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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 juli-/augustusnummer s.v.p. aanleveren vóór 17 juni 

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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In memoriam oud-pastoor Hofstede (1930 - 2022) 

 
Op zondag 15 mei jl. is voorzien van 
het H. Sacrament der Zieken, onze 
dierbare oud-pastoor Harry 
Hofstede overleden. Onze 
geloofsgemeenschap H. Jacobus de 
Meerdere heeft veel aan pastoor 
Hofstede te danken. Hij was een 
inspirerend priester; bovenal een 
man van geloof en gebed. De 
Eucharistie nam de centrale plaats in zijn leven in. Het is onmogelijk om zijn 
zeer rijke en bewogen priesterleven in enkele woorden samen te vatten. 
Maar enkele grote lijnen, zoals weergegeven in de brief die onze bisschop 
aan de pastores schreef n.a.v. zijn overlijden,  tekenen het leven van deze 
bijzondere man.  
Pastoor Hofstede is geboren op 18 december 1930 te ‘s-Gravenhage en 
priester gewijd op 15 juni 1957 te Rotterdam door Mgr. Jansen, de eerste 
bisschop van Rotterdam. Harry Hofstede werd na zijn priesterwijding 
achtereenvolgens benoemd tot kapelaan in de parochies St. Agatha te Lisse 
(1957), H. Joannes de Doper te Wateringen (1958), H. Joannes de Doper te 
Pijnacker (1961) en Allerheiligst Sacrament te ’s-Gravenhage (1963). In 
1970 kreeg hij een benoeming als lid van de Jacob Marisgroep en de 
opdracht ‘op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden van werken en leven 
ten dienste van de mensen te midden waarvan u leeft’.  
Als zodanig maakte hij deel uit van een religieuze leefgemeenschap en bleef 
hij lid van het pastoraal team voor een deel van het toenmalige dekenaat 
’s-Gravenhage. In 1973 volgde zijn benoeming tot kapelaan in de parochie 
H. Familie te ’s-Gravenhage. Met ingang van 1 december 1979 werd hij 
benoemd tot pastoor van de parochie H. Jacobus de Meerdere te ’s-
Gravenhage. In onze parochie (nu: Geloofsgemeenschap H. Jacobus) heeft 
pastoor Hofstede heel veel betekend. Hij was een kerkopbouwer in de 
meest juiste zin van het Woord! Hij leidde mensen tot de Heer via de 
sacramenten en het gebed. Bij hem betekende een geloofsgemeenschap: 
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gemeenschap rond de levende Heer die hem steeds inspireerde en in Wie 
hij zo geloofde. Persoonlijk pastor voor velen, organisator van bedevaarten, 
o.a. naar Medjugorje, van de Alpha-Cursus, van gebedsgroepen, betrokken 
bij de Charismatische Beweging. Onder zijn pastoorschap werd de 
restauratie van de Jacobuskerk gerealiseerd. Pastoor Hofstede was er voor 
degenen die op zijn weg kwamen. Hij deed wat gedaan moest worden. En 
altijd met de nodige humor die hem zo eigen was.   
Op 1 juli 2007 werd hem eervol ontslag verleend als pastoor van de 
Jacobusparochie. Hij werd toen ook benoemd tot kapelaan van de 
Paus.Tegelijkertijd werd hij met ingang van diezelfde datum benoemd tot 
rector van het rooms-katholiek zorgcentrum Roomburgh te Leiden. Op 19 
maart 2022 werd hem uit deze functie eervol ontslag verleend en tevens 
ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam en ging 
hij met emeritaat.  
Naast deze functies was hij tevens lid van de priesterraad van het bisdom 
Rotterdam (1986-1996) en mentor voor beginnende priesters in het 
bisdom Rotterdam. Pastoor Hofstede heeft zich bijna 65 jaar als priester 
ingezet in het bisdom Rotterdam. Voor zijn inzet is het bisdom hem veel 
dank verschuldigd. 
Pastoor Hofstede heeft tot op het laatst zijn leven gestalte geven als 
priester: in dienst van God, in trouw aan de Kerk en in dienstbaarheid aan 
de hem toevertrouwde mensen. Het contact met de charismatische 
vernieuwing (eind jaren ’70) is voor hem een louterende ervaring 
geworden, een ervaring die hij zelf als een opwekking omschreef. ‘Het was 
alsof er een steen van mijn hart werd gerold.’ dankbaarheid voor dit 
priesterleven. 
De Eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart heeft 
plaatsgevonden op maandag 23 mei jl. in de kerk van O.L. Vrouw 
Hemelvaart-Sint Joseph  te Leiden waarna  de bijzetting heeft 
plaatsgevonden in het priestergraf op de begraafplaats Zijlpoort te Leiden. 
We zijn God dankbaar voor het rijke priesterleven van Pastoor Hofstede.  
Persoonlijk bewaar ik alleen maar goede herinneringen. Op 2 juni 1996 
heeft hij de preek verzorgd tijdens mijn eerste H. Mis in Leerdam. 
Moge de gedachtenis aan deze bijzondere priester ons tot zegen zijn! 
Pastoor Dolf Langerhuizen   
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Zomerrooster Eucharistievieringen op zondag 

 
Het zomerrooster is vastgesteld door het Pastorale team in overleg met de 
geloofsgemeenschappen en loopt van 1 juli tot 1 oktober. Voor de Sint Jacobus 
betekent dit dat er in die periode geen H. Mis is om 9.00 uur en dat de Hoogmis 
blijft staan op 11.00 uur. Natuurlijk hebben wij de voorkeur van de Sint Jacobus- 
kerkgangers voor een vervroeging naar 10.30 uur  kenbaar gemaakt. Daar is ook 
door de planners serieus naar gekeken maar dat zou hebben betekend dat er niet 
in elke kerk een Eucharistieviering op zondag zou kunnen zijn.  
Per 1 oktober a.s. komt de H. Mis van 9.00 uur terug. Zoals het er nu uitziet zal de 
Hoogmis op 11.00 uur blijven staan. 
Beheercommissie en pastoraatgroep  
 

Laatste catechese-avond met gezellige afsluiting 
 
Op donderdag 7 juli vindt alsnog de catechese-avond over het sacrament van 
Boete en verzoening die in de cyclus Op weg naar Pasen door ziekte niet is door 
gegaan. 
Vicaris J. Rivadeneira wil deze avond graag op zich nemen en afsluiten met een 
vrolijk Zuid-Amerikaans glas wijn in de tuin van de pastorie. Wij nodigen hier 
iedereen voor uit. Eigenlijk als een afsluiting van het catechese-seizoen. De 
deelnemers aan Op weg naar Pasen krijgen hiervoor nog een aparte uitnodiging . 
De avond begint om 20.00 uur in de M. ten Hovezaal en verplaatst zich om 21.15 
naar de tuin. Wees welkom.  
Wel even opgeven s.v.p. bij  parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 070-8209866  
Pastoraatgroep Sint Jacobus. 
 

Kinderwoorddienst hervat vanaf juni 

 
Vanaf zondag 5 juni wordt in de H.Jacobuskerk voor alle kinderen tijdens de 
hoogmis van 11.00 uur een kinderwoorddienst gehouden. De kinderen gaan na 
het openingsgebed mee met twee vrijwilligers van het team naar de Maria ten 
Hovezaal. Zij luisteren naar het evangelie en werken rond het thema aan 
kleurplaten en knutsels. Bij de voorbede komen zij weer terug in de kerk. Alle 
kinderen, groot en klein, zijn elke zondag welkom. We vragen wel de allerkleinsten 
te begeleiden. Voor meer informatie en/of vragen: kwdjacobus@outlook.com 
 

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
mailto:kwdjacobus@outlook.com
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Zondag Heilige Drie-Eenheid 

 
Zondag 12 juni wordt van 15.00 tot 16.00 uur het Allerheiligst Sacrament 
uitgesteld. 
Tijdens (en eventueel na) de Aanbidding kunt u het Sacrament van Boete en 
Verzoening ontvangen. Er zijn dit keer geen gebedsteams aanwezig om voor uzelf 
en uw naasten te bidden.  
Er worden liederen gezongen, afgewisseld met instrumentale muziek. Daarnaast 
zijn er momenten van stilte. Zo kunnen we Zijn Tegenwoordigheid gewaar worden 
waarbij we Hem, lof, eer, dank en aanbidding brengen. Tevens is het mogelijk uw 
voorbede op te schrijven die dan tijdens het Rozenkransgebed zullen worden 
voorgelezen.  
We nodigen u graag hiervoor uit. U kunt ook vrienden, kennissen en 
medeparochianen hierop attent maken.  
Broeders van Sint Jan, Lore Olgers en Mary Jansen  
 

Boottocht Kagerplassen in september  

 
De jaarlijkse boottocht op de Kagerplassen zal niet plaats vinden op 24 juni maar 
is verplaatst naar september. De exacte datum volgt nog. Pastoor Langerhuizen 
nodigt de ouderen van de St. Jacobsstaf uit voor een geheel kosteloze boottocht 
met een fluisterboot over de Kagerplassen. De pastoor vaart zelf ook mee. Het 
zal u aan niets ontbreken ook voor vervoer wordt gezorgd. Meer informatie in 
het juli/augustusnummer van het Jacobusnieuws. De St. Jacobsstaf 
 
  

Vrijwilliger worden voor onze geloofsgemeenschap ? 
Email: jacobus@rkdenhaag.nl 

 
Gastvrouw/-heer pastorie: zondag, éénmaal in de 4 weken, 9.30 - 13.00 uur 
Gastvrouw/-heer pastorie: vrijdag, wekelijks, 13.30 - 16.00 uur 
Gastvrouw/-heer pastorie: zaterdag, éénmaal in de 4 weken, 10.30-12.45 u. 
Met de auto ophalen van kerkgangers voor de Heilige Mis van 11.00 uur: 
zondag,  maandelijks, 2-wekelijks of wekelijks, in overleg 
U kunt zich ook aanmelden voor andere werkzaamheden. 
 

mailto:jacobus@rkdenhaag.nl
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City-Brielle-City bedevaart 
 

Zaterdag 9 juli 2022 wordt de Nationale Bede-
vaart naar Brielle gehouden. Dit jaar is het precies 
450 jaar dat 19 geestelijken - die wij kennen als 
de Martelaren van Gorkum - in Brielle hun leven 
gaven voor hun geloof in de Eucharistie en hun 
trouw aan de Paus. Voor de tiende keer gaan wij 
ons vanuit Den Haag aansluiten bij deze jubileum 
bedevaart. We gaan per fiets (of e-bike) en met 
de bus. Het thema van de bedevaart is:  
‘Eén van Geloof en één van Geest’.  
Het belooft weer een  inspirerende bedevaart te 
worden, speciaal omdat in Brielle ook de H. Titus 
(Brandsma) wordt herdacht, een slachtoffers van 
het Naziregime, die op 15 mei jl. in Rome heilig is 

verklaard. De geestelijke leiding is in handen van Diaken  Paul Kuhlmann, die de 
tocht per bus zal maken.   

Programma in Brielle 
11.00u Pontificale Eucharistieviering met mgr. J.H.J. van den Hende als 
Hoofdcelebrant. De lunchpauze is onmiddellijk na de viering.   
14:30u Kruisweg in de Ommegang rond het Martelveld.   
15:30u Vesperviering, processie en pelgrimszegen. Onmiddellijk na de zegen 
verzamelen we vóór de kerk voor de terugtocht.  

 
Route en vertrektijden 
De bus vertrekt om 09:00u bij de Emmauskerk, hoek Maartensdijklaan/-
Fluitenbergstraat, en haalt  rond 09:15u de deelnemers  op bij de St. Jacobuskerk 
in de Parkstraat. Rond 18:00u verwachten we terug te zijn in Den Haag.  
De fietsers uit alle delen van Den Haag verzamelen om 06:45u op het kerkplein 
van de St. Jacobuskerk in de Parkstraat en vertrekken om 07:00u. De route loopt 
via Rijswijk (Hoornbrug), Delft, Schipluiden, Maasland en Maassluis waar we per 
veerboot oversteken naar het eiland Rozenburg. De terugweg loopt grotendeels 
via dezelfde route. Er gaat een bezemwagen mee. Onderweg worden enkele korte 
tussenstops ingepast met een versnapering. Toch blijft de tocht voor velen een 
uitdaging: zorg dus voor een degelijke voorbereiding en een goede fiets of e-bike. 
Neem bij twijfel de bus.  
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Deelnamekosten 
Voor mensen die de bus nemen, zijn de kosten € 25,-.  Gelieve dit bedrag vóór 
vertrek over te maken op rekening NL71 ABNA 0891 4039 65 t.n.v. E.C.M. Olgers-
van Schie onder vermelding van ‘Brielle bedevaart’.  
Bij de fietsers wordt  € 3,-  opgehaald voor de aankoop van veerbootkaartjes.  

 
Meer informatie? 
Kees Nusteling (070-3063811) of  Lore Olgers (070-3244118) 
……………………………………………………………………………… 

Ja, ik meld me aan om deel te nemen aan de CBC-bedevaart naar Brielle 
op 9 juli 2022 

 
* Graag hieronder omcirkelen wat van toepassing is: 
 
* Per fiets      start vanaf de St. Jacobuskerk, Parkstraat     
 
 * Per bus      opstapplaatsen: Emmauskerk* / St. Jacobuskerk*            
 
U dient dit jaar zelf voor uw lunch te zorgen.       
 
 
Naam: ………………………………………………………… 
 
Straat: …………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats:……………………………………….  
 
Telefoon:………………………………………………………. 
 
E-mail:………………………………………………………….. 
 
Graag aanmelden voor 15 juni! 
De gegevens bij voorkeur e-mailen naar: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 
de antwoordstrook toesturen aan het parochiesecretariaat parochie Maria 
Sterre der Zee, Neuhuyskade 97, 2596 XK Den Haag.  

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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Weekagenda van 5 t/m 11 juni 2022 met Misintenties 
Zondag 5 juni: Pinksteren, Hoogfeest 
Eucharistische zondag; Getijdengebed Week II 
Deurcollecte Nederlandse Missionarissen 
Heilige Schriftlezingen: Hand. 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; Joh. 20, 19-23 
 

09:00 uur Heilige Mis    
Sef Imkamp 

11:00 uur Latijnse Hoogmis 
Missa brevis - W.A. Mozart;          
Panis angelicus - C. Franck 
Orgelmesse - J. Haydn; Credo III 
Locus iste - A. Bruckner; Rejoice in the Lord - G. Rathbone 
Henk Rosenberg 
Lev. en overl. leden fam. van der Horst-van Vilsteren 

15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkransgebed  
 
Maandag 6 juni: Heilige Maria, Moeder van de Kerk (G) 
Voor hen die het getijdengebed bidden: Week 10 door het jaar 
Schr.: Gen. 3, 9-15. 20; Joh. 19, 25-34 
11:00 uur Gregoriaans Missa IX 

Theo Kouwenhoven 
 
Dinsdag 7 juni: Schr.: 1 Kon. 17, 7-16; Mt. 5, 13-16 
12:45 uur Theresia Fick-Jongenelen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Woensdag 8 juni: Schr.: 1 Kon. 18, 20-39; Mt. 5, 17-19 
12:45 uur Petrus en Helena Teunissen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 9 juni: Onze Heer Jezus Christus, Eeuwige Hogepriester, Feest 
Schr.: Jes. 6, 1-4. 8 of Hebr. 2, 10-18; Joh. 17, 1-2. 9. 14-26 
12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van  

de Priesterwijding van parochievicaris Rivadeneira Aldás (2001) 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
20:00 uur Studiegroep ‘Compendium van de Catechismus’ in de Pastorie 
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Vrijdag 10 juni: Schr.: 1 Kon. 19, 9a. 11-16; Mt. 5, 27-32 
12:45 uur Eenzaam overleden parochianen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35  
 
Zaterdag 11 juni: H. Barnabas, apostel (G) 
Schr.: Hand. 11, 21b-26. 13, 1 -3; Mt. 5, 33-37 
12:45 uur Uit dank en om zegen bgv een 17-jarig Huwelijk 

Oud-vicaris Bergen 
 

Weekagenda van 12 t/m 18 juni 2022 met Misintenties 
Zondag 12  juni: Heilige Drie-Eenheid, Hoogfeest 
Get. Week III; Schr.: Spr. 8, 22-31; Rom. 5,1-5; Joh. 16, 12-15 
09:00 uur Heilige Mis 

Peter van Schilfgaarde 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 
 Gregoriaans Missa VIII; Credo III; Salve Regina 

Peter van Daele; Kees Schelfhout en Maria Schelfhout-Garé   
Maria Hermina van der Horst-van Vilsteren en  
haar dochter Jacqueline van den Honert-van der Horst 

15:00 uur Aanbidding met Biechtgelegenheid en gebed voor persoonlijke noden 
  
Maandag 13 juni: H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar (G) 
Schr.: 1 Kon. 21, 1-16; Mt. 5, 38-42 
12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen bgv de 30e verjaardag van  

de Priesterwijding van pastoor van der Helm (1992) 
Theo Wanders 

 
Dinsdag 14 juni: H. Lidwina, maagd, Feest 
Schr.: 2 Kor. 5, 14-17; Joh. 12, 24-26 
12:45 uur Marion van Aken 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Woensdag 15 juni: Schr.: 2 Kon. 2, 1. 6-14; Mt. 6, 1-6. 16-18 
12:45 uur Oud-pastoor Hofstede 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Donderdag 16 juni: Schr.: Sir. 48, 1-14; Mt. 6, 7-15 
12:45 uur Antonius Alphonsus Maria Boersma en Maria Wilhelmina Nicolaas 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Vrijdag 17 juni: Schr.: 2 Kon. 11, 1-4. 9-18. 20; Mt. 6, 19-23 
12:45 uur Ine Schepman; Meta van der Poll   
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35  
  

Zaterdag 18 juni: Heilige Maagd Maria op zaterdag (g) 

Schr.: 2 Kron. 24, 17-25; Mt. 6, 24-34; 
12:45 uur Voor de bescherming van het ongeboren leven; om innerlijke        

 genezing voor de vrouwen die een ingreep hebben ondergaan  
  

Weekagenda van 19  t/m 25 juni 2022 met Misintenties 
Zondag 19 juni:  
Allerheiligst Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, Hoogfeest 
Vaderdag; Get. Week IV; Schr.: Gen. 14, 18-20; 1 Kor. 11, 23-26; Lc. 9, 11b-17 
09:00 uur Heilige Mis 

Frits Kremer; Ton Waltmann 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Gregoriaans Missa XI; Credo I; Lauda Sion 
Theo Wanders; Gaby van der Vliet  
Overl. Leden fam. Tilli-Metten 

Lev. en overl. leden fam. Dijkstra-Postma 
15:00 uur Sacramentslof en Processie 
  
Maandag 20 juni: Schr.: 2 Kon. 17, 5-8. 13-15a. 18; Mt. 7, 1-5 
12:45 uur Leo Scholtes 
 
Dinsdag 21 juni: H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling (G) 
Schr.: 2 Kon. 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Mt. 7, 6. 12-14 
12:45 uur Mary Güntenspergen; Truus van der Donk 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 

Woensdag 22 juni: HH. John Fisher, bisschop en Thomas More, martelaren (g) 
Schr.: 2 Kon. 22, 8-13. 23, 1-3; Mt. 7, 15-20 
12:45 uur Gon van der Zijden;  Betty Frijters 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Donderdag 23 juni: Geboorte H. Johannes de Doper, Hoogfeest 
Schr.: Jes. 49, 1-6; Hand. 13, 22-26; Lc. 1, 57-66. 80 
12:45 uur Henriëtte Jansen; Marijke Verploegen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
20:00 uur Cursus ‘Verdieping van het Katholieke geloof’ in de Pastorie 
  
Vrijdag 24 juni: Heilig Hart van Jezus, Hoogfeest  
Schr.: Ez. 34, 11-16; Rom. 5, 5-11; Lc. 15, 3-7 
12:45 uur Frits Welters; Marinus Spruijt 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Zaterdag 25 juni: Onbevlekt Hart van Maria (G) 
Schr.: Klaagl. 2, 2. 10-14. 18-19; Lc. 2, 41-51 
12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen over onze kosters 

Voor de levende en overleden weldoeners van de parochie 
  

Weekagenda van 26 juni t/m 2 juli 2022 met Misintenties 
Zondag 26 juni: Dertiende Zondag door het jaar 
Get. Week I; Schr.: 1 Kon. 19, 16b. 19-21; Gal. 5, 1. 13-18; Lc. 9, 51-62 (C) 
09:00 uur Heilige Mis 

Stefan Tan 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Missa Ad Modum Tubae - A. de Klerk; Credo III 
Salve Regina - H. Strategier; Laudate pueri - F. Mendelssohn 
Robert Jansen; Bert Kuiper; Ben van der Velde 
Overl. leden fam. Kouwenhoven-van Nooij                

 
Maandag 27 juni: H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar (g)  
Schr.: Am. 2, 6-10. 13-16; Mt. 8, 18-22 
12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van  

de Priesterwijding van pater Mattheus (2020) 
 
Dinsdag 28 juni: H. Ireneüs, bisschop en martelaar (G) 
Schr.: Am. 3, 1-8. 4, 11-12; Mt. 8, 23-27; 
12:45 uur Kees van der Meijden; Wim Esser 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
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Woensdag 29 juni: HH. Petrus en Paulus, apostelen, Hoogfeest 
Schr.: Hand. 12, 1-11; 2 Tim. 4, 6-8. 17-18; Mt. 16, 13-19 
12:45 uur Jos Lachnit; Melanie Kilian; Helen Hafner 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Donderdag 30 juni: HH. Eerste Martelaren van de Kerk van Rome (g) 
Schr.: Am. 7, 10-17; Mt. 9, 1-8 
12:45 uur Joop Kersbergen 
19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
 
Vrijdag 1 juli: Eerste vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus 
Schr.: Am. 8, 4-6. 9-12; Mt. 9, 9-13; 
10:45 uur Cenakelbijeenkomst in de Maria ten Hovezaal 
12:45 uur Uit dankbaarheid en om zegen bgv de 5e verjaardag van  

de Priesterwijding van pater Jan Maria (2017) 
Na de Heilige Mis: Vredesgebed op het kerkplein 

19:00 uur Heilige Mis Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 
  
Zaterdag 2 juli: H. Jozefmaria Escrivá, priester, stichter Opus Deï, Hoogfeest 
Onbevlekt Hart van Maria; Priesterzaterdag      
Schr.: Am. 9, 11-15; Mt. 9, 14-17 
12:45 uur  Uit dankbaarheid en om zegen bgv de verjaardag van  

de Priesterwijding van pater Johan (1994) 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven 
Petrus en Helena Teunissen 

 
Zondag 3 juli: Veertiende Zondag door het jaar 
Eucharistische zondag 
09:00 uur Geen Heilige Mis i.v.m. zomerrooster 
11:00 uur Latijnse Hoogmis 

Gregoriaans Missa VIII; Credo I 
15:00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkransgebed 
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Het Opus Dei en de algemene roeping tot heiligheid  

 
Zaterdag 2 juli 2022 vieren wij in onze kerk de 
Heilige Mis ter ere van de Heilige Jozefmaria 
Escrivá (1902-1975), de stichter van het Opus Dei. 
Dit is een mooie aanleiding om in te gaan op twee 
vragen:  
‘Wie is deze heilige?’ en ‘Wat is het Opus Dei?’   
Jozefmaria Escrivá was een Spaanse priester, 
geboren op 9 januari 1902 in Barbastro in het 
noorden van Spanje in de regio Aragón. Hij 
groeide op in een gelovig gezin. Als jongen van 15 
jaar liep hij op een winterochtend door de sneeuw 
en volgde daarbij de voetsporen van iemand die, 
naar hij kon zien, met blote voeten door de 
sneeuw liep. Het bleek een pater te zijn van de 

Orde der Ongeschoeide Karmelieten. Deze torste zware bundels takken op zijn rug 
en bezorgde die bij mensen die te arm waren om zelf brandhout te kopen. Dat 
was het moment van zijn roeping: vanaf dat ogenblik begon hij te vermoeden dat 
God iets bijzonders van hem vroeg. Hij gaf zijn plannen om architect te worden op 
en besloot, in overleg met zijn verbaasde ouders, om priester te worden. Hij ging 
naar het seminarie in Zaragoza en studeerde daar theologie en filosofie aan het 
seminarie en rechten aan de universiteit. In 1925 werd hij priester gewijd en in 
1927 verhuisde hij naar Madrid.  
Op 2 oktober 1928, tijdens een retraite, stichtte hij het Opus Dei. Hij schrijft 
hierover: ‘Op 2 oktober 1928, het feest van de Heilige Engelbewaarders, wil de 
Heer dat het Opus Dei het licht ziet. Het is een mobilisering van Christenen die 
bereid zijn zich met vreugde te wijden aan anderen en alle menselijke paden op 
aarde goddelijk te maken door alle rechtschapen en eerlijke arbeid en elke aardse 
bezigheid te heiligen.’ De Heilige Paus Johannes Paulus II zei hierover: ‘Het ging 
om een goddelijke ingeving.’ En hij voegde eraan toe dat het Opus Dei zich 
inderdaad vanaf het begin heeft ingespannen om de taak van de leken in de Kerk 
en in de burgerlijke maatschappij in een geheel nieuw licht te stellen en dit ook te 
verwezenlijken; en dat Opus Dei zich eveneens heeft ingezet om de leer van de 
algemene roeping tot heiligheid in daden om te zetten en in alle lagen van de 
maatschappij te bevorderen. Concreet betekent dit:  
1) de heiliging van de beroepsarbeid. 



Sint Jacobusnieuws 

15 
 

 
2) de heiliging van jezelf door je beroepsarbeid.  
3) de heiliging van de wereld en van anderen door je beroepsarbeid. 
De gedachte dat de Christen zich in de wereld door zijn werk kan heiligen was in 
die tijd ongekend en gold als een bijna verdachte nieuwlichterij. Vreemd, want in 
het Evangelie lezen wij ‘Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt 
is’ (Mt 5,48). En nog duidelijker in de eerste brief van Petrus: ‘Hij die u geroepen 
heeft is heilig. Weest heilig zoals Hij, in heel uw gedrag; want er staat geschreven: 
Weest heilig, want Ik ben heilig’ (1 Pe 1, 15-16). 
Vele heiligen en kerkvaders hebben deze  gedachte uitgedragen maar later is deze 
gedachte eeuwenlang uit beeld geraakt. Voor veel Christenen waren het 
geloofsleven en het leven in de wereld uit elkaar gegroeid en geworden tot twee 
gescheiden werelden. Het is de geest van het Opus Dei om deze twee werelden 
weer te integreren.  
Jozefmaria Escrivá heeft zijn verdere leven gewerkt om deze goddelijke ingeving 
gestalte te geven. Zelf vertelde hij altijd dat niet hij het Opus Dei heeft gesticht 
maar God en dat hij daarbij alleen maar in de weg liep. Hij stierf in 1975. In 2002 
werd hij door de Heilige Paus Johannes Paulus II heilig verklaard. Nog tijdens zijn 
leven telde het Opus Dei 60.000 leden verspreid over 32 landen. Inmiddels zijn er 
al meer dan 90.000 leden verspreid over 68 landen. De meesten van hen wonen 
in Europa en in Noord- en Zuid-Amerika. Het Opus Dei begeleidt zijn leden in de 
groei van hun innerlijk leven en gebedsleven, het doet veel aan vorming en 
organiseert voor leden en geïnteresseerden bezinnings- en studieweekends en 
familiedagen. Deze vinden vaak plaats in het conferentiecentrum ‘Zonnewende’ 
in Moergestel. Voor meer informatie zie: www.opusdei.nl 
Zaterdag 2 juli kunt u om 12.00 uur aansluiten bij de Aanbidding van het 
Allerheiligst Sacrament, om 12.15 uur wordt de Rozenkrans gebeden en om 12.45 
uur wordt de Heilige Mis opdragen. Na afloop bent u welkom voor een kopje koffie 
in de pastorie.  
René Guldenmund 
 

Observator: Het bloed der martelaren…. 

 
De Kerk is gebouwd op het fundament van de apostelen, in het bijzonder  van de 
HH. Petrus en Paulus (feestdag 29 juni) die beiden onder de wrede christen-
vervolging onder Keizer Nero stierven te Rome vóór het jaar 70 volgens de oudste 
overleveringen.  Hun getuigenis is bezegeld met hun bloed en daarin volgden zij 
Christus na. Het primaat van de bisschop van Rome in de Kerk gaat rechtstreeks 

http://www.opusdei.nl/
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daarop terug. En nooit heeft een andere plaats ooit deze claim met gegronde 
argumenten kunnen betwisten. “Het bloed der martelaren is het zaad van de Kerk”  
schrijft  kerkvader Tertullianus beeldend.  Zijn woorden worden al eeuwenlang 
bewaarheid.  Zoals er kracht is in het bloed van Christus, zo is er kracht in het 
sterven van zijn getrouwen. (vgl. Psalm 116, 15). 
De kracht van de martelaren is zeker niet hun eigen kracht of toe te schrijven aan 
hun vaak bijzondere talenten maar het is Gods kracht die in hen openbaar wordt. 
Anders leidt hun verering niet tot geloof maar tot bijgeloof. Maar dat is alleen het 
geval als de band met Christus ontbreekt. De heiligverklaring van p. Titus 
Brandsma heeft onlangs nog weer een aantal  typisch katholieke accenten naar 
boven gehaald, die lang niet voor iedereen   zo inzichtelijk zijn. De wonderen die 
iedere dag gebeuren zijn een doorbreking van de natuurlijke orde en zijn een 
manifestatie van God zelf. Veel protestanten en vrijzinnigen, die een rationalistisch 
wereldbeeld hebben en  uitsluitend ‘geloven’ in de wetenschap, zijn daar afkerig 
van. Maar wie zegt dat er in deze tijd geen wonderen meer gebeuren sluit zijn ogen 
voor de werkelijkheid. Want het tegendeel blijkt. 
Zonder ons geloof in de kracht van het bloed van Christus vindt er geen enkel  
wonder plaats. Juist de gelijkvormigheid met Christus, dat door de marteldood 
wordt bevestigd, kan een heilige de kracht geven die nodig is om tot de  doorbraak 
van een gegeven situatie te komen en de fysieke obstakels te overwinnen. Zoals 
de vrouw in het Evangelie die Jezus’ mantel  aanraakt en zo genezen wordt: 
“Dochter, uw geloof heeft u gered.” (Lc. 8, 48) Daarom mogen wij ook nu met 
vertrouwen zeggen: Heilige Titus Brandsma, bid voor ons en bid voor de Kerk in 
Nederland. Dat de ogen van vele mensen worden geopend voor Gods wondere 
werken in deze wereld en dat wij, op uw voorspraak, nooit toegeven aan de 
verleiding van de kwade machten maar  steeds geleid mogen worden door de 
Waarheid.  Jeroen Vis, kerkwacht 
 

Bedevaart naar Beauraing 

 
Het Nederlands Beauraing-Comité, bisdom Rotterdam, organiseert van 17 t/m 20 
september een bedevaart naar dit sympathieke oord bij de Belgische Ardennen, 
waar Maria in de dertiger jaren 33 keer verschenen is aan vijf eenvoudige meisjes. 
De bedevaart wordt begeleid door een priester, een arts. verpleegkundigen en 
brancardiers. Pelgrims worden ondergebracht in een speciaal “Acceuil” naast de 
plaats van de verschijningen. Kosten € 350,- Nadere info: Mevr. Elly van Niel,  
Kamerlingh Onnesstraat 2; 3132 RS Vlaardingen, tel. 06-17322245. 
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“Sint Jacobusnieuws“ stopt na de zomer 

 
In het streven naar een verdere integratie van de diverse geloofsgemeenschappen 
binnen de parochie “Maria Sterre der Zee” heeft het parochiebestuur besloten om 
de lokale mededelingenblaadjes na de zomer niet meer in dezelfde vorm voort te 
zetten. Ook het Jacobusnieuws zal dus na 53 
jaar niet meer verschijnen. Daarvoor in de 
plaats komt een wekelijks, strikt praktisch, 
mededelingenblaadje met een tekstomvang 
van niet meer dan één A4-tje. Langere 
stukken kunnen ingestuurd worden naar de 
redactie van “Stella Maris”, en natuurlijk naar 
die van de parochie-website. De laatste zal 
nieuw vormgegeven worden, en beter 
bijgehouden, zodat ook dat een mogelijkheid 
is om mede-parochianen en andere 
geïnteresseerden te bereiken. Houdt u dus 
niet op met insturen ! 
Het is wel met weemoed dat we afscheid 
nemen van ons vertrouwde Sint 
Jacobusnieuws….. 
 

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


Sint Jacobusnieuws 

18 
 

 

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 juni 
Voor de gezinnen: 
Bidden wij dat de christelijke gezinnen in de hele wereld daadwerkelijk mogen 
leven vanuit het geschenk van liefde en heiligheid in het dagelijkse bestaan. 
 

Personalia 
Overleden  : Mgr. Henricus Josephus Maria Hofstede 

Johannes Franciscus Jozef Kersbergen 
  Melania Renée Francisca Maria Kilian 
  Helena Maria Haffner-Haarmans 
 

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

