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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 
 

LET OP: OP 5 MEI IS HET SECRETARIAAT VAN DE WILLIBRORD GESLOTEN. 
  

mailto:willibrord@rkdenhaag.nl
mailto:g.vandommelen@rkdenhaag.nl
mailto:s_bernadina@hotmail.com
mailto:pastoraatgroep.willibrord@rkdenhaag.nl
mailto:willibrord@rkdenhaag.nl
mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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Pastoraal team: 
Pastoor  D. Langerhuizen  
E:  d.langerhuizen@rkdenhaag.nl   
T:  070 820 92 80 

 

Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás   
E: j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl                 
T: 070 365 77 29 

 

Parochievicaris Vincent Wang SVD   
E: v.wang@rkdenhaag.nl   
T: 070 820 92 82 

 

Diaken H. van Zoelen    
E: h.vanzoelen@rkdenhaag.nl   
T: 070 820 92 83 

 
WEBSITE:  RKDENHAAG.NL  
Wilt u niets missen? Bezoek dan regelmatig onze website. 

 Wilt u betrokken blijven bij het wel en wee van uw parochie: neem elke week 
5 minuten de tijd voor het nieuws op www.rkdenhaag.nl   

 
OVERZICHT  VERJAARDAGEN  VRIJWILLIGERS IN MEI 2022 
 

Mariogenia Navarro    09-05-2022 
Ashwant Gonesh    19-05-2022 
 
Bidden wij voor bovengenoemde vrijwilligers dat zij een gezond, gelukkig en  
gezegend jaar tegemoet gaan.   
 
 
Voorwoord: 
Door Vicaris Vincent Wang 
Bij traditie in de maand mei, beleven wij gelovigen een bijzondere verbondenheid 
met Maria, de moeder van God en de moeder van de kerk. Deze maand gaat 
onze parochie Maria Sterre der Zee, samen met de parochie Vier Evangelisten 
een bedevaart organiseren naar Lourdes met het Thema: “ga het zeggen aan 
priesters”. Het is de boodschap van Maria op 2 maart 1858 aan Bernadette 
toevertrouwd dat men bij Lourdes een kapel moest bouwen en dat men daar in 
processie bijeenkomt. Het wordt later een bron van helen en genezen voor veel 
mensen, die lichamelijk of/en geestelijk ziek zijn.  
Als wij vandaag over de boodschap van Maria nadenken, zou er misschien 
niemand nog denken om er een materiele kapel te bouwen, maar wel een 
geestelijk gebouw in het hart van mensen te herbouwen of versterken door het 
Woord van God beter te verstaan en het goede plaats te geven in ons dagelijks 
bestaan na het goede voorbeeld van Maria. Dit is de intentie, een deel van de 
voorbereiding voor pelgrims op hun bedevaart, maar dit geldt ook voor ons die 
deze meimaand met wat devotie willen beleven.  

mailto:d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
mailto:j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
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Door haar leven heeft Maria altijd “ja” gezegd tegen het Woord van God en deze 
woorden goed in haar hart bewaard. Allereerst als meisje in Nazareth heeft zij het 
Woord van God gehoord, en zich ontvankelijk gesteld voor de werking van de 
Heilige Geest, om het heilsplan van God. Later bij de bruiloft in Kana heeft zij de 
nood van mensen gezien en hen naar het wonderlijke werk van Jezus, haar Zoon, 
Gods Zoon verwezen. Later in Jeruzalem, onder het kruis, ontvangt zij een 
nieuwe opdracht om moeder van zijn leerlingen te worden, dus moeder van de 
alle christenen, moeder van de kerk, en daarvoor te zorgen door met hen samen 
te bidden, en voor hen te bidden, voor ons allen. 
Tegenwoordig wordt onze wereld steeds bedreigd door de oorlog, een 
onophoudelijke coronacrisis, en veel andere uitdagingen. In deze maand telkens 
weer wij tot Maria bidden om haar voorspraak, denk even de mogelijkheid: Maria 
als een voorbeeld tot Gods woord en Gods wil opnieuw en bewuster opnemen in 
ons huis (in ons persoonlijk leven en in de gemeenschap van de Kerk, en van alle 
politici), dat Zij ons goed zou kunnen helpen om luisterend en beamend het 
Woord van God te verstaan en te doen wat Hij ons zeggen zal. In deze zin wens 
ik u een vruchtbaar Maria maand toe. Amen. 

 
Vieringenoverzicht mei in de H. Martha 
     
Zondag 1 mei 09.15 Jongerenviering Vicaris V. Wang 
  13.00  Engels Afrikaans Kees v.d. Geest svd ? 
Vrijdag 6 mei 09.00  Eerste Vrijdag Vicaris V. Wang 
Zaterdag 7 mei 19.00 W&C Diaken H. van Zoelen 
Zondag 8 mei 09.15  Pastoor D. Langerhuizen 
  13.00  Engels Afrikaans P E. Owusu svd 
Zaterdag 14 mei 19.00  Pastoor D. Langerhuizen 
Zondag 15 mei  09.15   Vicaris V. Wang 
  13.00  Kees v.d. Geest svd 
Zaterdag 21 mei 15.00  Pastoor D. Langerhuizen 
Zondag 22 mei 09.15   Vicaris J. Rivadeneira Aldas 
  13.00 Engels Afrikaans p. Mazono svd 
Donderdag 26 mei 09.15 Hemelvaart Vicaris V. Wang 
  13.00  Engels Afrikaans  
Zaterdag 28 mei 19.00 W&C Diaken H. van Zoelen 
Zondag  29 mei 09.15 W&C Diaken H. van Zoelen 
  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. 

 
LET OP: OP 5 MEI IS HET SECRETARIAAT GESLOTEN. 
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Uitnodiging  
Op dinsdag 3 mei 2022 houdt Herman van Bergeijk een voordracht waarin hij de 
parochiekerk van Paschalis Baylon in de context van zijn tijd en omgeving 
behandelt. Tevens zal hij aangeven welke plaats de kerk binnen het oeuvre van 
architect A.J. Kropholler inneemt.  
 
Herman van Bergeijk is architectuurhistoricus die in Groningen en Venetië heeft 
gestudeerd. In 1995 is hij gepromoveerd  op een studie over het werk van W.M. 
Dudok. Hij heeft in verschillende Europese landen, de Verenigde Staten en China 
les gegeven. Vanaf 1997 is hij docent aan de TU Delft. Sinds een jaar is hij als 
hoogleraar architectuurgeschiedenis in Harbin (China) werkzaam. 
 
Herman van Bergeijk is auteur van het boek De zwaarte van de materie. Het 
architectonisch werk van A.J. Kropholler. 
 
Locatie:  pastorie Paschalis Baylonkerk, Neuhuyskade 97, Den Haag 
Aanvang:   20:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur 
 
Aanmelden via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 070 - 820 98 66 

 
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 
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 zalige Titus Brandsma. (Onlangs heeft 
paus Franciscus bekend gemaakt dat Titus Brandsma op 15 mei a.s. heilig 
verklaard zal worden. 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 aan de Leyweg als vanaf de St. Jacobuskerk 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 

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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het is een flinke trap naar Brielle.  
Voor informatie kunt u ook nu al bellen met Kees Nusteling (070-3063811) of met 
Lore Olgers (070-3244118). 

 
Koperpoetsen. 
Op woensdag 4 en woensdag 11 mei 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 nog komende 
feestdagen. Komt u ook? Ingang De Bockstraat 58. 
 
 
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. 
 
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  
 

 
 

http://www.mocschilderswijk.nl/
mailto:j.eijken@rkdenhaag.nl
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Bedevaart naar Eijk & Duinen 

Op Hemelvaartsdag, 26 mei a.s., is er een bedevaart naar de begraafplaats Eijk & 
Duinen. Vanuit de H. Marthakerk kunt u hieraan deelnemen. Vertrek is 05.45 uur.  

Om 07.00 uur is er dan een Heilige Mis op deze locatie. Meer informatie volgt 
nog.  

 

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 6 mei 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). 

 
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. 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 18 mei 2022 om 19.00 uur in de parochiezaal van de 

H. Martha, De Bockstraat 58. 

https://www.rkdenhaag.nl/sacramenten/h-doopsel-2/
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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 
14 mei 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 May 14th at 10.00 a.m. 
till 12.30 p.m. Entrance 58, De Bockstraat.  
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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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 Hemelvaart en Pinksteren weer 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! 

 
NIEUW IN DE KERK (zie ook pagina 12) 
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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! 

 
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! 
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(vervolg van pagina 10)  

 

NIEUW IN DE KERK 

Bij het opruimen van de zolders vonden we recentelijk 4 oude vaandels. We 
troffen ze vuil, vies en opgerold aan. Bij het uitrollen van de vaandels bleken 
deze ook nog eens stuk. Stiksel had losgelaten of was gescheurd. Tijd voor 
actie: De vaandels werden eerst naar de stomerij gebracht waar ze stukje 
voor beetje werden gereinigd. Daarna werden de grootste vaandels 
gerepareerd daar waar het nodig was. Afgelopen week kwamen ze terug.  
Tijd om ze weer eens “tentoon te stellen”. De twee grote vaandels zijn meer 
dan 100 jaar oud. Ze hebben nu een vaste plek in onze Martha. 
 

   
 
Derde orde van den Heilige Franciscus. H. Martha - Den Haag              Aartsbroederschap der Heilige Familie – Mannen afd. S. Marthaparochie 

 
We proberen er meer over te achterhalen. Zodra we hierover meer weten 
leest u het weer in het Kerknieuws. 
 

Laatste nieuws: 
Zondag 15 mei om 15.00 uur is er een concert t.g.v. het 100-jarig jubileum 
van de St. Paschalis Baylonkerk, Wassenaarseweg 53. Op zondag 22 mei 
om 11.00 uur een plechtige eucharistieviering; Hoofdcelebrant bisschop J. 
v.d. Hende. Na beide ‘activiteiten’ een gezellig samenzijn onder het genot 
van een hapje en drankje. 


