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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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Elke dag een glimlach 

Laat mij, God, een glimlach zien, 
zo'n geschenkje van hierboven, 
waarmee 'k verder leven kan, 
in Uw goedheid mag geloven, 

iets dat mij gelukkig maakt, 
hoop geeft voor de dag van morgen, 

zodat in mijn hart weerklinkt: 
'God, U zult wel voor mij zorgen! 

Laat mij, God, een glimlach zien, 
zelfs ook in de kleinste zaken, 

door een woord dat wordt gezegd 
of een hand die mij zal raken, 

door een vriendelijk gebaar 
van een kind dat mij zal groeten, 

waardoor ik opnieuw ontdek 
dat 'k Uw liefde mocht ontmoeten. 

Laat mij, God, een glimlach zien, 
als ik moe en uitgestreden 
in het duister van de nacht 

om een uitkomst heb gebeden. 

Toon mij dat Uw grote kracht 
in het kleine ligt verborgen, 

door een lach die U laat zien, 
deze dag en ook weer morgen! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuh9v-gcXKAhVGGw8KHZwvB80QjRwIBw&url=https://marreiki.wordpress.com/2014/11/02/een-glimlach-uit-de-hemel/&psig=AFQjCNHYEjFuZ9RFQtzDsup2hW1eANP5Ww&ust=1453813072729015


Woordje van de pastoor 

Ons leven is een gevecht van licht tegen donker. 
Ieder mens, ook u en ik, kan hierover vanuit eigen 
ervaringen vertellen. Je ziet om je heen dat goede 
en lieve mensen het behoorlijk voor hun kiezen 
krijgen. Ondanks alle duisternis zegt Pasen dat het 
leven wint. Maar het is niet te bewijzen. Geen 
enkele redenering bewijst dat het leven sterker is 
dan de dood. De ratio, het verstand, kan niet over 
de horizon van de tijd kijken. Theorieën en dogma’s 

helpen op dit punt niet. Maar wat dan wel? Het is helemaal niet 
vanzelfsprekend te geloven dat de dood is overwonnen. Zeg niet te snel tegen 
iemand die een groot verlies heeft meegemaakt: ‘Kop op, de dood is 
overwonnen!’ Zeg het ook niet te snel tegen mensen die werken en leven in 
situaties die er volstrekt hopeloos uit zien. Zeg het ook niet te vlug tegen 
mensen die leven te midden van uitzichtloze oorlogen, of vluchten voor 
geweld. Verdriet en pijn kunnen zomaar op je levensweg komen. Wat kan je 
dan nog helpen om in Pasen te geloven? 

Ik denk wanneer je met je hart een keuze maakt. En met je hart tot geloof 
komt. Geloof is in de heilige Schrift zeker niet een glad gepolijste rechtzinnige 
leer aanhangen; geloof heeft allereerst te maken met een persoon: Jezus 
Christus. Jezus gaf in zijn leven niet het laatste woord aan duisternis en dood. 
Zijn boodschap was verlossing uit verstikkende en dodelijke situaties in de 
samenleving waarin Hij leefde. Bevrijding van mensen uit situaties die hen van 
zichzelf, hun medemensen en God vervreemdde. Jezus gaf mensen hun 
waardigheid terug. Zieken en uitgestotenen werden door Hem teruggebracht in 
de gemeenschap. Hij verloste hen uit hun isolement. Steeds riep Jezus op tot 
bekering: omkeren, weg uit situaties die duister zijn en je leven kapot maken. 
Hadden de apostelen de eerste maanden na Jezus’ dood niet zijn bezieling 
ervaren? Verschijningsverhalen werden opgetekend. In zijn paaspreek, die met 
Pasen als eerste lezing wordt gelezen, vertelt Petrus de overtuiging van zijn 
hart: God kan Jezus niet hebben prijsgegeven aan de ondergang. 

Pasen vieren we in onze parochie liturgisch één keer per jaar, maar opstanding 
heeft plaats steeds wanneer we verwarring, duisternis en angst niet het laatste 
woord geven. Van harte wens ik u, ook namens de collega-pastores en het 
parochiebestuur een zalig Pasen met veel hoop, licht en vreugde!  

Dolf Langerhuizen, pastoor  
 



Liturgisch rooster 

Week 9 (29-2 tot 6-3) 
 

Huize Waalsdorp Onze Lieve Vrouw van 
Goede Raad 

Datum 05-03 05-03 

Tijd 16:00 uur 17:30 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: Joz. 5,9a 10-

12 

Tweede lezing: 2 Kor. 5,17-

21 

Evangelie: Luc. 15,1-3. 11-32 

C Eerste lezing: Joz. 5,9a 10-

12 

Tweede lezing: 2 Kor. 5,17-

21 

Evangelie: Luc. 15,1-3. 11-32 

Koor  Volkszang 

Misintenties  Ingeborg van Ravensteijn-
Wiedenbusch; Willem Jan 
van Veen 

Week 10 (7-13 maart) 
 

Huize Waalsdorp Onze Lieve Vrouw van 
Goede Raad 

Datum 12-03 12-03 

Tijd 16:00 uur 17:30 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: Jes.43, 16-21 

Tweede lezing: Fil. 3,8-14 

Evangelie: Joh. 8,1-11 

C Eerste lezing: Jes.43, 16-21 

Tweede lezing: Fil. 3,8-14 

Evangelie: Joh. 8,1-11 

Koor  Volkszang 

Misintenties  Cornelia Pielage; Henk 
Spitzen (jaargetijde) 

Week 11 (14-19 maart) Huize Waalsdorp Onze Lieve Vrouw van 
Goede Raad 

Datum 19-03 19-03 

Tijd 16:00 uur 17:30 uur 

Voorganger J. Rivadeneira Aldás J. Rivadeneira Aldás 

Lezingen C Eerste lezing: Luc.19,28-

40, Jes. 50,4-7 

Tweede lezing: Fil. 2,6-11 

Evangelie: Luc. 22,14-23, 56 

C Eerste lezing: Luc.19,28-

40, Jes. 50,4-7 

Tweede lezing: Fil. 2,6-11 

Evangelie: Luc. 22,14-23, 56 

Koor  Driekoningenkoor 

Misintenties  Overleden familie de Iongh-
Van der Geugten 

Heiligen 19-03 St. Jozef 19-03 St. Jozef 

 

 

 



Week 9 (29-2 tot 6-3) 

 

Onbevlekt Hart van 

Maria (Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 06-03 06-03 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger R. Kurvers R. Kurvers 

Lezingen C Eerste lezing: Joz. 5,9a 10-12 

Tweede lezing:2 Kor. 5,17-21 

Evangelie: Luc. 15,1-3. 11-32 

C Eerste lezing : Joz. 5,9a 10-12 

Tweede lezing: 2 Kor. 5,17-21 

Evangelie: Luc. 15,1-3. 11-32 

Koor Liduinakoor Driekoningenkoor 

Misintenties Béa Tijssen-Berbée; Anna 

Volders-Franssen; Chris 

Volders;  

Jacques van den Boer 

A.C. Janssen-Klaassen; Anna 

Hovens; Jakob Makko Lantinga; 

Jan Godschalx 

Week 10 (7-13 maart) Onbevlekt Hart van 

Maria (Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 13-03 13-03 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: Jes.43, 16-21 

Tweede lezing: Fil. 3,8-14 

Evangelie: Joh. 8,1-11 

C Eerste lezing: Jes.43, 16-21 

Tweede lezing: Fil. 3,8-14 

Evangelie: Joh. 8,1-11 

Koor Cantores Marlot Driekoningenkoor 

Misintenties Paula Meeussen-Steeneken; 

Henk van Rijckevorsel; 

overleden Familie 

Frankenmolen  

Conne de Haan- de Groot; A.C. 

Janssen-Klaassen; Gé 

Groeneveld en Ro Groeneveld-

van den Nieuwenhuyzen; Jacob 

Makko Lantinga; overleden 

ouders Hammes-Maas 

Heiligen 19-03 St. Jozef 19-03 St. Jozef 

Palmzondag 20 maart 

 

Onbevlekt Hart van 

Maria (Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 20-03 20-03 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger Y. Asa svd & Diaken R. van 

Berkel 

Y. Asa svd & Diaken R. van 

Berkel 

Lezingen C Eerste lezing: Luc.19,28-40, 

Jes. 50,4-7 

Tweede lezing: Fil. 2,6-11 

Evangelie: Luc. 22,14-23, 56 

C Eerste lezing: Luc.19,28-40, 

Jes. 50,4-7 

Tweede lezing: Fil. 2,6-11 

Evangelie: Luc. 22,14-23, 56 

Koor Schola Cantorum Kinderkoor (Gezinsmis) 

Misintenties Johannes Gustings; Gerard van 

Zijl; Leo Remmerswaal 

Jakob Makko Lantinga; 

overleden familie Tholen-

Duynstee 

 

 



Liturgisch rooster Goede Week (naar Pasen toe) 

Boeteviering  Paschalis Baylon 
Datum  21-03 

Tijd  19:30 uur 

Voorganger  D. Langerhuizen 

Koor  Driekoningenkoor 

Donkere Metten en 

Lauden 

Onbevlekt Hart van 

Maria (Marlot) 

 

Datum 23-03  

Tijd 19:30 uur  

Voorganger R. Kurvers  

Koor Schola Cantorum  

Witte Donderdag Onbevlekt Hart van 

Maria (Marlot) 

 

Datum 24-03  

Tijd 19:30 uur  

Voorganger R. Kurvers  

Lezingen C Eerste lezing: Ex. 12,1-8. 

11-14 

Tweede lezing: 1Kor. 11,23-

26 

Evangelie: Joh. 13, 1-15 

 

Koor Liduinakoor  

 De vormelingen dragen 

tijdens de offergave 12 

manden voor de 

Voedselbank. De collecte 

bestaat uit gaven in natura. 

 

Goede Vrijdag Onbevlekt Hart van 

Maria (Marlot) 

Paschalis Baylon 

 
Datum 25-03 25-03 

Tijd 19:30 uur 15:00 uur 

Voorganger R. Kurvers D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: Jes. 52,13-

53,12 

Tweede lezing: Heb. 4,14-

16; 

5,7-9 

Evangelie: Joh. 18,1-19,42 

Kruisweg voor de kinderen 

Koor Liduinakoor  

 

 

 

Wie wil, kan witte bloemen 

meenemen om bij het kruis 

neer te leggen.  

 

 

 



Paaswake Paschalis Baylon 
Datum  26-03 

Tijd  21:00 uur 

Voorganger  R. Kurvers 

Lezingen  C Eerste lezing: Gen.1,1-2,2; 

Ex.14,15-15,1; Jes. 55,1-11 

Tweede lezing: Rom.6,3-11 

Evangelie: Luc. 24,1-12 

Koor  Driekoningenkoor 

Paaszondag Onbevlekt Hart van 

Maria (Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 27-03 27-03 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 10, 

34a.37-43 

Tweede lezing: Kol. 3,1-4 

Evangelie: Joh. 20,1-9 

C Eerste lezing: Hand. 10, 

34a.37-43 

Tweede lezing: Kol. 3,1-4 

Evangelie: Joh. 20,1-9 

Koor Liduinakoor Driekoningenkoor 

Misintenties Maria Nilsson-Helwig Maus Lintel-Bos; Anny Heys-

Linssen; Wiesje van Pelt-van 

Dongen; Luc Leijendekker; 

Jakob Makko Lantinga 

Tweede Paasdag (Let 

op: GEEN viering in 

Paschalis) 

Onbevlekt Hart van 

Maria (Marlot) 

Huize Waalsdorp 

Datum 28-03 28-03 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger J. Rivadeneira Aldás R. Kurvers 

Lezingen C Eerste lezing: Hand.2,14.22-

32 

Evangelie Mat. 28,8-15 

C Eerste lezing: Hand.2,14.22-

32 

Evangelie Mat. 28,8-15 

Koor Cantor + Wim Voogd  
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Overledenen Driekoningengemeenschap 

16 februari: Chris Volders, 95 jaar 

17 februari: Anna Cornelia Janssen-Klaassen, 82 jaar 

Wij bidden voor hen en hun naasten.  

 

Dopen 

Zondag 13 maart 2016, kerk Onbevlekt Hart van Maria (Marlot), 13.00 uur: 

voorganger vicaris A. van der Helm. Voorbereidingsavond woensdag 24 

februari,  20.00 uur, locatie Neuhuyskade 97, Den Haag. 

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 

 

Opgave misintenties 
Wie een misintentie wil doorgeven, kan dit een week voor datum van 
uitvoering telefonisch doorgeven aan het secretariaat van de H. Driekoningen 
Gemeenschap. Het telefoonnummer is 070-3245491. Het bedrag voor de 
misintentie kan worden overgemaakt op rekening NL 48 INGB 0000 3340 000  
t.n.v. H. Driekoningen Kerkbijdrage, Den Haag o.v.v. datum misintentie. 
 

Onthulling plaquette, afscheid en parochiepenning  

Na de viering op zondag 31 januari 2016, waarin emeritus pastoor Kurvers 

voorging, kwamen er drie memorabele zaken aan de orde. De vice-voorzitter 

van het parochiebestuur Maria Sterre der Zee, Max Timmerman, had het 

genoegen om namens pastoor Langerhuizen de 

verbouwing van de Paschalis Baylonkerk feestelijk 

af te sluiten. Namens het parochiebestuur 

bedankte Timmerman allen die een grote inzet 

hebben geleverd om de verbouwing te doen 

slagen: de leden van de bouwcommissie, de 

uitvoerders van de bouw en niet in het minst de 

vele vrijwilligers die het mogelijk maakten dat 

tijdens de verbouwing ons kerkgebouw gebruikt 

kon blijven worden. Ter herinnering aan de 

verbouwing is door pastoor Kurvers in het 

kerkportaal een plaquette onthuld.  

Kurvers onthult de plaquette 

onder toeziend oog van vice-

voorzitter Timmerman.  

(Foto: Koos Heijer) 



Er werd tevens afscheid genomen van Stan Robbers, aftredend secretaris van 

de beheercommissie van de Driekoningengemeenschap. Namens de 

parochianen: Stan, veel dank en het ga je goed. Last but not least vroeg 

emeritus pastoor Kurvers Dedy de Iongh naar voren te komen. Toen pastoor 

Kurvers in 2003 aantrad als pastoor van de vier parochies in de Haagse Hout 

was De Iongh lid van het 

kerkbestuur van de OLV van Goede 

Raad. Op weg naar de 

federatievorming ging De Iongh ook 

aan de slag op het secretariaat van 

de Goede Raad parochie. Na de 

fusie ging De Iongh eerst assisteren 

op het secretariaat van de nieuwe 

Driekoningenparochie om na enige 

jaren en de pensionering van de 

bezoldigde kracht het pro deo 

hoofd van het secretariaat te 

worden. En die rol vervult De Iongh 

nog steeds. Zij is daar de spin in het web, een stille kracht en een zeer 

nauwgezette en attente secretaris. In grote dankbaarheid van de gemeenschap 

H. Driekoningen overhandigde em. pastoor Kurvers namens de pastoor de 

Driekoningen parochiepenning aan De Iongh. Dedy, heel veel dank voor alles 

tot nu toe! Wij zijn blij dat jij blijmoedig en met vriendelijkheid en overgave 

jouw dienstwerk voortzet!   

Pastoraatgroep Driekoningengemeenschap  

 

Erik Borgman gastspreker op studiedag 9 april 
De vooraanstaande theoloog Erik Borgman heeft toegezegd om de inleiding te  

verzorgen tijdens de studiedag ‘RK Kerk in Den Haag 
2025’. Zijn recente zeer lezenswaardige boek ‘Waar blijft 
de kerk?’ zal de leidraad zijn voor zijn inleiding. Deze dag is 
bedoeld voor het kader van RK Kerk in Den Haag. Voor 
onze parochie is het van groot belang om met elkaar de 
toekomstvisie te formuleren. Wie ideeën heeft voor onze 
parochie in de toekomst, kan deze ter inspiratie mailen 

naar parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl . 

 

Dedy de Iongh na ontvangst van haar 

parochiepenning. (Foto: Koos Heijer) 
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Jaar van Barmhartigheid, wat is dat eigenlijk? En wat doen wij hiermee? 
Onze Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen tot het 

Jaar van Barmhartigheid. Dat klinkt mooi, maar wat 

houdt dit eigenlijk in? Van 8 december 2015 tot 20 

november 2016 staan we stil bij de woorden uit het 

evangelie van Mattheus, hoofdstuk 25. Hier worden de 

verschillende christelijke tradities die we hebben, 

gewaardeerd. Zoals de hongerigen voeden, de dorstigen 

laven, de vreemdelingen herbergen, de naakten kleden, 

de zieken bezoeken, de gevangen bevrijden en de 

doden begraven. Maar onder barmhartigheid verstaan 

we ook geestelijke steun bieden. Zoals bidden voor de 

levenden en overledenen, goede raad geven in moeilijke 

tijden, mensen wegwijs maken en beledigingen vergeven.  

Komende maanden zijn er door heel het land diverse projecten die in het teken 

staan van barmhartigheid. Ook in onze parochie steken we de handen uit de 

mouwen. Zo gaan we zaterdag 23 april op bedevaart naar de Basiliek van de H. 

Liduina in Schiedam. Donderdag 5 mei, op Hemelvaartsdag, gaan we met de 

parochie De Vier Evangalisten spiritueel douwtrappen naar Maria van Eik en 

Duinen. Zaterdag 9 juli fietsen we naar Brielle, waar we de kilometers graag 

laten sponsoren door vrienden en familie. Het goede doel staat in het kader 

van barmhartigheid. De activiteiten voor de rest van het jaar komen we later 

op terug. Meer informatie over de evenementen is te lezen in ons parochieblad 

Stella Maris!  
Het pastoraal team biedt aan alle parochianen de mogelijkheid een opsteker (pin) met het 

logo van het Jaar van Barmhartigheid te krijgen. Tegen kostprijs (€1,20) kunt u deze opsteker 

aanschaffen bij het secretariaat. 

 

Ruim 1300 euro voor Adventsactie 2015 

Vorig jaar in de Advent is er gecollecteerd voor een project van de Stichting Een 

Helpende Hand: het aanleggen van een waterput in het dorp John Thorpe in 

Sierra Leone. Voor een arm dorp met 1.500 inwoners, destijds flink getroffen 

door de ebola-epidemie en met slechts één waterput, is een tweede waterput 

een belangrijke bijdrage aan de hygiëne. De totale kosten voor de put en een 

waterpomp zijn €5.000. De gemeenschap H. Antonius Abt en onze 

gemeenschap hebben dit project geadopteerd en onze gemeenschap heeft een 

bedrag van €1313,97 bijgedragen. De penningmeester van de Stichting, Tineke 

van Blijswijk, bedankt alle gevers van harte en zegt toe dat ze ons op de hoogte 

zal blijven houden van de vorderingen betreffende de waterput in Sierra Leone. 
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Vastenactie 2016 

Het project van dit jaar voor de Vastenactie is inmiddels vastgesteld! Het is een 

project van jongeren voor jongeren in Oeganda, in de hoofdstad Kampala. 

Oeganda heeft een heel jonge bevolking en de jeugdwerkloosheid in Kampala is 

hoog. Vier jongvolwassenen hebben als missie: een wereld, waarin jongeren 

creatief, vindingrijk en geëngageerd zijn en zelfvertrouwen hebben. Die missie 

hebben zij in het St. Padre Pio Stationary Center uitgewerkt in het geven van 

cursussen, waarin zij kansarme jongeren praktische vaardigheden in 

informatietechnologie bijbrengen en coachen. Daarmee krijgen deze jongeren 

de kans om op eigen benen te staan en het is de bedoeling dat zij niet alleen 

zelf aan het werk komen, maar op hun beurt ook banen voor andere jongeren 

creëren. 

Er wordt gemikt op een bedrag van €7.500,-. Het geld wordt besteed aan onder 

andere computers en kantoorbenodigdheden. Dit project wordt aanbevolen 

door het bureau van het bisdom Kampala. De penningmeester van onze 

parochie, Henk van Ruijven, die dit project heeft aangedragen, is kortgeleden in 

Oeganda geweest. Giften kunt u ook, onder vermelding van Vastenactie 2016, 

overmaken op bankrekening NL 48 INGB 0000 3340 00 ten name van 

Geloofsgemeenschap H. Driekoningen Den Haag. Vanwege de ANBI-status zijn 

uw giften aftrekbaar voor de belasting. Alvast dank voor uw bijdrage! 

Michiel Timmerman (Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede) 

 

Johannes Passion Bach in Paschalis 
Onze Driekoningengemeenschap mag zondagmiddag 20 maart getuige zijn van 
een heel bijzondere authentieke uitvoering van de Johannes Passion van Bach 

door de Academy of Vocal Arts (ACVA) in onze eigen kerk 
Paschalis. De historie van het werk gaat ver terug tot 
Leipzig 1724 toen Bach dit meesterwerk in drie maanden 
schreef. Hij heeft het regelmatig gereviseerd, dat is op 
zichzelf al bijzonder. Het geeft aan dat de Johannes zonder 
twijfel het lievelingswerk was van Bach. 
De uitvoering in de Paschalis is de enige Johannes in 
Nederland waarbij de sopraan- en altpartijen worden 
gezongen door kinderen en jeugd. Bezoekers van de 
Matthäus van de ACVA in 2015 waren onder de indruk en 

spraken van ‘een milde, zachtmoedige maar ook zelfverzekerde passie, die 
volledig overtuigt’. 
 



400 euro opgehaald tijdens soepmaaltijd 

Tijdens de sobere soepmaaltijd van 

de werkgroep Oecumene dinsdag 

16 februari is er iets meer dan 400 

euro opgehaald! Zoals gebruikelijk 

was er linzensoep en tomatensoep 

met brood. Parochievicaris Van der 

Helm opende met gebed voor de 

circa veertig aanwezigen. Na afloop 

van de maaltijd hebben de Blauwe 

Zusters het een en ander verteld 

over hun werk, zowel in Argentinië waar de orde is opgericht, als op diverse 

plaatsen in de wereld als in Den Haag. De maaltijd was gratis, maar aan het 

einde was er een collecte ten behoeve van het werk van de Blauwe Zusters. 

Hun kleding, blauw met grijs, is een verwijzing naar het aardse als het hemelse 

wat zij in hun werk proberen uit te dragen. De vesperviering, waarmee de 

bijeenkomst is afgesloten, werd geleid door Van der Helm met ds. Nijwening 

van de Doopsgezinde Gemeente.  

Werkgroep Oecumene 

 
Bombardement Bezuidenhout 

Zondag 6 maart om 10:00 uur is er een oecumenische 

viering in de Chr. Triumfatorkerk. De Cross of Nails, een 

kopie van een kruis gemaakt van zware draadnagels die 

gevonden werden in het puin van de gebombardeerde 

kathedraal van Coventry in Engeland, wordt op 6 maart 

door de Driekoningengemeenschap overgedragen aan 

de Anglicaanse gemeenschap. Vorig jaar kreeg de vice-

voorzitter van ons kerkbestuur, Max Timmerman, het 

symbool uit handen van de Chr. Triumfatorkerk (zie 

foto). 

U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te 

wonen. De Cross of Nails en de boodschap van Hoop en Verzoening die dit 

symbool in zich meedraagt, is van zeer grote waarde. 

 



Parochie stapt uit Kerk in Den Haag 
De beide parochiebesturen van Den Haag, waaronder onze parochie, hebben 
een gesprek gehad met bestuur en redactie van het oecumenisch blad Kerk in 
Den Haag. Het besluit is besproken dat RK Den Haag vanwege financiële 
beperkingen niet meer kan deelnemen. Kerk in Den Haag vindt dit spijtig, maar 
aangegeven is dat de oecumenische samenwerking op andere onderwerpen 
wordt geïntensiveerd. 
 

Opbrengsten collecte februari 

De totale opbrengst van de kerkcollecte tijdens de vieringen in 

februari is €2524,53 geworden. Dank voor uw bijdrage!  

 

 

Vieringen in zorgcentra 

Vrijdag 4 maart: 15:30 uur in Zorgcentrum Oostduin (paviljoen) 

Donderdag 10 maart: 11:00 uur in Huize Mariahoeve 

Maandag 14 maart: 14:30 uur in Huize Ametisthorst  

Vrijdag 18 maart: 14:30 uur in Gaspard de Coligny (serre) 

Zaterdag 26 maart: 16:00 uur in Huize Mariahoeve  

Donderdag 31 maart: 15:00 uur in Huize Landscheiding 

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 26 maart. 

Inleveren van kopij gaarne uiterlijk maandag 21 maart via 

ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 

mailto:ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl


 

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 

ZALIG PASEN! 


