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Op weg naar het hart

Op weg naar het hart delen mensen het leven liefde en brood.
De weg van het hart is ontvangen en geven geeft mensen hoop.
Maria, geef ons uw hart, Gods hart voor mensen overal.
Maria, geef ons een hart voor mensen overal.
Op weg van het hart delen mensen het leven vreugde verdriet.
de weg van het hart is ontvangen en geven ons levenslied.
Maria, geef ons uw hart, Gods hart voor mensen overal.
Maria, geef ons een hart voor mensen overal.
Op de weg van het hart delen mensen het leven breken en bloei.
De weg van het hart is ontvangen en geven doet mensen goed
Maria, geef ons uw hart, Gods hart voor mensen overal.
Maria, geef ons een hart voor mensen overal.
Op de weg van het hart delen mensen het leven liefde en brood.
De weg van het hart is ontvangen en geven loopt nergens dood.
Maria, geef ons uw hart, Gods hart voor mensen overal.
Maria, geef ons een hart voor mensen overal.

Lied dat is gezongen tijdens de
ouderenbijeenkomst woensdag 22 mei 2019

Woordje van de diaken
We zijn op weg naar Pinksteren, de vijftigste dag na Pasen: het
feest van de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen.
Zes weken hebben we nagedacht over het mysterie van de
verrezen Heer die opgestaan is uit de doden en verschenen aan
zijn leerlingen. De dood aan het kruis op Goede Vrijdag bleek
niet het einde!
De uitspraken die Jezus voor zijn dood gedaan had, kregen daarmee een heel
andere lading. Jezus leeft en Hij is de Zoon van God. En daarmee is het te
begrijpen dat Hij moest terugkeren naar zijn Vader en daar regeert aan de
rechterhand. Hij liet ons echter niet alleen in ons aardse bestaan. Hij zond een
Trooster en Helper, de Heilige Geest, zoals Hij beloofd had. En het vuur van de
Geest zette de leerlingen in vuur en vlam; zij kregen nu de kracht en de Geest
maakte het mogelijk dat allen hen begrepen. Zij doopten die dag ongeveer
3000 mensen en maakten hen tot leerlingen (Hand. 2,41).
Pinksteren wordt daarmee ook als het begin van de Kerk gezien. De kerk die
Paulus later als het Lichaam van Christus zou aanduiden met Jezus aan het
hoofd en wij, leerlingen, als ledematen met ieder zijn eigen kwaliteiten en
eigen taken. Een levende gemeenschap, geroepen om over Jezus te getuigen
en gezonden om hier op aarde een bijdrage te leveren aan het Rijk Gods.
Zo mochten in onze geloofsgemeenschap op 26 mei jl. 13 kinderen hun Eerste
Heilige Communie ontvangen in een prachtige viering en mocht ik op diezelfde
dag voor de eerste maal het Doopsel toedienen. Zo start na de zomervakantie
de voorbereiding van het Vormsel. Zo is een nieuwe Beheercommissie
aangetreden die zich gaat inzetten voor het gebouw en de middelen. Zo
hebben de ouderen uit onze gemeenschap door de inzet van vele vrijwilligers in
mei een prachtige viering en een gezellige middag beleefd en starten we
eveneens na de zomervakantie met een verjaardagsfeest voor 85-plussers. Zo
starten we op 7 juni met een wekelijks eucharistieviering in de nieuwe
dagkapel in de Paschaliskerk met gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje
koffie na de viering. Zo mogen we in deze kapel de Tamilgemeenschap
ontvangen voor het vieren van de eucharistie op zondagmiddag. Zo vieren we
30 juni met de gehele geloofsgemeenschap het Liduinafeest en genieten de
kinderen van ons kinderkoor daarna van hun jaarlijkse uitje. Zo zingen wij met
Pinksteren: “Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek
in hen het vuur van uw liefde.” Zo … mogen wij Kerk zijn in Den Haag.
Diaken Henk van Zoelen

Liturgisch rooster juni
Week 23 (3-9 juni)

Huize Waalsdorp

Onbevlekt Hart van Maria
(Marlot)

Datum

08-06

08-06

Tijd

15:30 uur

17:00 uur

Voorganger

V. Wang svd

V. Wang svd

Lezingen

C Eerste lezing: Hand. 2,1-11
Tweede lezing: Rom. 8,8-17
Evangelie: Joh. 14,15-16.23b-26

C Eerste lezing: Hand. 2,1-11
Tweede lezing: Rom. 8,8-17
Evangelie: Joh. 14,15-16.23b-26

Koor

Volkszang

Heiligen

11-06 H. Barnabas (apostel)

11-06 H. Paula Frassinetti

Week 24 (10-16 juni)

Huize Waalsdorp

Onbevlekt Hart van Maria
(Marlot)

Datum

15-06

15-06

Tijd

15:30 uur

17:00 uur

Voorganger

A. van der Helm

A. van der Helm

Lezingen

C Eerste lezing: Spr. 8,22-31
Tweede lezing: Rom. 5,1-5
Evangelie: Joh, 16,12-15

C Eerste lezing: Spr. 8,22-31
Tweede lezing: Rom. 5,1-5
Evangelie: Joh, 16,12-15

Koor

Volkszang

Heiligen

13-06 H. Antonius van Padua

16-06 H. Benno van Meissen

Week 25 (17-23 juni)

Huize Waalsdorp

Onbevlekt Hart van Maria
(Marlot)

Datum

22-06

22-06

Tijd

15:30 uur

17:00 uur

Voorganger

R. Kurvers

R. Kurvers

Lezingen

C Eerste lezing: Gen. 14,18-20
Tweede lezing: 1 Kor. 11, 23-26
Evangelie: Luc. 9,11b-17

C Eerste lezing: Gen. 14,18-20
Tweede lezing: 1 Kor. 11, 23-26
Evangelie: Luc. 9,11b-17

Koor

Volkszang

Misintenties

Bart van Heck

Heiligen

22-06 Thomas More

24-06 Johannes de Doper

Week 23 (3-9 juni)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

09-06

09-06

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

D. Langerhuizen

Lezingen

C Eerste lezing: Hand. 2,1-11
Tweede lezing: Rom. 8,8-17
Evangelie: Joh. 14,15-16.23b-26

C Eerste lezing: Hand. 2,1-11
Tweede lezing: Rom. 8,8-17
Evangelie: Joh. 14,15-16.23b-26

Koor

Herenschola

Vierseizoenenkoor

Misintenties

Overleden familie Frankenmolen

Heiligen

11-06 H. Barnabas (apostel)

Herbert Kuyper, overleden ouders
Hammes-Maas
11-06 H. Paula Frassinetti

Week 24 (10-16 juni)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

16-06

16-06

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

Broeders van St. Jan

Broeders van St. Jan

Lezingen

C Eerste lezing: Spr. 8,22-31
Tweede lezing: Rom. 5,1-5
Evangelie: Joh, 16,12-15

C Eerste lezing: Spr. 8,22-31
Tweede lezing: Rom. 5,1-5
Evangelie: Joh, 16,12-15

Koor

Cantor & organist

Driekoningenkoor

Misintenties

Bep Smeets-Hoogeveen

Heiligen

13-06 H. Antonius van Padua

Leny Panis-Hopster, Hans van der
Schroeff
16-06 H. Benno van Meissen

Week 25 (17-23 juni)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

23-06

23-06

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

R. Kurvers

R. Kurvers

Lezingen

C Eerste lezing: Gen. 14,18-20
Tweede lezing: 1 Kor. 11, 23-26
Evangelie: Luc. 9,11b-17

C Eerste lezing: Gen. 14,18-20
Tweede lezing: 1 Kor. 11, 23-26
Evangelie: Luc. 9,11b-17

Koor

Driekoningenkoor

Herenschola

Misintenties

Len de Jong-Vismans, Cunera van
Voorst tot Voorst, Jan
Klompenhouwer
22-06 Thomas More

24-06 Johannes de Doper

Heiligen

Week 26 (24-30 juni)

Huize Waalsdorp

Onbevlekt Hart van Maria
(Marlot)

Datum

29-06

29-06

Tijd

15:30 uur

17:00 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

D. Langerhuizen

Lezingen

C Eerste lezing: 1 Kon.19,16b.19-21
Tweede lezing: Gal. 5,1.13-18
Evangelie: Luc. 9,51-62

C Eerste lezing: 1 Kon.19,16b.19-21
Tweede lezing: Gal. 5,1.13-18
Evangelie: Luc. 9,51-62

Koor

Volkszang

Misintenties

Tiny v/d Loo-van Dort, Hans Buts

Heiligen

29-06 HH. Petrus en Paulus

30-06 H. Clotsildis abdis

Maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag, is er een viering in Onbevlekt Hart van
Maria (Marlot) om 10:30 uur. Voorganger is pastoor D. Langerhuizen.
Week 26 (24-30 juni)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

30-06

30-06

Tijd

11:00 uur

Voorganger

D. Langerhuizen & diaken H. van
Zoelen

Lezingen

Geen viering

C Eerste lezing: 1 Kon.19,16b.19-21
Tweede lezing: Gal. 5,1.13-18
Evangelie: Luc. 9,51-62

Koor

Nog onbekend

Misintenties

Catharina v/d Meiden-van Rijn,
Anton Verzijl (jaargetijde)

Heiligen

29-06 HH. Petrus en Paulus
30-06 H. Clotsildis abdis

Overledenen Driekoningengemeenschap
Edouard Jacques Rutten, 91 jaar.
Wij bidden voor hem en zijn naasten.

Aankomende dopen
Zondag 7 juli om 13:00 uur is er in de Paschalis Baylonkerk een doopviering. De
doopvoorbereiding is donderdag 27 juni om 20:00 uur, ingang Paschalispad 1.
Doopheer is diaken H. van Zoelen.

Lourdesreis met groep uit Den Haag
De groep Den Haag organiseert van 18 t/m 26
september 2019 een 9-daagbusreis naar Lourdes. U
bent 4 ½ dag in Lourdes. De heenreis duurt 2 ½ dag en
de terugreis 2 dagen. U bezoekt onder andere
Vézelay, Nevers en Chartres. Meer info vindt u in
Stella Maris. Tot die tijd: Ineke Hijstek, 070-3858176.

City-Brielle-City bedevaart met onze parochie
Op zaterdag 6 juli wordt de Nationale Bedevaart naar Brielle gehouden. Voor
het negende achtereenvolgende jaar gaan wij als parochie onze eer betonen
aan de Martelaren van Gorkum. We gaan per fiets en met de bus. Het thema
van de bedevaart dit jaar is: ‘Geroepen’. De geestelijke leiding is in handen van
parochievicaris Ad van der Helm, die de tocht per fiets zal maken. Ook in de bus
gaat een geestelijk leider mee. Om 11:00 uur is de pontificale eucharistieviering
met mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant. Na de lunchpauze is om 13:30 uur
rozenkransgebed, met hieraan parallel een
jongerenprogramma. Om 14:30 uur is er een Kruisweg
in de Ommegang rond het Martelveld en om 15:30 uur
vesperviering, processie en pelgrimszegen. Dan
verzamelen we voor de terugtocht. De bus vertrekt om
09:15 uur bij de St. Jacobuskerk in de Parkstraat. Rond
18:00 uur verwachten we terug te zijn in Den Haag. De
fietsers verzamelen om 06:45 uur op het kerkplein van
de St. Jacobuskerk en vertrekken om 07:00 uur. Voor
mensen die de bus nemen, zijn de kosten € 20,-. 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. Info via
Kees Nusteling (070- 3063811) of Lore Olgers (070-3244118). Gegevens gaarne
mailen naar parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl . Graag tot dan!

Ouderenmiddag zeer geslaagd!
Op woensdag 22 mei was de jaarlijkse mei-viering in de kerk van Het Onbevlekt
Hart van Maria (Marlot) voor de ouderen van onze geloofsgemeenschap. Hierin
gingen pastoor Dolf Langerhuizen en diaken Henk van Zoelen voor in de viering,
waarin Wim Voogd de muzikale leiding had. Maria voor ’t Hekke zong voor de
viering Sei stille dem Herrn – uit
oratorium Elias van F. Mendelssohn;
tijdens de offerande zong zij het Ave
Maria van H. Cuypers. Na de
eucharistieviering werd de bijeenkomst
voortgezet in de tuin naast de kerk.
Met de hulp van de Portugese
gemeenschap werden er 2 tenten
opgezet waar tafels in waren gedekt. Onder het genot van een kopje koffie of
thee en een zelfgemaakte appeltaart of cake was het goed toeven. Hierna kon
men genieten van een aangeklede borrel. Het was een gezellig samenzijn om
weer bekenden en onbekenden te ontmoeten. De bijeenkomst wordt zeer
gewaardeerd omdat voor velen het niet meer mogelijk is deel te nemen aan de
wekelijkse vieringen. Heel veel dank aan alle
vrijwilligers (waaronder koorleden en
chauffeurs) die ervoor hebben gezorgd dat
dit mogelijk is!
En ohja, velen vroegen naar het recept van
de appelcake, dus hierbij: 110 gram boter,
100 gram basterdsuiker, 1 zakje vanille
suiker, 2 eieren, 3 druppels citroenaroma,
een mespunt zout, 125 gram bloem, 3 gram
bakpoeder, 2 appels en abrikozenjam. Klop
de boter en de suiker tot room. Meng één voor één de eieren met de
citroenaroma en het zout. Meng vervolgens de bloem schep voor schep er
doorheen. Meng het geheel en giet het beslag in een springvorm van 24 cm.
Schil de appel en snij deze in 8 stukken. Druk hierna de appels in het beslag.
Doe de cake in een voorverwarmde oven (180 graden) en laat hem 30 min
onderin de oven bakken. Laat de cake dan in de oven staan tot het afgekoeld is.
Besmeer de cake dan met abrikozenjam en… eet smakelijk!
Hub Redegeld, werkgroep Ouderen

Zondag 30 juni Liduinafeest
Op zondag 30 juni vieren we met z’n allen als geloofsgemeenschap H.
Driekoningen het jaarlijkse zomerfeest. Er is dan een gezamenlijke
eucharistieviering om 11:00 uur voor de gehele geloofsgemeenschap in de kerk
van St. Paschalis Baylon. Na de viering is er een gezellig samenzijn achter de
kerk in de Dreibholtzstraat. Voor de kinderen is er een apart programma met
spelletjes op het schoolplein van de basisschool. Er zijn bij de uitgangen van de
kerk betaalkaarten te koop voor volwassenen en kinderen (5 euro). U kunt
hiermee de consumpties en ook de activiteiten voor de kinderen afrekenen. De
opbrengst is voor de familie Jansen, onze parochianen in Zambia, die daar
vrijwilligerswerk doen. Vanaf 9 juni liggen
achterin de kerk van het Onbevlekt Hart van
Maria (Marlot) en in de Paschalis Baylon lijsten
om aan te geven wat u voor het feest wilt bakken
(onder het motto Heel Haagse Hout Bakt). Zowel
taarten als hartige taarten zijn van harte welkom!
Er wordt een loterij georganiseerd waarmee u
een paaskaars kunt winnen. Voor de kinderactiviteiten kunt u kleine cadeautjes
aanleveren bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap. Graag tot dan!
Monique Meeussen en Hub Redegeld, Werkgroep Liduinafeest
Aanmelden voor het Vormsel
Na de zomervakantie start de voorbereiding voor het sacrament van het
Vormsel in 2020. Ga je naar groep 8 of zit je op de middelbare school? Dan
word je van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Uiteraard zijn ook
volwassen van harte welkom. Voor hen is er een aparte voorbereiding.
Voor informatie en aanmelding kunnen jij of je ouders contact opnemen met
secretariaat van de Driekoningengemeenschap: 070-3245491.
Nieuw: wekelijkse eucharistieviering in dagkapel Paschaliskerk!
Met ingang van vrijdag 7 juni is er wekelijks om 9:00 uur een
eucharistieviering in de dagkapel van de Paschaliskerk. Pastoor
Langerhuizen gaat hierin voor, diaken Van Zoelen verleent
diaconale assistentie. Na de viering is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in de
Melchiorzaal. We zijn blij dat onze kerk daarmee niet meer
alleen in het weekend open is, maar ook door de week gebruikt
gaat worden en zo ons gemeenschapsleven nieuw leven inblaast.
U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren!

Uitnodiging informatiebijeenkomstjaarrekening 2018 en begroting 2019
De penningmeester van onze parochie, Henk van Ruijven, houdt voor alle
geïnteresseerde parochianen een presentatie over de jaarrekening 2018 en de
begroting 2019. Van Ruijven is dan beschikbaar voor vragen. De
informatieavond is op 18 juni om 19:30 uur in de pastorie van de Paschaliskerk.
Aanmelden kan via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 070-8209866.

Kinderwoorddienst: wees welkom!
Vind je de mis lang duren? Vind je het moeilijk om stil
te blijven zitten? Doe dan met ons mee! Tijdens de mis
van 11:00 uur gaan we iedere 2e en 4e zondag van de
maand met alle kinderen uit de Paschaliskerk naar de
corner, links vooraan in de kerk. In de Balthasarzaal
voor de allerkleinsten tot 5 jaar en in de Casperzaal,
boven, voor kinderen vanaf 5 jaar. Daar lezen we een
stukje uit de bijbel en knutselen we wat moois. Doe je
met ons mee? Alle kinderen zijn welkom!
Karina Chamon en Mieke, Anne, Petr en Isa Winnubst

Opbrengsten collecte april
De totale opbrengst van de kerkcollecte tijdens de vieringen in de
maand april is € 4000,29 geworden. De Vastencollecte bracht
€ 1988,55 op. Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)!

Vieringen in zorgcentra juni
Donderdag 13 juni om 11:00 uur in Huize Mariahoeve
Maandag 17 juni om 14:30 uur in Huize Ametisthorst
Donderdag 20 juni om 15:00 uur in Huize Landscheiding
Zondag 23 juni om 11:00 uur in Huize Mariahoeve

Het volgende maandbericht verschijnt 29 juni. Inleveren van nieuwtjes,
mededelingen of ander leuks gaarne uiterlijk maandag 24 juni via
ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl

