfeest. 
We vieren het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus. Vooral de opstanding uit 
de dood is de kern van ons geloof.  
 
Dit jaar is het pad naar Pasen toe, anders dan anders. Al aan het begin van de 
Veertigdagentijd werden we geconfronteerd met de inval van Rusland in 
Oekraïne. Het werd al gauw duidelijk dat het hier om een serieuze oorlog ging. 
Het geweld heeft al duizenden slachtoffers gekost en vele honderdduizenden 
hebben het land ontvlucht. Gevlucht voor de oprukkende troepen van de russen. 
De oorlog duurt nu ruim 5 weken en het eind is nog niet in zicht. Dreiging van 
chemische of biologische middelen hangen nog boven het hoofd, om maar niet te 
spreken van nucleaire oorlogsvoering.  
 
Mogen we desalniettemin trots zijn? Het was fantastisch dat €150 miljoen werd 
opgehaald met de actie voor de Oekraïne, vele Nederlanders stellen woonruimte 
beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen die huis en haard hebben verloren. 
De landen van de Europese Unie staan zij aan zij; de NAVO is vastberaden de 
strijd aan te gaan als Rusland maar 1 voet zet op de bodem van een NAVO-lid.  
We moeten hiervoor wel een prijs betalen: De gas- en olieprijzen, graan en 
zonnebloemolie, en alle producten die aan gelieerd zijn stijgen in rap tempo. De 
prijs van vrede en veiligheid is hoog.   
Maar laten we bedenken wat in het evangelie van Mattheus staat:  
 “Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf 
de grondvesting der wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik 
had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij 
opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, 
Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht”. Dan zullen de rechtvaardigen Hem 
antwoorden en zeggen: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten 
gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? En wanneer zagen wij U als 
vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? En wanneer 
zagen wij U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken?” De Koning zal hun 
ten antwoord geven: “Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer 
geringste van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan”.  
Alleen zo kunnen we het paasfeest dat op handen is samen goed vieren.  
Ik wens u alvast een Zalig Pasen.  
 

Pasen 
Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op 
de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus uit de 
dood is opgestaan, op de zondag na zijn kruisiging. 
Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag. Beide 
dagen worden wel afzonderlijk eerste en tweede paasdag of paaszondag 
en paasmaandag genoemd. 
Het christelijke Pasen verwijst ook naar de vijftig dagen durende periode van het 
kerkelijke jaar vanaf het paasfeest tot Pinksteren. De periode van het paasfeest 
tot Hemelvaartsdag duurt veertig dagen.  

https://www.wikiwand.com/nl/Lijst_van_christelijke_feest-_en_gedenkdagen
https://www.wikiwand.com/nl/Kerkelijk_jaar
https://www.wikiwand.com/nl/Goede_Week
https://www.wikiwand.com/nl/Christen
https://www.wikiwand.com/nl/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://www.wikiwand.com/nl/Dood_en_herrijzenis_van_Jezus
https://www.wikiwand.com/nl/Dood_en_herrijzenis_van_Jezus
https://www.wikiwand.com/nl/Kruisiging
https://www.wikiwand.com/nl/Paasmaandag
https://www.wikiwand.com/nl/Pinksteren
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Katholieken mogen gedurende de vijftig dagen durende periode hun jaarlijkse 
paasplicht vervullen. 

 
Oorsprong 
Het christelijke Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach. Tijdens 
het Eerste Concilie van Nicea (325) zijn de data van beide feesten officieel 
ontkoppeld. In ouder (godsdienst)historisch onderzoek en in  
pseudowetenschappelijke lectuur wordt vaak een pre-christelijke oorsprong van 
diverse gebruiken rond Pasen verondersteld. De gangbare wetenschappelijke 
theorie is dat men over de voorchristelijke periode in Noordwest-Europa 
nauwelijks iets weet, omdat er nauwelijks iets van is overgeleverd. Mogelijk heeft 
de viering van Pasen in de loop van de tijd elementen van oude lentefeesten 
(zie feesten en rituelen tijdens de lente) in zich opgenomen, maar dat blijft 
speculatief. 
Het eten van paaseieren is van middeleeuwse oorsprong. Een ander gebruik zijn 
de paasvuren. De ontstaansperiode hiervan is onbekend. De Palmpasen stok is 
een Nederlands fenomeen dat na de reformatie bij katholieken ingang vond. 
De paashaas is volgens hedendaagse inzichten helemaal niet zo oud: hij is voor 
zover bekend pas in 1682 voor het eerst in Duitsland beschreven, in Georg 
Franck von Franckenau's boek De ovis paschalibus ('Over paaseieren').[5] De 
paashaas heeft van oorsprong een pedagogisch karakter.[6]. Over enkele figuren 
uit de alledaagse mythologie. Amsterdam, 2008 Via een vertaald Duits boek is de 
paashaas voor het eerst in ieder geval in 1825 in Nederland bekend. 
 
Etymologie 
Het woord Pasen is de meervoudsvorm van pasch of paesch, meervoud omdat 
het over meerdere dagen wordt gevierd. Het is ontleend aan christelijk 
Latijn pascha, een ontlening aan het Grieks Páscha (Πάσχα), dat weer ontleend is 
aan Aramees Paskha (פסחא), verwant met Hebreeuws Pesach (ח  het feest ,(ַחסֶּ
van de uittocht uit Egypte.[7] 
Easter (Engels) of Ostern (Duits) is afgeleid van de godin Ostara, volgens 
de Angelsaksische monnik Beda, luidt de vierde maand van het jaar in 
het Oudengels Ēostrae. Hij schrijft dat deze maand vernoemd was naar de 
godin Ēostrae, die in vroegere tijd in Engeland aanbeden zou zijn. Dit is tevens de 
enige oude vermelding van deze godin. 
 
In het christendom 
In de christelijke traditie is Pasen, of ook wel het paasfeest, het 
belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, 
herdenken christenen het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren 
zij zijn opstanding, ook wel verrijzenis genoemd, uit de dood. Pasen behoort 
daarmee tot de traditie van de zoenoffers, die draaien om de noodzaak van de 
dood voor het leven, de verzoening met het goddelijke en de spirituele 
ontwikkeling van de eigen ziel door beproeving. 
 
Bijbelse geschiedenis 

 Zie arrestatie van Jezus, verloochening van Petrus, proces tegen Jezus, dood 

https://www.wikiwand.com/nl/Vijf_geboden_van_de_Kerk
https://www.wikiwand.com/nl/Pesach
https://www.wikiwand.com/nl/Eerste_Concilie_van_Nicea
https://www.wikiwand.com/nl/Lente#Feesten_en_rituelen_tijdens_de_lente
https://www.wikiwand.com/nl/Paasei
https://www.wikiwand.com/nl/Paasvuur
https://www.wikiwand.com/nl/Palmpasenstok
https://www.wikiwand.com/nl/Paashaas
https://www.wikiwand.com/nl/Pasen#citenote5
https://www.wikiwand.com/nl/Pedagogiek
https://www.wikiwand.com/nl/Pasen#citenote6
https://www.wikiwand.com/nl/Pesach
https://www.wikiwand.com/nl/Uittocht_uit_Egypte
https://www.wikiwand.com/nl/Pasen#citenote7
https://www.wikiwand.com/nl/Ostara_(godin)
https://www.wikiwand.com/nl/Angelsaksen
https://www.wikiwand.com/nl/Christelijk_kloosterwezen
https://www.wikiwand.com/nl/Beda
https://www.wikiwand.com/nl/Oudengels
https://www.wikiwand.com/nl/Engeland
https://www.wikiwand.com/nl/Christendom
https://www.wikiwand.com/nl/Liturgie
https://www.wikiwand.com/nl/Goede_Vrijdag
https://www.wikiwand.com/nl/Kruisiging
https://www.wikiwand.com/nl/Opstanding
https://www.wikiwand.com/nl/Zoenoffer
https://www.wikiwand.com/nl/Arrestatie_van_Jezus
https://www.wikiwand.com/nl/Verloochening_van_Petrus
https://www.wikiwand.com/nl/Proces_tegen_Jezus
https://www.wikiwand.com/nl/Dood_en_herrijzenis_van_Jezus
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en herrijzenis van Jezus en grote opdracht voor de hoofdartikelen over dit 
onderwerp. 

Hieronder volgt een synthese van de gebeurtenissen volgens Matteüs 28:1-
10, Marcus 16:1-13, Lucas 24:1-53 en Johannes 20:1-23.  
Op Witte Donderdag was Jezus op de Olijfberg en werd hij verraden door Judas 
Iskariot. Hierop werd hij gearresteerd door soldaten die in dienst waren van de 
hogepriester. De Joodse leiders wilden hem ter dood veroordelen, maar dat mocht 
alleen de Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus, doen. Pilatus verklaarde echter 
in het openbaar niets te zien waarom Jezus ter dood zou moeten worden 
veroordeeld. De aanklagers bleven echter aandringen. Ook verklaarden ze dat 
Jezus zich 'koning der Joden' noemde en dat dit al een veroordeling zou 
rechtvaardigen. Pilatus kon hier niet goed onderuit komen als hij moeilijkheden 
met de Romeinse keizer wilde vermijden. Hij kon nog maar een oplossing zien 
van dit dilemma: het was traditie dat ter gelegenheid van het joodse 
feest Pesach een veroordeelde misdadiger gratie kreeg en het volk mocht kiezen 
welke dat zou zijn. Pilatus gaf nu de keus tussen Jezus en een moordenaar, 
veronderstellend dat het volk niet een misdadiger zou vrijlaten. Opgehitst door de 
leiders koos het volk echter voor vrijlating van de misdadiger Barabbas in plaats 
van Jezus. Jezus werd door Pilatus veroordeeld tot de dood aan het kruis. Hij 
waste daarbij zijn handen 'in onschuld'. Jezus werd op vrijdag aan het kruis 
genageld, waar hij kort voor de joodse sabbat, op de vooravond van het Pesach, 
stierf. Door Jozef van Arimathea werd Jezus begraven, in een graf dicht bij 
Golgotha.  
Heel vroeg op de zondagmorgen gingen er vrouwen naar het graf om het lichaam 
van Jezus te verzorgen. Ze vonden hem daar echter niet, engelen vertelden hen 
dat Jezus was opgestaan. "Waarom zoekt u de levende onder de doden?" Kort 
daarop verscheen hij aan Maria Magdalena. Daarop gingen de vrouwen naar de 
discipelen, die hen niet geloofden. Toch gingen ze wel bij het graf kijken, 
Johannes en Petrus voorop. Diezelfde dag verscheen Jezus aan twee volgelingen 
die onderweg waren naar Emmaüs (de zogeheten Emmaüsgangers). Nadat hij 
zich aan hen geopenbaard had (bij het breken van het brood) haastten ze zich 
terug naar Jeruzalem om het de discipelen te vertellen. Terwijl ze hun verhaal aan 
het doen waren, verscheen Jezus in hun midden. Hij beloofde hierbij de Heilige 
Geest te zenden en gaf ze de opdracht: "Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo 
zend Ik jullie uit."  
 

Betekenis 
Met de christelijke viering wordt, evenals met de joodse viering, de uittocht uit 
Egypte (de exodus) herdacht, zij het metaforisch vanuit het werk van God in en 
door de persoon Jezus als Christus, door christenen beschouwd als de Zoon van 
God, de beloofde Messias, de Verlosser. Hij wordt in het Nieuwe 
Testament het paaslam genoemd, dat zichzelf vrijwillig liet offeren voor 
de verzoening van God met de mensen. Dit duidt op de symbolische betekenis 
van het offerlam, dat volgens de Mozaïsche voorschriften (Oude 
Testament, Pentateuch) en de tradities van de joodse godsdienst geofferd moest 
worden ter vergeving van zonden. Met de voorstelling van Jezus als 
het eeuwige paaslam werd in geestelijke zin een 'nieuw verbond' tussen God en 

https://www.wikiwand.com/nl/Dood_en_herrijzenis_van_Jezus
https://www.wikiwand.com/nl/Grote_opdracht
https://www.wikiwand.com/nl/Evangelie_volgens_Matte%C3%BCs
https://www.wikiwand.com/nl/Evangelie_volgens_Marcus
https://www.wikiwand.com/nl/Evangelie_volgens_Lucas
https://www.wikiwand.com/nl/Evangelie_volgens_Johannes
https://www.wikiwand.com/nl/Witte_Donderdag
https://www.wikiwand.com/nl/Olijfberg
https://www.wikiwand.com/nl/Judas_Iskariot
https://www.wikiwand.com/nl/Judas_Iskariot
https://www.wikiwand.com/nl/Pontius_Pilatus
https://www.wikiwand.com/nl/Pesach
https://www.wikiwand.com/nl/Barabbas
https://www.wikiwand.com/nl/Goede_Vrijdag
https://www.wikiwand.com/nl/Sabbat_(jodendom)
https://www.wikiwand.com/nl/Maria_Magdalena
https://www.wikiwand.com/nl/Emma%C3%BCs
https://www.wikiwand.com/nl/Heilige_Geest
https://www.wikiwand.com/nl/Heilige_Geest
https://www.wikiwand.com/nl/Pesach
https://www.wikiwand.com/nl/Uittocht_uit_Egypte
https://www.wikiwand.com/nl/Metafoor
https://www.wikiwand.com/nl/Zoon_van_God
https://www.wikiwand.com/nl/Zoon_van_God
https://www.wikiwand.com/nl/Messias
https://www.wikiwand.com/nl/Nieuwe_Testament
https://www.wikiwand.com/nl/Nieuwe_Testament
https://www.wikiwand.com/nl/Paaslam
https://www.wikiwand.com/nl/Verzoening
https://www.wikiwand.com/nl/God_(christendom)
https://www.wikiwand.com/nl/Symbool
https://www.wikiwand.com/nl/Oude_Testament
https://www.wikiwand.com/nl/Oude_Testament
https://www.wikiwand.com/nl/Thora
https://www.wikiwand.com/nl/Zonde_(christendom)
https://www.wikiwand.com/nl/Eeuwigheid
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mens aangeboden, gebaseerd op de genade, waarmee het oude verbond, 
gebaseerd op de wet, buiten werking kon worden gesteld. Wie in Hem gelooft, 
hoeft volgens de christelijke traditie niet meer 'onder de wet' te leven, maar valt 
'onder de genade'. Deze begrippen en de verhoudingen tussen het een en ander 
zijn in onder meer de brieven van de apostel Paulus nader uitgewerkt. Met het 
paasfeest wordt ook uitgekeken naar de verwachte wederkomst van Jezus op 
aarde. 
 

Samen op weg naar Pasen 
Door Henk van Loon 
De vieringen in de Goede Week zullen anders 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.  meer dan andere jaren proberen 
we jongeren te betrekken rond de vieringen van Pasen. Door de rituelen rond 
Witte Donderdag  en de Paaswake proberen we ook de jongeren dichter bij de 
kern te brengen van de gebruiken in de Goede Week. In de vieringen in de 
Ignatius gedurende het Paastriduüm zal vicaris Vincent Wang samen met diaken 
Henk van Zoelen voorgaan.   
 
Ik nodig u van harte uit om samen met de gemeenschap van de Ignatius op weg 
te gaan naar Pasen.  
 

“Als God renoveert” 
Door Mariogenia Navarro 
Donderdag 24 en vrijdag 25 maart jl. heeft de conferentie ‘De Missionaire 
Parochie’ plaatst gevonden in Breda. Het waren twee dagen vol met informatie, 
ontmoetingen en getuigenissen. Ik ben blij dat ik de kans kreeg om deel te nemen 
aan deze conferentie. 
Ik zal proberen om mijn ervaring in een halve A4tje te delen met u……als het iets 
langer wordt, neemt mij a.u.b. niet kwalijk. Ik denk zelfs dat een A4tje te weinig zal 
zijn om al die mooie belevenissen in woorden uit te drukken. 
Er zijn drie dingen/onderwerpen die mij het meest zijn bijgebleven, nl. 16%, koffie 
drinken met vrijwilligers en beeld van de Heilige Geest. 
16%: bij elke vernieuwing zijn er enthousiaste personen die klaar staan om hun 
steentje bij te dragen aan verandering(en). James Mallon (priester uit Canada) 
vertelt dat dit het groepje is waar je (priester) het meeste tijd in moet investeren, 
want wanneer éénmaal alles in beweging is…dan volgt de rest wel. 
Veranderingen kosten tijd, het duurt even voordat oude gewoontes losgelaten 
worden. Daarom is het belangrijk om je (priester) tijd in de juiste groep te 
investeren, er zijn altijd mensen die ondanks alle goede werken blijven klagen en 
je (priester) wil niet kostbare tijd verliezen om een verandering hierin te brengen. 

https://www.wikiwand.com/nl/Genade_(christelijk_geloof)
https://www.wikiwand.com/nl/Paulus_(apostel)
https://www.wikiwand.com/nl/Wederkomst
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Koffie drinken met vrijwilligers: dit was meer een oproep voor de priesters in de 
parochies. Het verzoek was om koffie te drinken met vrijwilligers die zich inzetten 
voor de kerk om ze te danken, om zich (de priesters) kwetsbaar te stellen en hun 
(de priesters) hart te openen. Gewoon mensen ontmoeten en met ze te praten, 
maar vooral om naar ze te luisteren. Luisteren naar wat hun bezig houdt. 
Ik ging naar de seminar genoemd: ‘De Heilige Geest (dieper) ervaren’. Er was 
toen vertelt dat wij een duidelijk beeld hebben van wie God de Vader en Jezus 
zijn, maar een beeld hebben bij de heilige geest is best lastig. Er werd uitgelegd in 
welke vorm wij de Heilige Geest kunnen inbeelden……een rivier (Jezus zei: 
“Wie dorst heeft, kom naar mij”), de wind (de grote wind op de Pinksterdag 
(Handelingen 2:2)) en vuur (het vuur dat in tongen verdeelt boven het hoofd van 
de apostelen (Handelingen 2:3)). 
 
Oh wat wil ik u heel graag meer vertellen, maar ik moet nu stoppen anders wordt 
mijn verhaal veel te lang.  
Tot slot was het heel duidelijk dat wij allemaal te kampen hebben met dezelfde 
problemen; steeds minder vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk en 
kerkbanken die leeg blijven. Hierin wil de missionaire parochie een verschil maken 
door een nieuwe manier van leiderschap, binding en evangelisatie in te voeren. 
Ik hoop dat u ook zo enthousiast bent geworden als ik en dat u tot die 16% 
behoort die heel graag mee wil doen aan de veranderingen. 

 
Vieringenoverzicht april in de H. Martha 
Vrijdag 1 april  09.00 Eerste Vrijdag Vicaris V. Wang 
Zaterdag 2 april 19.00  Vicaris V. Wang 
Zondag 3 april 09.15 Jongerenviering Pastoor D. Langerhuizen 
  13.00  Engels Afrikaans Kees v.d. Geest svd 
Zaterdag 9 april 19.00  Vicaris V. Wang 
Zondag 10 april  09.15  Palmzondag Vicaris V. Wang 
  13.00  Kees v.d. Geest svd 
Dinsdag 12 april 19.30 Boeteviering Vicaris V. Wang 
Vrijdag 15 april 15.00 Kruisweg Pastor J. Eijken 
Zondag 17 april 09.15  Pasen Vicaris V. Wang 
  13.00 Engels Afrikaans Kees v.d. Geest svd 
Zaterdag 23 april 19.00  Vicaris V. Wang 
Zondag  24 april 09.15 W&C J. Eijken 
  13.00 Engels Afrikaans p. Mazono svd 
Zaterdag  30 april 19.00  Vicaris V. Wang 
Zondag 1 mei 09.15  Vicaris V. Wang 

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

Vieringen in de Goede Week:  
Dinsdag 12 april   Marthakerk 19.30 uur Boeteviering Vic. V. Wang 
Donderd.14 april  Ignatius 19.30 uur  Witte Donderdag Vic. V. Wang 
Goede Vrijdag 15 april    Marthakerk 15.00 uur  Kruisweg  J. Eijken 
Goede Vrijdag 15 april Ignatius 19.30 uur Kruishulde  Vic. V. Wang 
Paas Zaterdag 16 april Ignatius 19.30 uur Paaswake  Vic. V. Wang 
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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. 

 

 
 

Koperpoetsen. 
Op woensdag 6, donderdag 7 en zaterdag 9 april zoeken we mensen die graag 
koper willen poetsen. U bent welkom tussen 10 en 12 uur. We hopen dat velen 
van u hieraan gehoor geven opdat het koper er glimmend bij staat tijdens de 
Pasen. Komt u ook? Ingang De Bockstraat 58. 
 

Uitnodiging tot deelname aan het Synodaal Proces in de parochie 
Maria Sterre der Zee:  
30 maart en 6 april 2022 
 
Zoals u via krant, media of anderszins hebt kunnen lezen, zit de Rooms 
Katholieke Kerk momenteel in een zogeheten Synodaal Proces. In oktober 2023 
is er in Rome een bisschoppensynode, d.w.z. een grote bisschopsvergadering. 
Voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij graag horen 
wat er leeft onder gelovigen. Dat bekent dat alle katholieken mee kunnen denken 
over de toekomst van de Kerk. Hoe moet het nu verder met onze Kerk in een tijd 
die zo snel aan het veranderen is? 
Vanuit onze parochie Maria Sterre der Zee wordt ook gehoor gegeven aan de 
oproep van de paus. Hij vraagt ons mee te doen aan een proces van luisteren, 
participeren en inspireren. Ook onze bisschop, Mgr. J. van den Hende, is met 
allerlei mensen en instanties in ons bisdom in gesprek over de inhoud van het 
synodaal proces: zie: www.bisdomrotterdam.nl 
Het pastoraal team en het parochiebestuur nodigen u van harte uit voor 2 
bijeenkomsten in onze parochie: op woensdag 30 maart in de Maria ten Hovezaal 
bij de Jacobuskerk. Ingang: naast de pastorie aan de Willemstraat. En op 
woensdag 6 april in de Melchiorzaal van het parochiecentrum bij de Paschaliskerk 
aan de Neuhuyskade. De inloop is vanaf 19.30 uur, waarbij een kop koffie en/of 
thee voor u klaar staat. Beide avonden beginnen om 20.00 uur met gebed, daarna 
beginnen we aan de bespreking van de centrale thema’s.  
De centrale thema’s in ons bisdom zijn: 

 Vieren 

 Medeverantwoordelijkheid voor missie 

 Dialoog in Kerk en Samenleving.  

 

http://www.bisdomrotterdam.nl/
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Het bisdom Rotterdam geeft een handreiking voor deze avonden. Aan de hand 
daarvan zullen we met elkaar in gesprek gaan. Daarnaast willen wij graag naar u 
luisteren welke opmerkingen, antwoorden en aanbevelingen u heeft op 
onderstaande vragen: 

 Hoe is het om parochiaan te zijn in de katholieke kerk? 

 Waar beleef je vreugde aan? 

 Welke verbeteringen zijn nodig? 

 Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome? 

U bent van harte welkom om aan een van deze avonden deel te nemen. Wilt u zo 
goed zijn om u tevoren op te geven bij het Centraal Parochiesecretariaat? Dat kan 
bij voorkeur via de e-mail: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of via de telefoon: 
070 - 820 98 66 
 
Alle aanbevelingen en opmerkingen zullen (anoniem) worden gebundeld en 
doorgestuurd naar ons bisdom Rotterdam. Ook zal over het resultaat van deze 
bijeenkomsten worden gepubliceerd op de website van onze parochie: 
www.rkdenhaag.nl en in Stella Maris, het parochieblad onze parochie.  
Indien u niet in de gelegenheid bent om mee te doen, dan kunt u uw antwoorden 
en opmerkingen anoniem en schriftelijk, sturen aan:  
 
Centraal Parochiesecretariaat Maria Sterre der zee 
Neuhuyskade 97, 2596 XK Den Haag  
Via de email is ook mogelijk: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
 
Het doel van beide avonden is tweeledig: onze parochie wil voor 15 april onze 
bijdrage leveren aan het bisdom. Het belangrijkste doel is dat we hierin samen op 
weg zijn. Geïnspireerd concrete en haalbare aanbevelingen omzetten in pastorale 
activiteiten. Als parochie Maria Sterre der zee dragen we dan bij aan het Synodaal 
Proces en aan het Pastoraal Beleid in onze parochie. Mag ik u vragen om met mij 
te bidden, dat de Heilige Geest ons hierbij mag inspireren en begeleiden en dat 
wij mogen horen wat Hij ons in deze onrustige tijd wil zeggen. Opdat het geloof in 
de levende God mag worden doorgegeven!  
Met vriendelijke groet, Dolf Langerhuizen, Pastoor parochie Maria Sterre der Zee  
 

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.  

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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Het programma ziet er als volgt uit: 

Datum Locatie Lid pastoraal team Hoofdstuk Fratelli Tutti 

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.  
 
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. 
 

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


12 

 

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  

 

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. 
 
Iedere eerste vrijdag van de maand  - Aanbidding Allerheiligste 
 
Vrijdag 1 april is de eerstkomende aanbidding en uitstelling van ‘t Allerheiligste. 
Komt u ook? Vooral nu Oekraïne ons gebed erg hard nodig heeft! Aansluitend 
koffie en koperpoetsen. 

Aanvang van de aanbidding is 09.00 uur (kerk open om 08.45 uur aan de zijde 
van De Bockstraat 58)  
 

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. 

mailto:j.eijken@rkdenhaag.nl
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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 
9 april 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 April 9th 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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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. 
 
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 Pasen weer mooi versieren. 
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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! 
 

Zomerkamp Willibrord/Agnes  

Ben jij klaar voor een feestje? 

Heb jij zin in plezier en avontuur? 

Wil jij delen in het geloof? 

Heb jij zin in een onvergetelijke vakantie? 

Ben je tussen de 8 en 12 jaar? 

Ga dan met ons mee op kamp, het leukste feest van het jaar! 

http://www.beterbijbel.nl/
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Voor jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar wordt dit jaar weer een zomerkamp 

georganiseerd. Onder leiding van een gemotiveerd team van begeleiders 

reizen we af naar het zuiden van het land, waar een geweldige omgeving en 

een gezellig kamphuis op ons wachten. Hier zullen we ons vermaken met 

verschillende activiteiten op het gebied van spel, sport, ontspanning en geloof. 

Ieder dag begint met een dagopening en eindigt met een dagsluiting waarin het 

(dag)thema centraal staat. Het thema van dit kamp is… 

 

Een dag niet gefeest, is een dag niet geleefd! 

Het thema ‘Een dag niet gefeest, is een dag niet geleefd’ is gebaseerd op een 

aantal katholieke feesten. Elke dag zal er een nieuw feest centraal staan. Het 

feest wordt verwerkt in de spellen en in allerlei andere activiteiten. In een 

kampboekje kunnen de kinderen alles bijhouden wat ze doen, om het later 

thuis na te kunnen vertellen. Daarnaast krijgen de kinderen een kampshirt in de 

kleur van hun team. 

Kampinfo 
 

Het zomerkamp brengt ons dit jaar naar de omgeving van Eindhoven. Het 

kamphuis waar we een kleine week zullen verblijven biedt een fijne en 

natuurlijke omgeving. Er is onder andere een ruim speelveld, speeltoestellen 

en een bos waar leuke en spannende spellen zullen gaan plaatsvinden.  

Een week vol met plezier, spel, sport, gezelligheid en geloof!  

Via www.rkdenhaag.nl  (Agnes gemeenschap en/of Willibrord gemeenschap) 

kunt u het verslag en de foto’s van eerdere jaren bekijken. 

 
Datum: zondag 10 juli 2022 t/m vrijdag 15 juli 2022 

Kamphuis: Vakantieboerderij De Putte 

Adres: Vessemseweg 34, 5528 CC Hoogeloon 

(Noord-Brabant) 

Kosten: € 20,00 per kind 

Deelnemers: max. 30 kinderen, wees er snel bij! 

Leeftijd: 8 tot en met 12 jaar Inschrijving: inschrijven kan 

tot t 15 mei 2022  IBAN: NL 62 INGB 0003081273 o.v.v. 

Willibrord zomerkamp 2022 + naam van uw kind(eren) 

Wacht niet langer en vul het inschrijfformulier in! 

 

http://www.rkdenhaag.nl/

