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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 
 
Kerkgelegenheid: 
Heilige 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:  WWW.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   

 
OVERZICHT  VERJAARDAGEN  VRIJWILLIGERS IN JUNI & JULI 2022 
 
Kebron Dawit       5 juni 2022 
Saïda Chirino     10 juni 2022 
Georgette Heijstek    25 juni 2022 
Jason Pourier     29 juni 2022 
Owen Li        7 juli 2022 
Sem Dawit        5 juli 2022 
Gerard van Lier       5 juli 2022 
Milaine Janga       8 juli 2022 
Henrik Dillhoff     10 juli 2022 
E. Gijsbertha     12 juli 2022 
J. Bornachera     14 juli 2022 
Geraldine de Melo    21 juli 2022 
 
Bidden wij voor bovengenoemde vrijwilligers dat zij een gezond, gelukkig en  
gezegend jaar tegemoet gaan.   
 
Het volgende kerknieuws komt uit in augustus.  

mailto:d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
mailto:j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
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Voorwoord: 
Door Henk van Loon, lid pastoraatsgroep 
 
Hemelvaart van de Heer hebben we net gevierd en op 4 juli vieren wij de komst 
van de Heilige Geest - die eertijds neerdaalden over de apostelen. Na Pinksteren 
zwermen de apostelen en leerlingen uit naar alle windstreken om het geloof te 
verkondigen. We lezen hierover veel in de “Handelingen van de Apostelen”.  
Hoe doen wij dat? Zwermen wij uit in onze omgeving om te vertellen over ons 
geloof? Laten wij ons begeesteren door de H. Geest? Ontspringt in ons ook het 
vuur van de Geest? Hebben we het dagelijks over ons geloof met onze kinderen? 
Zijn wij hun leraren? 
Het zou bijna voor de hand liggen dat wij het geloof kunnen verspreiden als we 
onze kinderen in de geest van het geloof opvoeden. We hebben de kinderen laten 
dopen, ze hebben de Eerste Communie gedaan….  Misschien hebben ze al het 
sacrament van het Vormsel toegediend gekregen. Daarna breekt toch een 
spannende periode aan; gaan ze nog mee naar de kerk? Kunnen ze daar nog 
vinden wat ze aan ‘spiritueel voedsel’ nodig hebben. Vaak krijgen de kinderen de 
keus van de ouders of ze nog wel of juist niet meer naar de kerk gaan. Wij, als 
ouders, zijn natuurlijk wel het voorbeeld om de kerk regelmatig te bezoeken. 
Het is juist in de kerk dat geloof groeit; niet thuis met de neus achter de TV, IPad 
of de PC.  
Zoals u al in het overzicht hieronder kunt zien, zullen er in de zomerperiode geen 
vieringen zijn op de zaterdagavond. Vincent Wang gaat genieten van een 
vakantie en zodoende moet het pastoraalteam alle zeilen bijzetten om in alle 
kerken de vieringen te kunnen doen. U kunt hierover ook lezen in de nieuwe 
Stella Maris. U begrijpt het natuurlijk wel!. Na de zomervakantie (vanaf 1 
september) zal alles weer het “oude” zijn.  
Ik wens u nu vast (al is het aan de vroege kant…. ) een hele fijne zomervakantie 
toe.  
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Vieringenoverzicht juni en juli in de H. Martha 
Vrijdag  3 juni 09.00 Eerste Vrijdag Kees v.d. Geest svd 
Zaterdag 4 juni   Geen viering  
Zondag 5 juni 09.15 W&C Diaken H. van Zoelen 
  13.00  Engels Afrikaans Kees v.d. Geest svd 
Zaterdag 11 juni 19.00  Pastoor D. Langerhuizen 
Zondag 12 juni 09.15  Pastoor D. Langerhuizen 
  13.00  Engels Afrikaans P E. Owusu svd 
Zaterdag 18 juni 19.00  Vicaris V. Wang 
Zondag 19 juni  09.15   Vicaris V. Wang 
  13.00  Kees v.d. Geest svd 
Zaterdag 25 juni 15.00  Vicaris V. Wang 
Zondag 26 juni 09.15   Vicaris V. Wang 
  13.00 Engels Afrikaans p. Mazono svd 
Vrijdag  1 juli 09.00 Eerste Vrijdag  
Zaterdag 4 juli    Geen viering 
Zondag 5 juli 09.15   
  13.00  Engels Afrikaans  
Zaterdag 11 juli   Geen viering 
Zondag 12 juli 09.15   
  13.00  Engels Afrikaans  
Zaterdag 18 juli   Geen viering 
Zondag 19 juli  09.15    
  13.00 Engels Afrikaans  
Zaterdag 25 juli   Geen viering 
Zondag 26 juli 09.15    
  13.00 Engels Afrikaans  

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 (Uitstelling Allerheiligste) en iedere woensdag 
na de mis van 09.00 uur bidden wij samen de Rozenkrans in onze Marthakerk. U bent 
van harte welkom. 

 

 
 
Bedevaart naar Brielle. 

Op zaterdag 9 juli 2022 wordt de Nationale Bedevaart naar Brielle gehouden. Na 
2 jaar corona-onderbreking sluiten we ons voor de 10e keer daarbij aan vanuit 
Den Haag. We gaan zowel met de bus als op de fiets (e-bike) om onze eer te 
betonen aan de Martelaren van Gorkum en om te laten inspireren door hun 
standvastig geloof. Hun marteldood, precies 450 jaar geleden, maakt dit volgens 
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het Bisdom een bijzonder jaar. Tevens eren we met deze bedevaart drie 
martelaren van het naziregime ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: de heilige 
Edith Stein, de zalige Karl Leiner en de heilige Titus Brandsma. Een extra motief 
dus om dit jaar naar Brielle te gaan. 
Er wordt een bus ingezet voor de wat oudere parochianen. De bus zal vertrekken 
zowel vanaf de Emmaüs Kerk (09.00 uur)  aan de Leyweg als vanaf de St. 
Jacobuskerk (09.15 uur) in de Parkstraat. Fietsers, jong en oud, uit alle delen van 
Den Haag, verzamelen voor vertrek op het voorplein van de St. Jacobuskerk. 
Details over inschrijving en de betalingsregeling en vertrektijden zullen binnenkort 
bekend gemaakt worden door middel van websites en flyers die achter in de kerk 
te vinden zullen zijn. Reserveer de dag en probeer alvast wat kilometers in de 
benen te krijgen want het is een flinke trap naar Brielle.  
Programma Brielle: 
11.00 uur Pontificale Eucharistieviering met Mgr. Van den Hende aansluitend 
lunchpauze. 
14.30 uur Kruisweg in de Ommegang rond het Martelveld 
15.30 uur Vesperviering, processie en pelgrimszegen.  
Deelnamekosten voor mensen die de bus nemen zijn €25,00, bij de fietsers wordt 
€3,00 opgehaald voor de oversteek met de veerboot.  
Achterin de kerk liggen folders om u aan te melden. Aanmelden kan via het 
parochiesecretariaat: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl  
Voor informatie kunt u ook nu al bellen met Kees Nusteling (070-3063811) of met 
Lore Olgers (070-3244118). 

 
 
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  
Recent is er 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.mocschilderswijk.nl/
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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 3 juni is de eerstkomende aanbidding en uitstelling van ‘t Allerheiligste. 
Komt u ook? Vooral nu Oekraïne ons gebed erg hard nodig heeft! Aansluitend 
koffie. Aanvang van de aanbidding is na de eucharistieviering van 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). 

 
 

KORTE BERICHTEN 
 

 KERKSCHOONMAAK 

Ondertussen weten we het wel; elke tweede zaterdag van de maand maken ‘we’ 
de kerk schoon. Samen het pand gebruiken: Samen schoonmaken! Maar zo is het 
jammer genoeg niet. Maar een paar mensen komen trouw naar de schoonmaak 
ochtend. We kunnen best wel wat meer ‘handjes’ gebruiken. Vele handen maken 
licht werk. Met name jongeren daag ik uit om eens wat vaker te komen. Laat je 
niet kennen. Het is nog gezellig ook; in de pauze samen koffie/thee drinken terwijl 
onder de schoonmaak er muziek gedraaid wordt. De kerkschoonmaak is weer op 
11 juni van 10 tot 12.30 uur, ingang De Bockstraat 58.  

mailto:j.eijken@rkdenhaag.nl
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 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 June 11th at 10.00 
a.m. till 12.30 p.m. Entrance 58, De Bockstraat.  
 
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. 
 
Prijsverhoging 
Door de beheercommissie 
Helaas hebben ook wij te maken met de inflatie. En dat merken wij vooral bij de 
inkoop van materialen die nodig zijn om de eucharistie te kunnen vieren. 
Misboekjes, hosties,  bloemen, kaarsen. Alles is duurder geworden. En dan 
hebben wij het nog niet over de kosten van elektriciteit en gas om onze kerk te 
verlichten en te verwarmen. Wij ontkomen er niet aan om ook onze prijzen aan te 
passen. Niet direct, maar over één maand. Dan kunt u zich daar een beetje op 
voorbereiden en voelt het niet ineens als een soort “overval”.  
Per 1 juli gaan wij de prijzen aanpassen van onze kaarsen en de misboekjes. 
Voor de misboekjes vragen wij dan een bijdrage van € 0,50. De prijzen van de 
diverse kaarsen treft u dan overzichtelijk bij de verkooptafel aan.  
Wij hopen op uw begrip voor dit vervelende, maar helaas noodzakelijke besluit. 
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H. Josef 
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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 mooi versieren. 
 

  
 
 

 
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! 
 
 
  

http://www.beterbijbel.nl/
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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! 

 
Bedevaart naar Lourdes 
Het is nog maar pas geleden dat de parochies “De vier Evangelisten” en “Maria 
Sterre der Zee” met elkaar naar Lourdes zijn geweest. Zoals velen van de 
deelnemers lieten weten, was het een zeer indrukwekkende bedevaart. Vanuit de 
parochie Maria Sterre der Zee was vicaris Vincent Wang meegegaan. Ook hij 
maakte op diverse momenten deel uit van de ceremonies en aanbiddingen in 
Lourdes. Het was een onvergetelijke bedevaart. 

             
 

In gedachten bij het  
bidden van de Kruisweg. 

 



12 

 

 
 
H. Maria 
 
  


