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Geloofsgemeenschap H. Driekoningen 

Secretariaat 
Neuhuyskade 97 
2596 XK Den Haag 
070 324 54 91 
driekoningen@rkdenhaag.nl 
www.driekoningenparochie.nl 
 
Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag van 09:30 – 12:30 uur 
 
Kerkgelegenheden: 
H. Paschalis Baylon  Wassenaarsweg 53 
Onbevlekt Hart van Maria Bloklandenplein 15 
OLV van Goede Raad  Bezuidenhoutseweg 157 
 
Beheercommissie 
Beheercommissie.driekoningen@rkdenhaag.nl 
 
Vacature  Secretaris  
F. Sanders  Budgethouder  
J.H. Kiestra  Gebouwen  
 
Pastoraatgroep 
Pastoraatgroep.driekoningen@rkdenhaag.nl 
 
Mw. A. Brosch  Geloofsverdieping  
C. van Blijswijk  Eredienst  
M. Timmerman  MOV  
H. Redegeld   Wijken, Oecumene, Ouderen  
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Pastoraal Team 
Pastoor D. Langerhuizen d.langerhuizen@rkdenhaag.nl 070 8209280   
Vicaris A. van der Helm a.vanderhelm@rkdenhaag.nl 070 8209281   

Parochievicaris J. 
Rivadeneira Aldás 

j.rivadineiraaldas@rkdenhaag.nl  070 3657729  

Parochievicaris Y. Asa SVD y.asa@rkdenhaag.nl 070 8209282 

Diaken R. van Berkel r.vanberkel@rkdenhaag.nl 070 8209283   
Pastoraal werker J. Eijken j.eijken@rkdenhaag.nl 070 8209284 

Pastoraal werker M. 
Witteman 

m.witteman@rkdenhaag.nl 070 8209285  

 
Uitvaartlijn   06 838 74 082 
Pastoraal Noodnummer 06 838 98 041 
 
Parochiesecretariaat 
Mw. T. van der Lubbe 
Neuhuyskade 97 
2596 XK Den Haag 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
070 820 98 66 
 
 
Contactpersonen 
PCI Mw. L. Kuppens (pci.driekoningen@rkdenhaag.nl) 
Ledenadministratie  P. Meijknecht 

(ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl) 
Lokale secretariaat Misintenties (070-3245491) 
Zieken- en Ouderengroep H. Redegeld (hubgerdahuub@ziggo.nl) 
Koren W. Voogd (wivo.nl@hetnet.nl) 
Koster W. Kuipers (koster.driekoningen@rkdenhaag.nl) 
Communie thuis H. Redegeld (06-20040488) 
Redactie Maandbericht Mw. C. Timmerman & Mw. P. van der Lans 
 (ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl) 
Webmaster P. van Meeuwen 
     
Rekeningenoverzicht 
Kerkbijdrage & Misintenties NL48 INGB 0000 3340 00 
PCI     NL06 INGB 0000 2719 00 
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(Afbeelding: www.odaparochie.nl) 

 
De dag van vandaag 

 

Kijk naar het heden 

het is je leven 

je leeft vandaag 

in deze korte spanne tijds 

ligt al het wezenlijke 

van ons bestaan: 

de vreugde van groei 

de luister van leven 

de glorie van kunnen 

Want gister is herinnering 

en morgen slechts een beeld 

Maar echt geleefd vandaag 

maakt elk gisteren 

tot een mooie herinnering 

en elk morgen 

tot een beeld van hoop 

Kijk dus goed naar de dag van vandaag. 

 

Hanna Lam 
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Woordje van de pastoor 
Door het diepe gaan, door het duister: dat kun je alleen als je 
durft te vertrouwen. Dat hebben we gevierd met Pasen. Dat 
Iemand met ons meegaat: hoe donker de wereld soms ook is, 
hoe moeizaam ons leven soms ook gaat. Hoe hoog de golven 
ook kunnen gaan in ons menselijke bestaan, God houdt ons 
bij de hand. Als zorgen, verdriet en pijn ons dreigen te 
overspoelen, laat Hij ons nooit los.  
 

Wij kunnen op droge voeten door de zee heen gaan, op weg naar het land dat Hij ons 
beloofd heeft. Want, zo hoorden wij in de Paaswake: het is God die heel deze wereld 
draagt. Hij bracht licht in de duisternis. Hij schept orde in de chaos. Het licht zal altijd 
sterker blijken dan welke duistere macht ook. Daarom hebben we in de Paaswake het 
licht binnengedragen in onze kerk. En maar liefst drie keer zongen we: Licht van 
Christus. Want wij geloven dat juist Hij het is, die alle duisternis overwint.  
 
Niet dat Jezus geen duisternis gekend heeft, of geen lijden: integendeel. Nee, Hij is 
door lijden en dood heengegaan. Hij heeft alle schaduwkanten van ons menselijke 
bestaan gekend, meer dan wie ook. Hij is gedood; zijn leven leek mislukt. Maar met 
Pasen hoorden wij dat het graf leeg is. Wij hoeven niet meer bang te zijn, want alle 
kwaad en alle duisternis is overwonnen. Hoe donker het soms mag zijn, er zal altijd 
een licht branden. 
 
Eén verbeelding van Pasen komt voor mij het dichtste bij 
deze boodschap van het nieuwe Leven: de Paas-icoon uit 
de Byzantijnse liturgie. De icoon, zoals hiernaast afgebeeld, 
heeft al vele jaren een prominente plaats in mijn 
woonkamer. Natuurlijk: ook dit beeld schiet tekort om de 
werkelijkheid van Pasen geheel te omvatten, zoals élk 
beeld. Maar toch: juist omdat het een symbolische 
weergave is, raakt het heel dicht aan het geheim van de 
Verrijzenis. Je ziet hoe de verrezen Christus de poorten van 
de hel vertrapt: het kwaad is voorgoed overwonnen. En uit 
de onderwereld trekt Hij de mens omhoog.  
 
Die mensen, dat zijn wij! Zelfs uit de donkerste krochten waar je als mens ooit terecht 
kan komen, roept de Heer je naar het volle leven. Jezus gaat ons voor op onze weg. 
Wij krijgen de opdracht om het iedereen te vertellen én om het te doen. Juist in dit 
Jaar van Barmhartigheid: deze wereld iets meer te laten lijken op het land dat God 
ons beloofd heeft. De komende weken leven we in de Paastijd. Jezus de Christus, is 
verrezen! En wij mogen leven met Hem!   
 

Dolf Langerhuizen, pastoor 



Liturgisch rooster 

Week 13 (28-3 tot 3-4) Huize Waalsdorp Onze Lieve Vrouw van 
Goede Raad 

Datum 02-04 02-04 

Tijd 16:00 uur 17:30 uur 

Voorganger Y. Asa Y. Asa 

Lezingen C Eerste lezing: Hand.5, 12-
16 
Tweede lezing: Apok: 1,9-
11a. 12-13. 17-19 
Evangelie: Joh. 20,19-31 

C Eerste lezing: Hand.5, 12-
16 
Tweede lezing: Apok: 1,9-
11a. 12-13. 17-19 
Evangelie: Joh. 20,19-31 

Koor  Volkszang 

Misintenties  Ingeborg van Ravensteijn-
Wiedenbusch; Willem- Jan 
van Veen 

Heiligen 8-4: Hoogfeest van de 
Aankondiging v.d. Heer 

8-4: Hoogfeest van de 
Aankondiging v.d. Heer 

Week 14 (4-10 april) 
 

Huize Waalsdorp Onze Lieve Vrouw van 
Goede Raad 

Datum 09-04 09-04 

Tijd 16:00 uur 17:30 uur 

Voorganger A. Van der Helm A. Van der Helm 

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 5,27b-
32. 40b-41. 
Tweede lezing: Apok: 5, 11-
14 
Evangelie: Joh. 21,1-19 of 
21, 1-14 

C Eerste lezing: Hand. 5,27b-
32. 40b-41. 
Tweede lezing: Apok: 5, 11-
14 
Evangelie: Joh. 21,1-19 of 21, 
1-14 

Koor  Volkszang 

Heiligen 11-4 H. Stanislaus bisschop 
van Krakau  

11-4 H. Stanislaus bisschop 
van Krakau 

Week 15 (11-17 april) 
 

Huize Waalsdorp Onze Lieve Vrouw van 
Goede Raad 

Datum 16-04 16-04 

Tijd 16:00 uur 17:30 uur 

Voorganger Y. Asa Y. Asa 

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 13,14, 
43-52 
Tweede lezing: Apok. 
7,9.14b-17 
Evangelie: Joh. 10, 27-30 

C Eerste lezing: Hand. 13,14, 
43-52 
Tweede lezing: Apok. 
7,9.14b-17 
Evangelie: Joh. 10, 27-30 

Koor  Driekoningenkoor 

Heiligen 16-4 H. Bernadette te 
Lourdes 

16-4 H. Bernadette te 
Lourdes 
 



Week 14 (4-10 april) 
 

Onbevlekt Hart van Maria 
(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 03-04 03-04 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger B. Wessel B. Wessel 

Lezingen C Eerste lezing: Hand.5, 12-
16 
Tweede lezing: Apok:1,9-
11a. 12-13. 17-19 
Evangelie: Joh. 20,19-31 

C Eerste lezing: Hand.5, 12-
16 
Tweede lezing: Apok:1,9-
11a. 12-13. 17-19 
Evangelie: Joh. 20,19-31 

Koor Cantores Marlot Driekoningenkoor 

Misintenties Bea Tijssen-Berbée; Anna 
Maria Volders-Franssen; 
Catharina Berssenbrugge 

Lambertina van Oss; Anna 
Hovens  
 

Heiligen 8-4: Hoogfeest van de 
Aankondiging v.d. Heer 

8-4: Hoogfeest van de 
Aankondiging v.d. Heer 

Week 15 (11-17 april) Onbevlekt Hart van Maria  Paschalis Baylon 

Datum 10-04 10-04 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger J. Rivadeneira Aldás J. Rivadeneira Aldás 

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 5,27b-
32. 40b-41. Tweede lezing: 
Apok: 5, 11-14 Evangelie: 
Joh. 21,1-19 of 21, 1-14 

C Eerste lezing: Hand. 5,27b-
32. 40b-41. Tweede lezing: 
Apok: 5, 11-14 Evangelie: 
Joh. 21,1-19 of 21, 1-14 

Koor Driekoningenkoor Vierseizoenenkoor 

Misintenties Paula Meeussen-Steeneken;  
Catharina van der Lubbe-
Oudshoorn; 
Henk van Rijckevorsel 
(jaargetijde); overleden 
familie Frankenmolen 

Conne de Haan-de Groot; 
Herman Pruyt; Gé 
Groeneveld en Ro 
Groeneveld-van den 
Nieuwenhuijzen; overleden 
ouders Hammes-Maas 

Heiligen   

Week 16 (18-24 april) 
 

Onbevlekt Hart van Maria Paschalis Baylon 

Datum 17-04 17-04  (Eerste Communie) 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 13,14, 
43-52 Tweede lezing: Apok. 
7,9.14b-17 Evangelie: Joh. 
10, 27-30 

C Eerste lezing: Hand. 13,14, 
43-52 Tweede lezing: Apok. 
7,9.14b-17 Evangelie: Joh. 
10, 27-30 

Koor Schola Kinderkoor 

Misintenties Gerard van Zijl; Johannes 
Gustings 

 

Heiligen 16-4 H. Bernadette te 
Lourdes 

16-4 H. Bernadette te 
Lourdes 



Week 16 (18-24 april) Huize Waalsdorp Onze Lieve Vrouw van 
Goede Raad 

Datum 23-04 23-04 

Tijd 16:00 uur 17:30 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: Hand.14, 21-
27 
Tweede lezing: Apok. 21,1-
5a 
Evangelie: Joh. 13,31-33a 34-
35 

C Eerste lezing: Hand.14, 21-
27 
Tweede lezing: Apok. 21,1-
5a 
Evangelie: Joh. 13,31-33a 34-
35 

Koor  Volkszang 

Heiligen 23-4 H. Joris 
25-4 H. Marcus 
27-4- H. Petrus Canisius 

23-4 H. Joris 
25-4 H. Marcus 
27-4- H. Petrus Canisius 

Week 17 (25-4 tot 1-5) Huize Waalsdorp Onze Lieve vrouw van 
Goede Raad 

Datum 30-04 30-04 

Tijd 16:00 uur 17:30 uur 

Voorganger J. Rivadeneira Aldás J. Rivadeneira Aldás 

Lezingen C Eerste lezing Hand. 15,1-2. 
22-29 
Tweede lezing: Apok. 21, 10-
14. 22-23 
Evangelie: Joh. 14, 23-29 

C Eerste lezing Hand. 15,1-2. 
22-29 
Tweede lezing: Apok. 21, 10-
14. 22-23 
Evangelie: Joh. 14, 23-29 

Koor  Volkszang 

Misintenties  Truus Brocken-Zoutenbier 
 

 

Hier had uw advertentie kunnen staan! 

Adverteren in het Maandbericht van de 

Driekoningengemeenschap is lucratief en niet duur. 

Voor info & tarieven mail naar 

ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 



 

 

Week 17 (25-4 tot 1-5) 
Zondag van de Oosterse 
kerken 

Onbevlekt Hart van Maria 
(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 24-04 24-04 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger B. Pex en R. van Berkel B. Pex en R. van Berkel 

Lezingen C Eerste lezing: Hand.14, 21-
27 
Tweede lezing: Apok. 21,1-
5a 
Evangelie: Joh. 13,31-33a 34-
35 

C Eerste lezing: Hand.14, 21-
27 
Tweede lezing: Apok. 21,1-
5a 
Evangelie: Joh. 13,31-33a 34-
35 

Koor Cantor Driekoningenkoor 

Misintenties Maria Nilsson-Helwig Maus Lintel-Bos; Anna Heijs-
Linsen; Wiesje van Pelt-van 
Dongen; May Edgar;   
Luc Leijendekker; overleden 
ouders Bakker-Munnichs 

Heiligen 23-4 H. Joris 
25-4 H. Marcus 
27-4- H. Petrus Canisius 

23-4 H. Joris 
25-4 H. Marcus 
27-4- H. Petrus Canisius 

Week 18 (2-8 mei) 
 

Onbevlekt Hart van Maria 
(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 01-05 01-05 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger A. van der Helm A. van der Helm 

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 15,1-
2. 22-29 
Tweede lezing: Apok. 21, 10-
14. 22-23 
Evangelie: Joh. 14, 23-29 

C Eerste lezing: Hand. 15,1-2. 
22-29 
Tweede lezing: Apok. 21, 10-
14. 22-23 
Evangelie: Joh. 14, 23-29 

Koor Liduinakoor Driekoningenkoor 

Misintenties   

Heiligen 1-5 H. Jozef patroon v.d. 
arbeiders 
8-5 kerkwijdingsfeest 
kathedraal bisdom 
Rotterdam 

1-5 H. Jozef patroon v.d. 
arbeiders 
8-5 kerkwijdingsfeest 
kathedraal bisdom 
Rotterdam 

 

Donderdag 5 mei is het Hemelvaartsdag. Pastor R. Kurvers gaat dan om 09:30 uur voor bij 

de eucharistieviering in de Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

 



Overledenen Driekoningengemeenschap 

10 maart : Johannes van Gigch, 94 jaar 

15 maart : Louise Van Wijnbergen, 93 jaar 

Wij bidden voor hen en hun naasten.  

 

Dopen 

Zondag 22 mei 2016, kerk Onbevlekt Hart van Maria (Marlot), 13.00 uur: 

voorganger pater Y. Asa SVD. Voorbereidingsavond woensdag 11 mei, 20.00 

uur, locatie Neuhuyskade 97, Den Haag. 

 

Bericht van de werkgroep Caritas H. Driekoningen 
Per 1 januari 2016 zijn de 6 voormalige zelfstandige PCI’en (Parochiële Caritas 
Instellingen) van de geloofsgemeenschappen van de parochie Maria Sterre der 
Zee gefuseerd. De hele parochie heeft nu 1 PCI, met één overkoepelend 
bestuur. In alle geloofsgemeenschappen blijven lokale caritaswerkroepen 
actief. De lokale werkgroepen hebben als taak het bieden van financiële 
ondersteuning aan personen en gezinnen, verbonden met de 

geloofsgemeenschap. Het gaat dan om 
kortdurende, niet-structurele ondersteuning in een 
noodsituatie.  
Wij nodigen u van harte uit om – als er in uw 
omgeving behoefte is aan dergelijke ondersteuning 
–  hierover contact op te nemen met de lokale 
werkgroep van de Driekoningengemeenschap, 
deze is bereikbaar via 
pci.driekoningen@rkdenhaag.nl of via een bericht 
aan het secretariaat. Wij nemen vervolgens contact 

met u op.  
Na de fusie van de PCI’en heeft een deel van het voormalige PCI-bestuur van de 
H. Driekoningengemeenschap zijn jarenlange inzet voor de voormalige eigen 
PCI beëindigd. De lokale werkgroep is daarom op zoek naar een aantal nieuwe 
leden. Onze taak bestaat voornamelijk uit het beoordelen van de incidentele 
aanvragen om ondersteuning. Dit meedenken en meehelpen kost u hooguit 
een paar uurtjes per maand. Heeft u interesse, dan kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met een van de onderstaande werkgroepleden of het secretariaat.  
 
Martijn Redegeld, Andrea Keulen en Angelique van Herwijnen (PCI H. 

Driekoningen) 
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De communicanten van de H. Driekoningengemeenschap 

 

Zie hierboven de 27 communicantjes die op zondag 17 april 
om 11:00 uur in de Paschalis Baylon hun communie 

ontvangen! Onder begeleiding van Sylvia Maenhout, Tessa 
Jansen en Gerda Redegeld zijn de twintig meisjes en de 

zeven jongens afgelopen periode klaargestoomd voor het 
sacrament. Pastoor Dolf Langerhuizen zal in deze vrolijke 
viering voorgaan. Het kinderkoor is speciaal aanwezig om 

deze viering met mooie kinderkeeltjes op te luisteren.  
 

Wees welkom! 

 



Herdenking bombardement Bezuidenhout  
Op zondag 6 maart jl. is in de Christus Triomfatorkerk de herdenking van het 
bombardement op het Bezuidenhout gehouden. Deze herdenking was voor de 
71e keer. Het is goed dat de herdenking van deze ‘enorme vergissing’ ieder jaar 
plaatsvindt, juist omdat dit tragische gebeuren nog steeds leeft in de harten en 
gedachten van velen. Normaliter is ook onze parochie/geloofsgemeenschap H. 
Driekoningen bij deze herdenking vertegenwoordigd.  En zo hoort het ook. 
Helaas is die vertegenwoordiging dit jaar niet volledig geweest en minder 
zichtbaar. Enkele teleurgestelde reacties waren hiervan het gevolg en dat is 
begrijpelijk. Namens het parochiebestuur en het pastoraal team bied ik u 
daarvoor mijn en onze oprechte excuses aan. Dhr. Max Timmerman, vice-
voorzitter van ons parochiebestuur was echter aanwezig bij de herdenking. Zijn 
komst was gemeld bij de organisatie, maar helaas is hij niet verwelkomd als 
vertegenwoordiger van de parochie. Parochiebestuur en pastoraal team 
hebben nu besloten dat jaarlijks diaken Ronald van Berkel de pastores zal 
vertegenwoordigen en dat vice-voorzitter Max Timmerman het 
parochiebestuur bij de jaarlijkse herdenking zal vertegenwoordigen.   

Dolf Langerhuizen, pastoor       

Nieuwe website van onze parochie met Pasen online! 
Een werkgroep met leden uit alle geloofsgemeenschappen legt op dit moment 
de laatste hand aan de website voor onze parochie Maria Sterre der Zee. Naast 

algemene informatie komt er een duidelijk overzicht van de 
liturgische vieringen en van alle bijeenkomsten en 

activiteiten per gemeenschap. Ook zijn de 
geloofsgemeenschappen goed herkenbaar op deze 
website. Het is de bedoeling dat op Paasmorgen deze 
website voor iedereen toegankelijk is via 
www.mariasterrederzee.nl  

Bedevaart op Hemelvaartsdag 

Op donderdag 5 mei a.s., Hemelvaartsdag, wordt voor de 28e keer de 

bedevaart naar de ruïne op begraafplaats Oud Eik en Duinen gelopen. Deze 

ruïne 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 laatste jaren is de ruïne 

op deze ochtend een ontmoetingsplek voor de vroege vogels onder de 

gelovigen van alle katholieke geloofsgemeenschappen in Den Haag. Om 07:00 

uur komen de groepen vanuit die geloofsgemeenschappen samen bij de ingang 

van de begraafplaats. Vervolgens is er een korte processie rondom de ruïne 

http://www.mariasterrederzee.nl/


met liederen en gebed. Aansluitend (07:15 uur) wordt in de aula een 

eucharistieviering gehouden. De bedevaart en de eucharistieviering staan dit 

jaar in het teken van het Jaar van Barmhartigheid. Dit jaar is de bisschop van 

Rotterdam, Mgr. Van den Hende, uitgenodigd om aan de bedevaart deel te 

nemen en voor te gaan in de eucharistieviering. Het is nog niet bekend of hij 

aanwezig zal zijn. Op de website van de parochies houden we u op de hoogte. 

Als u aan de bedevaart wilt deelnemen, zorg dan dat u op tijd bij uw eigen 

geloofsgemeenschap bent. De vertrektijden zijn als volgt: 

05.30 uur : H. Antonius Abt, Scheveningseweg 233 

05.45 uur : H. Ignatius van Loyola, Elandstraat 194 

05.30 uur : H. Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65a 

05.30 uur : H. Paschalis van Baylon vertrekt vanaf de H. Jacobus de Meerdere 

05.45 uur : Emmaus, Leyweg 930 

05.45 uur : H. Martha, Hoefkade 623 

06.00 uur: H. Pastoor van Ars, Aaltje Noorderwierstraat 4 

06.15 uur: Maria van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 4 

06.30 uur : H. Agnes, Beeklaan 188 

06.45 uur : H. Titus Brandsma, Kamperfoeliestraat 279 

Zie ook www.stjacobus.nl of  www.rkparochiedevierevangelisten.nl 

Openbare repetitie van Liduinakoor op 19 april 

Het Liduinakoor is een vierstemmig kamerkoor dat met veel plezier kerkmuziek 

uit alle eeuwen zingt, van Gregoriaans 

tot Andriessen. Zij repeteren iedere 

dinsdagavond van 19:45 tot 21:45 uur 

in Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

aan het Bloklandenplein 15. In deze 

kerk zingt het koor de eerste zondag 

van de maand en op Hoogfeesten. Het 

koor is reislustig en heeft een traditie 

om in bijzondere kerken in binnen- en buitenland te zingen. De laatste reis was 

naar Rome. Dit alles gebeurt onder de bezielende leiding van dirigent Ed Catijn. 

Geïnteresseerden kunnen nu met het koor meezingen tijdens een openbare 

repetitie op dinsdag 19 april om 19:45 uur. Zij begroeten u graag! 

Koorlid Jeannette Doll (070-3838614) 

http://www.stjacobus.ie/
http://www.stjacobus.ie/
http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/


Pastoraatgroepen van parochie in gesprek 
De pastoraatgroepen van alle zes de gemeenschappen van onze parochie 
hebben 12 maart jl. met het pastoraal team een werkdag gehad. Hieruit bleek 
dat de pastoraatgroepen de aan hen opgegeven verantwoordelijkheid groot 
vinden. Daarnaast ervaart men dat er meer mogelijkheid moet komen om mee 
te denken. Een pastoraal jaarplan wordt nodig geacht, waarbij afstemming met 
de pastoraatgroepen vergroot kan worden. Tenslotte is behoefte aan efficiënte 
planning.  

Spectaculaire opening Mariatentoonstelling 
Maria is ongetwijfeld één van de meest voorgestelde vrouwen in de kunst.  In 
de catacomben van de eerste Christenen kan je haar vinden, maar ook in de 
moderne kunst is zij een geliefd onderwerp. Over de grenzen van tijd, ruimte 

en religie blijft de moeder van Jezus 
mensen inspireren, fascineren en 
intrigeren. 
Onze parochie ging daarom op zoek 
naar mensen die een hedendaags 
portret van Maria wilden maken. 
Tot nu toe namen 25 professionele 
kunstenaars en 25 amateurs de 
uitdaging aan! Naast schilderijen en 
iconen wordt Maria ook in beelden, 
grafiek en toegepaste kunst 
geportretteerd. De werken zijn van 
1 tot en met 22 mei iedere dinsdag, 
donderdag en zondag van 12:00 tot 
14:00 uur op de bovengalerij van de 
Elandstraatkerk te bewonderen. 
Entree is gratis. Er kan tevens een 
kaarsje bij Maria worden 
opgestoken. 
Op 1 mei wordt de tentoonstelling 

feestelijk geopend, aansluitend op de eucharistieviering van 11:00 uur. En dat 

gebeurt niet zomaar! Een échte Maria opent, na handeling van een van onze 

gemeentebestuurders, de tentoonstelling op spectaculaire wijze! Hoe precies, 

dat houden we nog even geheim.. maar het wordt een prachtig fotomoment! 

 
 
 

Afbeelding: Janno Fleer 

 



Mooie Palmpasenviering 

De zaterdag voor Palmzondag 
hebben 27 jongens en meisjes 
in het kader van het eerste 
communieproject een 
palmpaasstok gemaakt. 
Zondag 20 maart was de 
Paschaliskerk dan ook vol 
ouders met kinderen die hun 
palmpaasstokken droegen en 
ook andere kinderen hadden 
zo’n prachtige palmpaasstok 
meegenomen. Tijdens deze 
viering lazen Yan Asa svd en diaken Ronald van Berkel samen met enkele 
kinderen het lijdensverhaal voor. In de preek vroeg de diaken of er iemand was 
die nooit ruzie maakt. Tot zijn opluchting stak niemand een hand op. De kinderen 
reageerde spontaan op zijn vragen over goed maken en vergeving schenken.  
Na het eucharistisch gebed en de communie nam diaken Van Berkel nogmaals 
het woord om de symboliek uit te leggen van de Palmpaasstok: 

 De 12 pinda’s staan voor de 12 apostelen 

 Het palmtakje staat symbool 
voor de intocht in Jeruzalem 

 De 30 rozijntjes voor de 30 
zilverlingen die Judas heeft gekregen 
nadat hij Jezus verraden had 

 Het broodhaantje voor het 
breken/delen van Jezus van het 
brood en de haan die kraaide nadat 
Petrus Jezus 3x verloochend had 

 Het kruis waaraan Jezus 
gestorven is en de mandarijn is de 
spons die Jezus kreeg toen Hij zei: ‘Ik 

heb dorst’ 

 En de eitjes, teken van nieuw Leven: Jezus geeft ons nieuw leven door Zijn 
verrijzenis. 

De palmpaasstokken zijn na de viering naar mensen gebracht die niet meer naar 
de kerk kunnen komen.  
 
 



Driekoningenconcert op 24 april 

Het Koetshuistrio verzorgt op zondag 24 april om 15:30 uur het 

Driekoningenconcert. Het trio bestaat uit Froukje Wiebenga - fluit, Frank 

Goossens - altviool, en Wim Voogd piano. Zij spelen alweer ruim 10 jaar samen 

en zijn ooit begonnen met repeteren en uitvoeren in een koetshuis, vandaar de 

naam. Voor het Driekoningenconcert op 24 april speelt het trio een geheel 

nieuw programma met werken uit de romantische periode van Michael Glinka, 

Max Bruch en Paul Juon. Uit de 21e eeuw spelen zij een swingend en gedreven 

werk van Zack Browning en van Martin Kutnowski Argentijnse volksmuziek in 

een modern jasje. Het concert duurt een uur, daarna is er gelegenheid tot 

napraten onder het genot van een drankje. De toegang is vrij, maar een 

vrijwillige bijdrage wordt gevraagd om deze serie te kunnen voortzetten.  

 

Opbrengsten collecte februari 

De totale opbrengst van de kerkcollecte tijdens de vieringen in 

februari is €2958,47 geworden. Dank voor uw bijdrage!  

 

 

Vieringen in zorgcentra 

Vrijdag  1 april: 14:30 uur in Oostduin Huize Oostduin 

Vrijdag 15 april: 14:30 uur in Gaspard de Coligny  

Maandag 11 april: 14:30 uur in Huize Ametisthorst  

Donderdag 14 april: 11:00 uur in Huize Mariahoeve 

Donderdag 28 april: 15:00 uur in Huize Landscheiding  

Zondag 24 april: 11:00 uur in Huize Mariahoeve  

Iedere dinsdag is er de Lauden om 09:00 uur in het Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot). Iedere woensdag is er een eucharistieviering om 12:30 uur in OLV van 

Goede Raad. Iedere woensdag is er om 16:00 uur in het Onbevlekt Hart van 

Maria (Marlot) een rozenkransgebed. Zowel in de Paschalis als in het Onbevlekt 

Hart van Maria (Marlot) is de Mariakapel geopend van 09:30 uur tot 16:30 uur, 

voor gebed en het branden van een kaars.  

Het volgende maandbericht verschijnt 30 april. 

Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of ander leuks gaarne uiterlijk 

maandag 25 april via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 

mailto:ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl

