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Colofon 
Het Sint Jacobusnieuws verschijnt 11 keer per jaar: gewoonlijk 1 keer per 
maand, maar in juli en augustus samen ook 1 keer. 
 
Redactie:     Lore Olgers, Ruud Ammerlaan en Pieter Schelfhout  
Oplage:   330 
Postabonnement: €19,- per jaar 
Digitaal ontvangen: Opgave via jacobus@rkdenhaag.nl 
Redactieadres:   Pastorie Sint Jacobus de Meerdere 
   T.a.v. Redactie Sint Jacobusnieuws 
   Willemstraat 60 
   2514 HN Den Haag 
Kopij:   jacobus@rkdenhaag.nl 
 
Kopij voor het juni-nummer s.v.p. aanleveren vóór 20 mei 

Vieringen 
Iedereen is welkom tijdens de 
dagelijkse liturgische vieringen, zie 
hiervoor de weekagenda op de 
middenpagina’s van deze uitgave. 
 
 

Openstelling 
De kerk is dagelijks open voor gebed, 
het aansteken van een kaars of 
bezichtiging:  
op weekdagen (behalve op vrijdag)  
na de Middagmis tot 15.00 uur en op 
zaterdag tot 16.00 uur. 
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Over verbondenheid van gebed en naastenliefde 

 
Op 5 mei a.s. is het 66 jaar geleden dat de Heilige Pater Pio zijn ziekenhuis, 

het Casa Sollievo della Sofferenza, opende in het ItaIiaanse San Giovanni 

Rotondo. In 1971 is Casa Sollievo geclassificeerd als provinciaal ziekenhuis 

en het werd in 1980 erkent als regionaal ziekenhuis van het National Health 

System. Pater Pio vertrouwde het ziekenhuis toe aan de gebedsgroepen 

over de hele wereld, om het in gebed te dragen. Ook de Pater Pio 

gebedsgroep in onze parochie maakt deel uit van dit wereldwijde verband. 

Maandelijks ontvangt onze gebedsgroep een catechese vanuit Italië om te 

overwegen. Deze maand willen wij deze overweging met u delen. 

“Gebed en naastenliefde zijn twee kanten van eenzelfde wezen, de 

persoon van Christus die nauw verbonden is met de Vader. Jezus volgen 

betekent samen bidden en naastenliefde beleven, zonder onderscheid of 

organisatorische middelen, maar in het licht van de Geest die ons hart 

opent voor heiligheid en ons leidt op de weg van Liefde voor God en onze 

medemensen. Casa Sollievo was Pater Pio’s antwoord op een concrete 

behoefte, namelijk herstel van de goede normen in de gezondheidszorg. In 

die tijd waren ze inderdaad dramatisch arm. Twee dingen moeten worden 

opgemerkt: het eerste is dat Pater Pio’s liefdadigheidsactie zijn oorsprong 

vond in zijn liefdesband met God. Hij voelde de behoefte zich helemaal te 

geven aan de behoeftigen. Maar er is een tweede belangrijke aspect: ‘Dit is 

het werk van de Voorzienigheid, zegt pater Pio op de dag van de 

inauguratie. Casa Sollievo moet gezien worden als een teken van Gods zorg 

voor de mensen. De toewijding die pater Pio aan de gebedsgroepen 

toevertrouwt om dit ziekenhuis te ondersteunen met gebed en 

naastenliefde komt precies voort uit de wens om te allen tijde, ondanks de 

veranderde gezondheid en sociale situaties, een zichtbaar en constant 

teken van de Goddelijke Voorzienigheid te geven.” 

Nog even over het ziekenhuis ‘Het Huis ter Verlichting van het Lijden’. Wat 

een naam, inspirerend juist in  deze tijd, een naam die de nadruk legt op de 

essentie van wat een ziekenhuis moet zijn. Ook in onze tijd en in onze 
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instellingen voor gezondheidszorg.  Naast alle technische vooruitgang en 

mogelijkheden heeft de patiënt juist nu naastenliefde en ons gebed nodig.  

Laten we bidden en hopen dat de band tussen de Kerk en de instellingen 

voor gezondheidszorg blijft bestaan en weer wordt verdiept. Laatst las ik in 

een vaktijdschrift: ‘de ziel is uit de zorg’. Hoogste tijd om haar daar terug te 

brengen. 

Namens de Pater Pio gebedsgroep en de St. Jacobsstaf ziekenbezoekgroep, 

Lore Olgers 
 

In memoriam Ben van der Velde 

 
Op 4 april bereikte ons het bericht dat Ben van der Velde was overleden. 'Ons' is: 
het College van Diakenen, de collectanten van de H. Jacobus de Meerdere.  
In 1992 werd Ben geïnstalleerd als lid van het College. Met het lidmaatschap zette 
Ben de traditie voort van zijn schoonfamilie, de familie van der Waart, 
brandstofhandelaar en leverancier van onze kerk, een van een reeks 
middenstanders die de parochie in de 60-er en 70-er jaren in stand wisten te 
houden. Ben paste goed in dit gezelschap en bij de collectanten en heeft 25 jaar 
lang onafgebroken zijn taken uitgevoerd, de laatste jaren in toenemende mate 
belemmerd door zijn achteruitgaande gezondheid. Maar áls Ben geroosterd was, 
kon je ervan op aan dat hij zijn diensten verrichtte, de laatste was met Kerstmis 
2017. In het rooster van 2018 staat de notitie 'Ben met emeritaat' en dat mocht 
ook wel op zijn toen 80-jarige leeftijd.  
Niet veel mensen kenden hem want hij leidde een bescheiden leven en liet de 
uitgaansdagen van het College vaak passeren. Zoniet in 2017 toen wij zijn jubileum 
in een restaurant in het Noordeinde hebben gevierd; daarbij waren Ben en zijn 
eega Loes de eregasten. Nee, Ben was meer van de achtergrond, in stilte zijn werk 
verrichtend, zijn diensten verlenend naar de talenten die hij had meegekregen. 
Daartoe behoren zeker integriteit, getrouwheid en nauwgezetheid, 
eigenschappen die hij o.a. inzette bij het jarenlang tellen van de collectegelden, 
want ook dat hoorde erbij, elke maandagochtend, jaar in, jaar uit. 
Op mensen als Ben is onze parochie gebouwd, houden wij niet alleen de tradities 
in stand, maar zorgen wij ook voor de solide basis voor een volgende generatie 
parochianen die in de Jacobus de Meerdere hun thuis vonden, vinden en zullen 
vinden. Met in gedachtenis aan en in grote dankbaarheid voor de bijdragen van 
Ben van der Velde.  
Namens het College van Diakenen, Jos van der Lubbe 
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Met Hemelvaart op bedevaart 
 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, wordt voor 
de 32e maal de bede-vaart gelopen naar Maria van 
Eik en Duinen. Oud-pastoor H.J.M. Hofstede is op 12 
mei 1988 in het Mariajaar, dat liep van 7 juni 1987, 
Pinksteren, tot en met 15 augustus 1988, Maria ten 
Hemelopneming, gestart met deze bedevaart vanuit 
de Sint Jacobus de Meerderekerk. Met uitzondering 
van de jaren 2020 en 2021 is deze traditie 
gecontinueerd, al waren er ook in die jaren 
parochianen die de bedevaart op eigen initiatief 
gelopen hebben. De bedevaart voert naar de ruïne 
op de begraafplaats Oud Eik en Duinen. Dit is een 
restant van de Kapel die in 1247 door graaf Willem II 
van Holland is gebouwd ter nagedachtenis aan zijn vader Floris IV. De Kapel werd 
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Deze Kapel is op 
Hemelvaartsdag het doel voor de vroege vogels onder de Katholieke gelovigen van 
Den Haag. We vertrekken om 5.30 uur vanuit de Mariakapel in onze Kerk. Om 7.00 
uur komen de verschillende geloofsgemeenschappen samen bij de ingang van de 
begraafplaats. Vervolgens is er een korte processie rondom de ruïne met 
gezangen en gebed. Aansluitend, rond 7.15 uur, wordt in de aula de Heilige Mis 
opgedragen.  
 

Vooraankondiging: “We gaan weer 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 ons te laten inspireren door hun standvastig 
geloof. Hun marteldood, precies 450 jaar geleden, maakt dit volgens het Bisdom 
een bijzonder jaar. Ook 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, die 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 Emmauskerk aan de Leyweg als vanaf de St. Jacobuskerk in de  
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Parkstraat. Fietsers, jong en oud, uit alle delen van Den Haag, verzamelen voor 
vertrek op het voorplein van de St. Jacobuskerk. Details over inschrijving, 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 krijg alvast wat kilometers in de benen, want het is een flinke 
trap.  
Voor informatie kunt u ook nu al bellen met Kees Nusteling (070-3063811) of met 
Lore Olgers (070-3244118). 
 

Heiligverklaring Titus Brandsma op 15 mei 
 

Anno Sjoerd Brandsma werd geboren als zoon 
van Tjitsje en Titus Brandsma op 23 februari 1881 
in Ugoklooster, bij Bolsward in Friesland. Het 
gezin Brandsma bestond uit vier meisjes en twee 
jongens, van wie Titus de op één na jongste was. 
Vijf van de broers en zussen zouden later kiezen 
voor het religieuze leven. 

Het gezin had een melkveebedrijf, en verkocht melk en kaas die op de boerderij 
zelf werden gemaakt. Anno’s vader zette zich in voor het behoud van de Friese 
cultuur en was actief in de lokale politiek. 
Na zijn middelbare schoolopleiding bij de Franciscanen in Oss (NB) besloot Anno 
in te treden in de Karmelorde. 
Hij begon zijn noviciaat in Boxmeer in september 1898 en nam de naam van zijn 
vader Titus aan als zijn kloosternaam. In oktober 1899 legde hij zijn eerste 
professie af en op 17 juni 1905 werd hij tot priester gewijd. 
Na verdere studie aan de Gregoriana Universiteit in Rome promoveerde hij in 
1909 tot doctor in de wijsbegeerte. Titus had ook een grote belangstelling voor 
spiritualiteit en voor journalistiek, twee gebieden die, samen met zijn 
academische bezigheden, een groot deel van zijn levenswerk zouden uitmaken. 
In 1923 was Titus één van de oprichters van de Katholieke Universiteit Nijmegen, 
en werkte er als hoogleraar en bestuurder. In het academisch jaar 1932-33 was hij 
Rector Magnificus. 
Als pater Karmeliet deelde hij de spirituele traditie van de Orde ook graag met 
mensen buiten de universiteit. 
Hij was actief op vele maatschappelijke terreinen, zoals onderwijs, Friese taal & 
cultuur en vredeswerk. 
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Titus ontwikkelde ook zijn belangstelling voor journalistiek en andere media. Eind 
1935 werd hij de geestelijk adviseur van de bond van katholieke journalisten. In 
deze functie stimuleerde hij het verzet tegen de publicatie van nazi-propaganda 
in katholieke kranten en in de pers in het algemeen. Hij was vooral kritisch over 
het antisemitisme. Toen de nazi’s Nederland binnenvielen in mei 1940, moedigde 
hij de bisschoppen aan zich uit te spreken tegen de vervolging van de Joden en de 
schending van de mensenrechten in het algemeen door de bezetters. 
Door dit te doen, viel hij op bij de autoriteiten. 
Het aanzetten van katholieke kranten om te weigeren nazi-propaganda af te 
drukken bezegelde het lot van Titus. Titus had toegezegd aan elke redacteur 
persoonlijk een brief van de bisschoppen te overhandigen. In deze brief werden 
de redacteuren geïnstrueerd niet te voldoen aan een nieuwe wet die hen 
verplichtte nazi-advertenties en -artikelen af te drukken. Titus had veertien 
redacties bezocht toen hij op 19 januari 1942 in Nijmegen door de Gestapo 
werd gearresteerd. 
Titus werd gevangen gezet in Scheveningen en 
Amersfoort voordat hij in juni naar Dachau werd 
vervoerd. 
Onder het strenge regime daar ging zijn gezondheid 
snel achteruit en kwam hij in de derde week van juli 
in de ziekenbarak terecht. Hij verdroeg zijn 
martelgang gelijkmoedig en bemoedigde zijn 
medegevangenen. Op 26 juli 1942 werd hij gedood 
met een dodelijke injectie. 
Op de dag dat hij stierf, gaven de Nederlandse 
bisschoppen een pastorale brief uit waarin zij 
krachtig protesteerden tegen de deportatie van 
Joden uit Nederland. 
TItus Brandsma werd op 3 november 1985 in Rome zalig verklaard door paus 
Johannes Paulus II  
Een tijdschrift met een veelzijdig portret van Titus’ leven en zijn actuele betekenis 

wordt door de Nederlandse bisdommen, de Karmel Orde en andere religieuze 

gemeenschappen verspreid en kan, liefst voor 9 mei, besteld worden via 

communicatie@bisdomdenbosch.nl. De prijs voor een magazine is 1 euro plus 

verzendkosten. 

 
 

https://www.rkkerk.nl/r-k-bisdommen-en-de-karmel-orde-presenteren-publieksmagazine-over-titus-brandsma
mailto:communicatie@bisdomdenbosch.nl
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Studiegroepen 2022-2023 

 
Na bijna twee jaar onderbreking als gevolg van de coronapandemie is het een 
grote vreugde dat wij binnenkort onze studiegroepen “Compendium van de 
Catechismus van de Katholieke Kerk” en “Verdieping van het Katholieke geloof” 
kunnen hervatten. De vaste deelnemers zullen per e-mail worden benaderd maar 
nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Beide studiegroepen staan open voor 
alle parochianen. De bedoeling is dat de studiegroepen elk jaar worden gegeven 
als vast onderdeel van de geloofsvorming binnen onze parochie. Eenieder die wil 
weten en begrijpen hoe en waarom bepaalde geloofszaken zijn zoals ze zijn, is 
daarbij van harte welkom, al was het maar om van tijd tot tijd een goed weerwoord 
te hebben als ons geloof wordt bekritiseerd of ter discussie wordt gesteld. Dat is 
met name het geval als het gaat over huwelijk, gezin en seksualiteit. De 
bijeenkomsten zullen plaatsvinden op twee donderdagavonden in de maand van 
20.00 uur tot 21.00 uur. De “Compendiumgroep” doorgaans de tweede 
donderdag, en de “Verdieping” de vierde donderdag van de maand.  
Om te beginnen de studiegroep “Compendium van de Catechismus van de 
Katholieke Kerk”. Het Compendium van de Catechismus is een verkorte uitgave in 
vraag- en antwoordvorm van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Een eerste 
bijeenkomst hebben wij gehad op donderdag 10 februari 2022. De eerstvolgende 
bijeenkomst zal zijn op donderdag 5 mei, aanvang 20:00 uur, in de pastorie, 
Willemstraat 60. Wij gaan dan verder met de bestudering van het vijfde gebod: 
“Gij zult niet doden”, Compendium: pag. 144 e.v., in het bijzonder de nu zeer 
actuele vragen over vrede en militair geweld, vanaf vraag 480. De volgende 
bijeenkomsten zullen zijn op donderdag 9 juni en donderdag 14 juli 2022. Na de 
vakantie beginnen wij weer op donderdag 8 september. 
Dan de studiegroep “Verdieping van het Katholieke geloof”. De eerstvolgende 
bijeenkomst zal zijn op donderdag 19 mei, aanvang 20:00 in de pastorie. Wij zullen 
dan een begin maken met de bestudering van de apostolische Exhortatie “Amoris 
Laetitia”. De volgende bijeenkomsten zullen zijn op donderdag 23 juni en 
donderdag 28 juli 2022. Na de vakantie komen wij weer bijeen op donderdag 22 
september. De meeste vaste deelnemers zijn in het bezit van “Amoris Laetitia”. 
Voor wie het niet heeft zullen er die avond exemplaren beschikbaar zijn. 
Voor informatie: René Guldenmund: rene@guldenmund.eu  
Voor informatie en opgave: Adèle Nieuweboer: e.c.j.nieuweboer@gmaIl.com 
 
 

mailto:rene@guldenmund.eu
mailto:e.c.j.nieuweboer@gmaIl.com
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Weekagenda van 1 t/m 7 mei 2022 met Misintenties 
Zondag 1 mei: Derde Zondag van Pasen 
Eucharistische zondag; Getijdengebed Week III 
Heilige Schriftlezingen: Hand. 5, 27b-32. 40b-41; Apok. 5, 11-14; Joh. 21, 1-19  
09:00 uur Heilige Mis 

Sef Imkamp 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Missa Pontificalis - L. Perosi; Credo III 
Lauda anima mea -  A. Wammes; Regina Cæli - G. Aichinger 
Cocky van de Kamp-Rijks; Henk Rosenberg 
Lev. en overl. leden fam. van der Horst-van Vilsteren 
Lev. en overl. leden fam. Teerink 
Lev. en overl. leden fam. Polak-Bastiaans 
Lev. en overl. leden fam. Kortman-van der Heijden 
Lev. en overl. leden fam. van der Knaap-Driessen 

15.00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Marialof  
U bent in deze Mariamaand van harte uitgenodigd de Rozenkrans 
mee te bidden 

 
Maandag 2 mei: H. Athanasius, bisschop en kerkleraar (G) 
Schr.: Hand. 6, 8-15; Joh. 6, 22-29 
12:45 uur Petrus en Helena Teunissen 
  
Dinsdag 3 mei: HH. Filippus en Jacobus, apostelen, Feest 
Schr.: 1 Kor. 15, 1-8; Joh. 14, 6-14 
12:45 uur Voor de intenties van de Nieuwe Evangelisatie 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Woensdag 4 mei: Dodenherdenking  
Schr.: Hand. 8, 1-8; Joh. 6, 35-40 
12:45 uur Theresia Fick-Jongenelen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Donderdag 5 mei: Bevrijdingsdag;  
Schr.: Hand. 8, 26-40; Joh. 6, 44-51 
12:45 uur Antonius Alphonsus Maria Boersma en Maria Wilhelmina Nicolaas 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
20:00 uur Studiegroep ‘Compendium van de Catechismus’ in de Pastorie 



Sint Jacobusnieuws 

10 
 

  
Vrijdag 6 mei: Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 
Schr.: Hand. 9, 1-20; Joh. 6, 52-59 
10:45 uur Cenakelbijeenkomst in de Maria ten Hovezaal 
12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen bgv het Gouden Huwelijk van  

het echtpaar Doll-Gras 
Theo Kouwenhoven 
Na de Heilige Mis: Vredesgebed op het kerkplein 

19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Zaterdag 7 mei: Onbevlekt Hart van Maria; Priesterzaterdag 
Schr.: Hand. 9, 31-42; Joh. 6, 60-69 
12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
  

Weekagenda van 8 t/m 14 mei 2022 met Misintenties 
Zondag 8 mei: Vierde Zondag van Pasen; Roepingenzondag 
Moederdag; Get. Week IV; Deurcollecte Priesteropleiding van het bisdom 
Schr.: Hand. 13, 14. 43-52; Apok. 7, 9. 14b-17; Joh. 10, 27-30 (C) 
09:00 uur Heilige Mis 

Henri Tacken 
11:00 uur  Latijnse Hoogmis  

Gregoriaans Missa IX; Credo I; Regina cæli 
Peter van Daele; Kees Schelfhout en Maria Schelfhout-Garé   
Overl. Leden fam. Tilli-Metten 

15.00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Marialof  
 

Maandag 9 mei: Schr.: Hand. 11, 1-18; Joh. 10, 1-10 
12:45 uur Peter van Schilfgaarde 
 
Dinsdag 10 mei: Johannes van Avila, priester en kerkleraar (g) 
Schr.: Hand. 11, 19-26; Joh. 10, 22-30 
12:45 uur Marion van Aken 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 11 mei: Schr.: Hand. 12, 24-13, 5a; Joh. 12, 44-50 
12:45 uur Joop Ooteman 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Donderdag 12 mei: H. Pancratius, martelaar (g) 
Schr.: Hand. 13, 13-25; Joh. 13, 16-20 
12:45 uur Joep van der Wiel 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Vrijdag 13 mei: Heilige Maagd Maria van Fatima (g) 
Schr.: Hand. 13, 26-33; Joh. 14, 1-6 
12:45 uur Eenzaam overleden parochianen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 

 

Zaterdag 14 mei: H. Matthias, apostel, Feest  
Schr.: Hand. 1, 15-17. 20-26; Joh. 15, 9-17 
12:45 uur Voor de levende en overleden weldoeners van de parochie 
  

Weekagenda van 15 mei t/m 21 mei 2022 met Misintenties 
Zondag 15 mei: Vijfde Zondag van Pasen 
Get. Week I; Schr.: Hand. 14, 21-27; Apok. 21, 1-5a; Joh. 13, 31-33a. 34-35 (C) 
09:00 uur Heilige Mis 

Ine Schepman; Meta van der Poll   
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Choralmesse - A. Bruckner; Credo III 
Cantate Domino - V. d'Indy; Ave Maria - J. Arcadelt 
Theo Wanders; Gaby van der Vliet 
Lev. en overl. leden fam. Dijkstra-Postma 

15.00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Marialof   

Maandag 16 mei: Schr.: Hand. 14, 5-18; Joh. 14, 21-26  
12:45 uur Frits Kremer 
 
Dinsdag 17 mei: H. Johannes I, paus en martelaar (g) 
Schr.: Hand. 14, 19-28; Joh. 14, 27-31a 
12:45 uur Ton Waltmann 
13:30 uur Gebedsgroep Heilige Pater Pio 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Woensdag 18 mei: H. Johannes I, paus en martelaar (g) 
Schr.: Hand. 15, 1-6; Joh. 15, 1-8 
12:45 uur Mary Güntenspergen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 19 mei: Schr.: Hand. 15, 7-21; Joh. 15, 9-11  
12:45 uur Henriëtte Jansen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
20:00 uur Cursus ‘Verdieping van het Katholieke geloof’ in de Pastorie 
 
Vrijdag 20 mei: H. Bernardinus van Siena, priester (g) 
Schr.: Hand. 15, 22-31; Joh. 15-17  
12:45 uur Cornelis Windhorst; Marinus Spruijt 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Zaterdag 21 mei: H. Rita van Cascia, kloosterlinge (g) 
Schr.: Hand. 16, 1-10; Joh. 15, 18-21 
12:45 uur  Voor de bescherming van het ongeboren leven; om innerlijke        

 genezing voor de vrouwen die een ingreep hebben ondergaan       
  

Weekagenda van 22 mei t/m 28 mei 2022 met Misintenties 
Zondag 22 mei: Zesde Zondag van Pasen 
Schr.: Hand. 15, 1-2. 22-29; Apok. 21, 10-14. 22-23; Joh. 14, 23-29  
09:00 uur Heilige Mis 

Stefan Tan 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Gregoriaans Missa VIII; Credo I 
Ave Maria - J.Nieland 
Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van  
de Priesterwijding van parochievicaris Wang (2010) 
Maria Hermina van der Horst-van Vilsteren en  
haar dochter Jacqueline van den Honert-van der Horst 

15.00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Marialof  
 
Maandag 23 mei: Schr.: Hand. 16, 11-15; Joh. 15, 26-16, 4a 
12:45 uur Leo Scholtes 
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Dinsdag 24 mei: Wereldgebedsdag voor de Kerk in China 
Schr.: Hand. 16, 22-34; Joh. 16, 5-11 
12:45 uur Gon van der Zijden;  Betty Frijters 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Woensdag 25 mei: H. Beda de Eerbiedwaardige, priester en kerkleraar (g)   
H. Gregorius VII, paus (g); H. Maria Magdalena de’ Pazzi, maagd (g) 
Schr.: Hand. 17, 15. 22-18, 1; Joh. 16, 12-15 
12:45 uur Boeny Francissen en overleden ouders 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 26 mei: Hemelvaart van de Heer, Hoogfeest 
Schr.: Hand. 1, 1-11; Ef. 1, 17-23; Lc. 24, 46-53 
05.30 uur Bedevaart naar Maria van Eik en Duinen 

Vertrek vanuit de Mariakapel 
07:15 uur Heilige Mis in de aula van Oud Eik en Duinen 
09:00 uur Geen Heilige Mis 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Gregoriaans Missa VIII; Credo III 
Truus van der Donk 

  
Vrijdag 27 mei: H. Augustinus van Canterbury, bisschop (g) 
Begin Pinksternoveen; Schr.: Hand. 18, 9-18; Joh. 16, 20-23a 
12:45 uur Frits Welters 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 

Zaterdag 28 mei: 

Schr.: Hand. 18, 23-28; Joh. 16, 23b-28 
12:45 uur Kees van der Meijden; Wim Esser 
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Weekagenda van 29 mei t/m 4 juni 2022 met Misintenties 
Zondag 29 mei: Zevende Zondag van Pasen 
Get. Week III 
Schr.: Hand. 7, 55-60; Apok. 22, 12-14. 16-17. 20; Joh. 17, 20-26 (C) 
09:00 uur Heilige Mis; Eerste Heilige Communie 

Marijke Verploegen 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Gregoriaans Missa XI; Credo IV 
Trudy van de Kamp; Robert Jansen; Bert Kuiper; Ben van der Velde 
Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij 

15.00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Marialof  
 
Maandag 30 mei: Schr.: Hand. 19, 1-8; Joh. 16, 29-33 
12:45 uur Jos Lachnit 
  
Dinsdag 31 mei: Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth, Feest 
Schr.: Sef. 3, 14-18a; Jes. 12, 2. 3. 4bcd. 5-6; Lc. 1, 39-56 
12:45 uur Joop Kersbergen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Woensdag 1 juni: H. Justinus, martelaar (G) 
Schr.: Hand. 20, 28-38; Joh. 17, 11b-19; 
12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van  

de Priesterwijding van pastoor Langerhuizen (1996) 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 2 juni: HH. Marcellinus en Petrus, martelaren (g)   
Schr.: Hand. 22, 30. 23, 6-11; Joh. 17, 20-26 
12:45 uur Henri Tacken 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Vrijdag 3 juni: Eerste Vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 
HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren (G) 
Schr.: Hand. 25, 13-21; Joh. 21,15-19  
10:45 uur  Cenakelbijeenkomst in de Maria ten Hovezaal 
12:45 uur Voor de intenties van de Nieuwe Evangelisatie 

Na de Heilige Mis: Vredesgebed op het kerkplein 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Zaterdag 4 juni: Onbevlekt Hart van Maria; Priesterzaterdag 
Schr.: Hand. 28, 16-20. 30-31; Joh. 21, 20-25 
12:45 uur Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
  
Zondag 5 juni: Pinksteren, Hoogfeest  
Eucharistische zondag 
09:00 uur Heilige Mis 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Missa brevis - W.A. Mozart; Credo III           
Panis angelicus - C. Franck                              

15.00 uur      Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkransgebed 
 

Door de nederigheid komen wij tot volle wasdom’ 
 
Uit een preek van de heilige Caesarius, bisschop van Arles († 542) 
Toen Jozef, de zoon van de aartsvader Jakob, bedacht hoe zoet de ware liefde is, 
trachtte hij met Gods hulp het gif van de afgunst uit zijn eigen hart te bannen. Hij 
wist dat zijn broeders daardoor zwaar gewond waren. 
De Christenen mogen dus niet jaloers zijn, niet afgunstig zijn: vanuit de 
nederigheid komen wij tot volle wasdom. Luister naar de Heilige Apostel Johannes 
in zijn brief (1 Joh. 3, 15): ‘Ieder die zijn broeder haat, is een moor-denaar’ , en 
nogmaals (1 Joh. 2, 9-11): ‘Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder haat... is 
in duisternis. Hij tast in het donker en weet niet waarheen zijn weg hem voert, 
want de duisternis heeft hem blind gemaakt’. Wie zijn broeder haat, zegt 
Johannes, tast in het donker en weet niet waarheen zijn weg hem voert; want 
zonder het te weten daalt hij af in de hel en stort zich als een blinde in de straf, 
omdat hij namelijk afwijkt van het licht van Christus die vermanend zegt (Joh. 8, 
12): ‘Ik ben het licht der wereld’ en ‘wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis 
maar zal het licht des levens bezitten’ . 
Hoe zal men echter de vrede van de Heer of de liefde bezitten, als men, gevangen 
in de ondeugd van afgunst, vreedzaam noch onbezorgd kan zijn? Broeders en 
zusters, laten wij, die met Gods hulp het gif van jaloersheid en afgunst vermijden, 
daarentegen niet alleen met goedgezinden maar ook ten opzichte van 
kwaadgezinden de zoetheid van de liefde bewaren. Dan zal Christus ons niet om 
het kwaad van de afgunst verwerpen, maar ons veeleer prijzen en ons uitnodigen 
om de beloning in ontvangst te nemen en ons zeggen (Mt. 25, 34): ‘Komt, 
gezegenden,... ontvangt het rijk’. 
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Nemen wij de Heilige Schrift ter hand, overdenken wij in de geest de woorden van 
de Heer, houden wij nooit op voortdurend te bidden, laten wij steeds voortgaan 
de goede werken te doen. Zo zal de vijand, telkens als hij nadert om ons op de 
proef te stellen, ons steeds met goede werken bezig vinden. Laat ieder dus zijn 
geweten onderzoeken; en als hij bemerkt dat hij door het gif van de afgunst is 
gewond vanwege de voorspoed van zijn naaste, laat hij dan de doornen en distels 
uit zijn hart rukken. Dan kan het zaad, dat de Heer uitzaait als op een vruchtbare 
akker, rijkelijk vrucht dragen en kan een goddelijk en geestelijk gewas uitgroeien 
tot een overvloedige en vruchtbare oogst. 
Laat ieder overwegen hoe verrukkelijk het paradijs is en naar het hemelse rijk 
verlangen, waarin Christus slechts hen toelaat die eendrachtig en eensgezind zijn. 
Laten wij bedenken, broeders en zusters, dat alleen zij kinderen van God genoemd 
kunnen worden, die vredelievend zijn. De Heilige Schrift zegt immers (Joh. 13, 35): 
‘Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leer-lingen zijt: als gij de liefde 
onder elkaar bewaart’. Moge de barmhartige Heer u tot deze liefde brengen door 
de goede werken die u onder zijn bescherming verricht. Aan Hem is de eer en de 
heerlijkheid met de Vader en de Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

Observator: Meimaand, Mariamaand 

 
De maand mei is van oudsher aan Maria gewijd en wordt afgesloten met het feest 
van Maria’s bezoek aan haar nicht Elizabeth op 31 mei. Daarnaar verwijst ook de 
tweede regel  van het Weesgegroet:  “Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en 
gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.” De maand mei sluit aan bij oude en 
moderne heidense voorjaars- en vruchtbaarheidsfeesten  zoals de ‘Cerealen’ 
waarmee de Romeinen de godin Ceres eerden die ieder jaar terugkeert uit de 
onderwereld en de bovenwereld voorziet van nieuwe groei en bloei. Daarnaast 
kennen we de paashaas en de eieren en de eveneens commerciële moederdag. 
De Kerk geeft aan die algemene religiositeit een oneindig diepere en bijbels 
gefundeerde zin. 
Want als 25 maart (9 maanden voor Kerstmis) de dag is van de Aankondiging des 
Heren dan komt ergens in mei de zekerheid voor Maria dat zij in blijde verwachting 
is, dat zij moeder is, dat de woorden van de engel waar zijn en in vervulling gaan...  
Met Maria verwachten we dan de komst van Jezus in de wereld, nu nog verborgen 
in de schoot van zijn moeder. Bij dezelfde gelegenheid klinkt ook uit Maria’s mond 
het ‘Magnificat’ (Lucas 2, 46-55), dat in de Kerk iedere dag wordt gebeden bij het 
avondgebed. In de Joodse tijdindeling is dit het begin, vanuit het ‘niets’, van de 
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nieuwe dag, die loopt van nacht tot nacht. “Want zie, vanaf heden zullen alle 
geslachten mij zalig prijzen omdat de Almachtige grote dingen aan mij heeft 
gedaan. “ (Lc. 2,49) 
De gedachtenis van Maria’s bezoek is een element in het geheel van goddelijke 
openbaringen door de menselijke geschiedenis heen. Dit om ons als gelovigen er 
iedere dag aan te herinneren dat ook wij ooit geboren zijn en eens  zullen sterven. 
Maar vooral dat in ons leven de troost, de liefde en de bescherming van Maria, die 
ons door Jezus aan het kruis als moeder is geschonken, een dagelijks terugkerende 
versterking van ons geloof mag zijn,  die ons onder haar leiding eens veilig op onze 
bestemming zal doen aankomen.  
Jeroen Vis, kerkwacht 
 

Mei-uitstapje voor ouderen 
 
Op 29 mei a.s. is er om 15.00 uur ’s middags een  Maria concert in de Antonius 
Abtkerk in Scheveningen. Het programma bestaat uit klassieke en traditionele 
Marialiederen en gedichten. Het koor Laus Deo zingt Maria motetten en 
ondersteunt de samenzang. Als u het leuk vindt om hier naar toe te gaan wordt u 
thuis op gehaald. Na afloop drinken we samen iets op nabijgelegen terras van 
restaurant Zarraut. Opgave bij Lore Olgers tel. 3244118 of 06 29 737151. 
De Sint Jacobsstaf  
 

Beheercommissie en Pastoraatgroep van de Sint Jacobus 
 

Beheercommissie 

Marco Huisman, voorzitter en budgethouder 
Hans Timmermans, vicevoorzitter 
Tel.: 062 - 8682306; Email: beheercommissie.jacobus@rkdenhaag.nl 

Pastoraatgroep 

Adele Nieuweboer – Volwassencatechese, koor 
Hante Visser – Kinder- en tienercatechese 

Lore Olgers – Diaconie en MOV (Missie, ontwikkeling en Vrede)  

Pastoor D. Langerhuizen -- Liturgie en catechese 

Vicaris J. Rivadeneira Aldás– Liturgie en catechese 

Adviseur: Henk Orré 

Tel. 070 - 360 55 92; Email: pastoraatgroep.jacobus@rkdenhaag.nl 

mailto:beheercommissie.jacobus@rkdenhaag.nl
mailto:pastoraatgroep.jacobus@rkdenhaag.nl
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Bezoekgroep De Sint Jacobsstaf 
 
Voor bezoek, begeleiding naar arts of ziekenhuis en voor vervoer naar de kerk kunt 
u contact opnemen met de Sint Jacobsstaf. Voor informatie 070 - 324 41 18 of via 
het secretariaat van de Sint Jacobuskerk tel. 070 - 360 55 92. 
 

Werkgroep Caritas Sint Jacobus 
 
Email: pci@rkdenhaag.nl; tel: 070 - 820 98 66 (Parochiesecretariaat) 
Giften kunt u overmaken op: NL53 INGB 0007 3228 57 t.n.v. PCI Parochie Maria 
Sterre der Zee te Den Haag. 
 

Bereikbaarheid van het Pastorale team 
 
Het Pastorale team heeft voor de geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere 
vicaris J. Rivadeneira Aldás aangewezen als verantwoordelijke priester. 
  

Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás 
Elke donderdag en vrijdag aanwezig op de pastorie van 10.00 tot 12.00 uur en 
beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. 
U kunt hiervoor een afspraak maken via: j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl  
of 070 - 365 77 29. 
 

Pastoor A.L. Langerhuizen 
Voor parochianen bereikbaar op woensdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur op 

telefoonnummer 06 - 460 84 981 

 

Andere belangrijke telefoonnummers 
Centraal secretariaat Parochie Maria Sterre der Zee 070 - 820 98 66 
Pastoraal noodnummer (o.a. Ziekenzalving)  070 - 820 92 88 
Uitvaarten (tel. nr. voor de uitvaartonderneming) 06 - 83 87 40 82 
  

mailto:pci@rkdenhaag.nl
mailto:j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
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Gebedsintentie van de heilige Vader voor de maand mei 
Voor gelovige jongeren: 
Bidden wij dat de jongeren, geroepen als zij zijn om ten volle te leven, van Maria 
leren om te luisteren, diep te onderscheiden, moedig het geloof uit te dragen 
en te leven in dienstbaarheid. 
 

Personalia 
H. Doopsel en H. Vormsel : Henk Wolbers 

      Maria Gaia Martoccia 
H. Vormsel : Marie-Heleen den Bleker-Lüchinger 
Overleden  :  Geertruida Maria van der Donk 
  Cornelis Hendricus van der Meijden 
  Johannes Franciscus Jozef Kersbergen 
  Wilhelmus Jan Esser 
  Engelbertus Joseph Kuiper 
  Bernardus Josephus van der Velde 
  Josepha Maria Wilhelmina Lachnit 
  Maria Anna Verploegen 
 

Aanbidding, Rozenkrans en Heilige Mis 
Maandag t/m zaterdag van 12:00 - 12:45 uur: 

Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament,  
met om 12:20 uur Rozenkransgebed; op zaterdag om 12:15 uur. 
Aansluitend om 12:45 uur de Heilige Mis 

 

Biechthoren 
Dinsdag t/m vrijdag vóór de Heilige Mis van 12:45 uur. 
Zaterdag na de Heilige Mis van 12:45 uur zolang er biechtelingen zijn. 
Eerste en derde zaterdag van de maand: 14:30 - 15:45 uur. 
 

Misintenties 
Deze kunt u opgeven via jacobus@rkdenhaag.nl of 070 - 360 55 92.  
Stipendium: € 20,- voor de zondagen en € 15,- voor de weekdagen. 
IBAN: NL34 INGB 0000 3592 78. T.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie Sint Jacobus 
de Meerdere, Den Haag. O.v.v. “Misintentie” en betreffende datum. 
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Kerk:   Heilige Jacobus de Meerdere  

Parkstraat 65A, Den Haag 
Pastoor: Drs. A.L. Langerhuizen 
Vicaris:  J. Rivadeneira Aldás 
 
Pastorie en postadres:  Willemstraat 60 

2514 HN  Den Haag 
Telefoon:   070-360 55 92 
E-mail:    jacobus@rkdenhaag.nl 
Webmaster:   webredactie.jacobus@rkdenhaag.nl 
Site:  www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere 
 
Parochie Maria Sterre der Zee 
Neuhuyskade 97 
2596 XK  Den Haag  www.rkdenhaag.nl  
Tel: 070-820 98 66  parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 

 
  Geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere 
Banknr:  IBAN: NL34 INGB 0000 3592 78 / BIC: INGBNL2A 

T.n.v. R.K. Kerkbestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere, 
Den Haag 

 
  Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de Meerdere 
Banknr:  IBAN: NL97 ABNA 0488 8795 90 / BIC: ABNANL2A 

T.n.v. Stichting Culturele Vrienden van de St. Jacobus de 
Meerdere, Den Haag 

 

mailto:webredactie.jacobus@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere

