
GOEDE VOORNEMENS 
 
Als de Adventstijd begint, begint ook de laatste maand van het jaar. Misschien begint u zich al langzaam af te vragen of 
u zichzelf komend jaar een paar goede voornemens zult aanmeten. Stoppen met roken? Eerder naar bed? Meer aandacht 
voor het huiswerk? Meer sporten? Meer tijd voor familie en vrienden? Nog iets anders? Er is keuze genoeg voor wie een 
beetje creatief is. Eenieder kan kiezen wat het best bij hem of haar past. Of niet natuurlijk. 

De Eerste zondag van Advent is eigenlijk een beetje de 
nieuwjaarsdag van het kerkelijk jaar. Dat voelt niet 
altijd zo. Misschien komt het omdat praktisch gezien 
de nieuwjaarsdag van het kerkelijk jaar naar het einde 
van de zomervakantie is verschoven. Parallel met de 
scholen en universiteiten worden ook dan de 
activiteiten in de kerk weer opgestart. In veel kerken 
wordt dit alles stevig gemarkeerd door de startzondag. 
 
Ik denk niet dat er iemand is geweest die voor Eerste 
advent een lijst goede voornemens klaar had liggen. De 
kerkelijke jaarwisseling komt en gaat. We gaan weer 
door, vooral in beslag genomen door de verwachtingen 
rondom advent en het kerstfeest en alles wat daarvoor 
nog geregeld moet worden. Zou het niet aardig zijn die 
kerkelijke jaarwisseling ook met goede voornemens te 
omkleden? Wat zou uw goede voornemen voor het 
nieuwe kerkelijk jaar zijn? Meer naar de kerk gaan? 
Deelnemen aan activiteiten? Meebouwen aan een open 
en gastvrije kerk? Er is keuze genoeg voor wie een 
beetje creatief is. Eenieder kan kiezen wat het best bij 
hem of haar past. Of niet natuurlijk. Als suggestie zou 

wisselen. Goede voornemens houd je immers 
makkelijker vol als je samenwerkt! 
 
Ik wens u een inspirerende adventstijd en alvast een 
zalig Kerstfeest! 
 
Helen Gaasbeek,  
pastoor in de regio Zuid-Holland (Leiden) 

Zondag   2 december   
10.30    Eucharistieviering 
             Eerste zondag van de Advent         
Zondag   9 december 
10.30    Eucharistieviering 
            Tweede zondag van de Advent  
Zondag   16 december  
10.30    Eucharistieviering 
             Derde zondag van de Advent       
 Zondag 23 december    
10.30    Eucharistieviering 
            Vierde zondag van de Advent 
Maandag 24 december 
21.00    Samenzang  
21.15   Eucharistieviering 
            Kerstnacht 
Dinsdag 25 december 
10.30    Eucharistieviering 
            Kerstdag  
Zondag   30 december 
10.30   Eucharistieviering 
            Zondag na Kerstmis 
Zondag   6 januari 
10.30   Eucharistieviering 
           Epifanie 
Zondag 13 januari 
10.30   Eucharistieviering 
            1e zondag na Epifanie      
 
 



Zondag 20 januari
10.30    Dienst van schrift en gebed 
            2e zondag na Epifanie   
Zondag 27 januari 
10.30     Eucharistieviering 
               Opdracht van de Heer in de Tempel 
Zondag 3 februari 
10.30    Eucharistieviering 
             4e zondag na Epifanie 
Zondag 10 februari 
10.30    Eucharistieviering 
            5e zondag na Epifanie 
 
BIJ DE VIERINGEN 

Kerk versieren 
Na de viering op zondag 23 december zal de kerk 
versierd worden voor het hoogfeest van Kerst. Hulp is 
van harte welkom! 
 
Kerstnacht 
De Kerstnachtviering begint om 21.00 uur met samen-
zang en om 21.15 uur begint de feestelijke nachtmis. In 
deze viering zal de Oostercantorij o.l.v. Andries Stam 
haar medewerking verlenen. Aansluitend bent u wel-
kom in de gemeentekamer voor een glaasje en een 
hapje. 
 
Eerste Kerstdag 
Op het hoogfeest van Christus  geboorte, Eerste 
Kerstdag, begint de feestelijke eucharistieviering om 
10.30 uur. 
 
Epifanie
Op 6 januari vieren we het hoogfeest van de Open-
baring van onze Heer Jezus Christus aan de volken. In 
deze viering zal de Schola Cantorum uit Brielle o.l.v. 
Willem Meyboom de zang verzorgen. Om 16.00 uur 
wordt de vesper van Epifanie gezongen in de 
Kathedraal van Utrecht. Tevens worden in deze vesper 
de ontvangen Nieuwjaarswensen van diverse 
kerkleiders uit de wereld door de deken van het 
Metropolitaan Kapittel van Utrecht uitgesproken. 
Aansluitend is de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting  

van het aartsbisdom Utrecht. Iedereen is bij deze 
ontmoeting van harte uitgenodigd. 
 
Festival of Nine Lessons and Carols 
In de Oud-Katholieke Kerk van de H.H. Jacobus en 
Augustinus in Den Haag zal op zondag 23 december 

s vinden. 
Deze viering begint om 16.00 uur. 

 een 
jaarlijks terugkerende dienst in de Oud-Katholieke 
parochie in Den Haag.  Tijdens de dienst staan negen 
bijbellezingen centraal. Hoogtepunt is de lezing uit het 
Johannesevangelie, waarin beschreven wordt hoe God 
onder mensen wil wonen. De lezingen worden 
afgewisseld met advents- en kerstliederen. Naast de 
bekende liederen zijn er in de loop der jaren nieuwe 
gecomponeerd en bewerkt. Hierdoor is elk jaar een 
nieuw programma samen te stellen.  

 wonen.  
 
ACTIVITEITEN 
 
Driekoningenmaaltijd 
Op zondag 13 januari a.s. is de traditionele Drie-
koningenmaaltijd. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda. 
 
Bezinningsweekend 
Op vrijdag 24 mei 2019 tot maandagmiddag 27 mei 
2019 is wederom het jaarlijks terugkerende bezinning-
weekend gepland naar het benedictijns klooster 

Chevetogne. Dit klooster is in de twintiger jaren 
opgericht om de Oosters-orthodoxe en de Rooms- 
katholieke kerken dichter bij elkaar te brengen. Er zijn 
contacten met de Orthodoxen, Oud-katholieken, 
Anglicanen en Protestanten. Het bijzondere van dit 
klooster is dat er niet alleen een Latijnse (westerse) 
ritus wordt gevolgd maar ook een Byzantijnse 
(oosterse). Er zijn twee kerkgebouwen waarvan er een 
wordt gebruikt voor de Byzantijnse liturgie en de 
andere voor de Latijnse liturgie. Een unieke kans om 
kennis te maken met de Oosterse spiritualiteit! Om 
deel te kunnen nemen aan het chevetogneweekend  



moet u zich redelijk kunnen verplaatsen en trappen 
kunnen lopen.  Om de rust en de bezinning te 
bevorderen mag de mobiel alleen maar gebruikt word-
en op de eigen kamer! 
De kosten van het weekend zullen  200 
bedragen inclusief reiskosten. De voorbereidings-
avonden zijn gepland op 23 april en 17 mei 2019 om 
19.30 uur in de tuinkamer van de pastorie in Den Haag. 
Maximale deelname:8 personen.  
Uiterlijke opgave voor dit weekend is 31 maart 2018 
bij pastoor Leen Wijker 
 
VANUIT HET KERKBESTUUR 
 
Wens
Het kerkbestuur wenst u alvast een zalig Kerstfeest en 
veel heil en zegen in het jaar 2019. 
 
Kerkmeester 
Op 15 december verloopt de termijn van Kees 
Zoutendijk als kerkmeester. Tot nu toe zijn geen 
namen van kandidaten doorgegeven aan het kerkbe-
stuur.  Het kerkbestuur heeft inmiddels een verzoek ge-
daan aan de aartsbisschop van Utrecht om Kees 
Zoutendijk voor 2 jaar te laten herbenoemen. 
 
Kerkbalans 2019 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-
Katholieke Kerk in Nederland. Drie kerkgenootschap-
pen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie 
Kerkbalans en zo een beroep doen op de plaatselijke 
geloofsgeme
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van 

plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie. 
Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het 
personeel en missionaire en maatschappelijke 
projecten kosten geld. Daarom is er de Actie 
Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen 
kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de 
mensen om ons heen.Voor de campagne van 2019 is 

 
19 januari t/m 2 februari 2019. Op zaterdag 19 januari  

start de actie Kerkbalans in de Grote Kerk van 
Schiedam in aanwezigheid van de burgemeester. Om 
13.00 zullen de kerkklokken worden geluid als start 
van de actie kerkbalans. 

 
Medisch onderzoek 
Karel Geerlof ondergaat een aantal medische onder-
zoeken. Tevens wacht hij op een oproep om aan zijn 
knie geopereerd te worden. We wensen hem veel 
sterkte en Gods liefdevolle Nabijheid. 
 
Gastlid 
Op 25 november jl. is Hanna Meering gastlid van onze 
parochie geworden. Van harte welkom! 
 
Verhuisd 
Begin december zijn Hervy de Miranda en Paul 
Brommet verhuisd naar Apeldoorn. Voorlopig blijven 
zij nog lid van onze parochie. Veel geluk in jullie 
nieuwe woning! 
 
Kroonjaar 
Riet van Geenen is in de maand december jarig. Zij 
wordt 90 jaar. Dat is een kroonjaar. 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Agenda 
6                        19.30  Geloofscursus 7+1 (7) 
16                      15.00  Afronding geloofscursus 
23                      12.15  Versieren Kerk 
27                      10.15  Geen inlooppastoraat 
31                      17.00  Vesper Oudjaar Den Haag 
3 januari            10.15  Geen inlooppastoraat 
6 januari            16.00  Pontificale vesper in de 
                                     Kathedraal van Utrecht 
10                      20.00  Kerkbestuur  
13                      12.30  Driekoningenmaaltijd 
16                      14.00  Regiobijeenkomst Zuid- 
                                     Holland 
19                                 Start Kerkbalans 2019              
22-25                            Retraite pastores OKKN 
24                      10.15  Geen inlooppastoraat 


