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Aan Maria 

 

 

  
De kracht, die jou eens heeft bezield 

om, bouwend op een visioen, 
als vanzelfsprekend dat te doen, 
wat onze toekomst open hield. 

De kracht, die alle eeuwen door 
de onderdrukten heeft bewogen 

om, met een toekomstdroom voor ogen, 
te blijven in 't gekozen spoor. 

De kracht, die in miskenning, pijn, 
de moed geeft om toch door te vechten, 

je door geen macht te laten knechten, 
in kwetsbaarheid juist sterk te zijn. 

De kracht geeft jou identiteit: 
een vrouw ,een niemand, wordt getuige. 

Je krijgt een stem, luid klinkt jouw juichen, 
jouw lied over gerechtigheid. 

Je spreekt niet voor jezelf alleen, 
bezingt een kracht, die breekt de machten 

in alle landen en geslachten; 
kijk over eigen grenzen heen. 

Ook nu nog gaan er vrouwen staan, 
net als in Bijbelse verhalen. 

Zo helpt de kracht, die zij uitstralen, 
weer anderen om door te gaan. 

Wij bidden tot diezelfde kracht: 
geef naam al die vergeten vrouwen, 
die ongezien een wereld bouwen, 
waar liefde sterker is dan macht. 

J. Roelofs - van der Linden 



Woordje van de diaken  
Gerard Cox zong lang geleden: ‘t is weer voorbij die mooie 
zomer. Dat hoop ik natuurlijk niet: het mooie weer mag nog 
wel even aanhouden. Maar nu ik dit stukje schrijf, denk ik wel: 
’t is weer voorbij die mooie vakantie. Nog een week en dan 
beginnen de scholen weer en neemt het leven weer zijn 
normale gang. 

Ik hoop dat u inderdaad een mooie tijd gehad heeft, dat u – of u weg geweest 

bent of thuis gebleven bent – tijd en gelegenheid gevonden heeft om uit te 

rusten en bij te komen van het afgelopen jaar, dat u nieuwe indrukken 

opgedaan heeft in ander culturen of dat ene boek gelezen heeft dat er nooit 

van gekomen was én ik hoop dat u gelegenheid vond om plannen te maken en 

energie op te doen voor de periode die voor ons ligt. Natuurlijk zijn er onder u 

die nog een vakantie in het verschiet hebben. Hun wens ik bovenstaande 

uiteraard ook toe. 

Kerkelijk gezien zijn veel dingen gelukkig gewoon doorgegaan, zoals de 

vieringen volgens het zomerrooster en de bijzondere viering van Maria 

Tenhemelopneming. Andere activiteiten beginnen weer in de komende 

maanden: vormselcatechese, het Leerhuis, de familievieringen, koren, 

gebedsvieringen met uitreiking van communie in de verzorgingshuizen, het 

verjaardagsfeestje voor 85+, maar ook praktische zaken als kerkschoonmaak en 

tuinonderhoud. Ten dele vindt u in deze GWM al informatie hierover, de 

overige informatie volgt in de loop van deze maand. Op deze wijze proberen 

we als geloofsgemeenschap inhoud te geven aan onze zending van vieren,  

leren en dienen.  

Van harte nodig ik u daarom uit om deel te nemen aan de verschillende 

vieringen, aan de catechese en – als u de mogelijkheid hebt – aan de 

dienstbaarheid aan onze gemeenschap en aan elkaar. Zodat we een vitale 

gemeenschap vormen rond Gods Woord en Tafel, een gemeenschap die God 

lof zingt, die omziet naar elkaar en naar de wijk waarin we wonen; een 

gemeenschap waarin iedereen welkom is en haar of zijn talenten kan 

ontplooien voor het Evangelie en de gemeenschap. 

U bent van harte uitgenodigd! 

Henk van Zoelen, diaken 

 



Liturgisch rooster september 
Week 36 (2-9 sept) Huize Waalsdorp Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 07-09 07-09 

Tijd 15:30 uur 17:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen C Eerste lezing: Wijsh. 9,13-18b 

Tweede lezing: Filem. 9b-10.12-17 

Evangelie: Luc. 14,25-33 

C Eerste lezing: Wijsh. 9,13-18b 

Tweede lezing: Filem. 9b-10.12-17 

Evangelie: Luc. 14,25-33 

Koor  Volkszang 

Heiligen 05-09 Zalige Moeder Teresa van 

Calcutta 

07-09 H. Adrianus 

Week 37 (9-15 sept) Huize Waalsdorp Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 14-09 14-09 

Tijd 15:30 uur 17:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen C Eerste lezing: Ex.32,7-11.13-14 

Tweede lezing: 1 Tim. 1,12-17 

Evangelie: Luc. 15,1-32 of 15,1-10 

C Eerste lezing: Ex.32,7-11.13-14 

Tweede lezing: 1 Tim. 1,12-17 

Evangelie: Luc. 15,1-32 of 15,1-10 

Koor  Driekoningenkoor 

Heiligen 12-09 De Heilige Naam van Maria 16-09 H. Cornelianus (paus) 

17-09 H. Lambertus, bisschop van 

Maastricht 

Week 38 (16-22 

sept) 

Huize Waalsdorp Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 21-09 21-09 

Tijd 15:30 uur 17:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: Amos 8,4-7 

Tweede lezing: 1 Tim. 2,1-8 

Evangelie: Luc. 16,1-13 of 16,10-13 

C Eerste lezing: Amos 8,4-7 

Tweede lezing: 1 Tim. 2,1-8 

Evangelie: Luc. 16,1-13 of 16,10-13 

Koor  Volkszang 

Misintenties  Bart van Heck 

 



Week 36 (2-9 sept)  Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon 

Datum 08-09 08-09 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen C Eerste lezing: Wijsh. 9,13-18b 

Tweede lezing: Filem. 9b-10.12-17 

Evangelie: Luc. 14,25-33 

C Eerste lezing: Wijsh. 9,13-18b 

Tweede lezing: Filem. 9b-10.12-17 

Evangelie: Luc. 14,25-33 

Koor Organist & cantor Driekoningenkoor 

Misintenties Overleden familie Frankenmolen, 

overleden ouders Weisenborn-

Govaarts 

Overleden ouders Hammes-Maas 

Week 37 (9-15 sept) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Woord en Communiedienst 

Paschalis Baylon 

Datum 15-09 15-09 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger Diaken H. van Zoelen A.van der Helm 

Lezingen C Eerste lezing: Ex.32,7-11.13-14 

Tweede lezing: 1 Tim. 1,12-17 

Evangelie: Luc. 15,1-32 of 15,1-10 

C Eerste lezing: Ex.32,7-11.13-14 

Tweede lezing: 1 Tim. 1,12-17 

Evangelie: Luc. 15,1-32 of 15,1-10 

Koor Organist & cantor Pama-koor 

Misintenties Bep Smeets- Hoogeveen (jaargetijde), 

Cunera van Voorst tot Voorst, Albert 

Gelink, Mart van der Krogt, overleden 

ouders Weisenborn-Govaarts 

Lenny Panis-Hopster, Frans Schols,  

overleden ouders Van der Heijden-

Luca 

 

Heiligen 12-09 De Heilige Naam van Maria 16-09 H. Cornelianus (paus) 

Week 38 (16-22 

sept)  

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon 

Datum 22-09 22-09 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger R. Kurvers R. Kurvers 

Lezingen C Eerste lezing: Amos 8,4-7 

Tweede lezing: 1 Tim. 2,1-8 

Evangelie: Luc. 16,1-13 of 16,10-13 

C Eerste lezing: Amos 8,4-7 

Tweede lezing: 1 Tim. 2,1-8 

Evangelie: Luc. 16,1-13 of 16,10-13 

Koor Herenschola Vierseizoenenkoor 

Misintenties Jan Klompenhouwer (jaargetijde), 

overleden ouders Weisenborn-

Govaarts  

 



Week 39 (23-29 

sept) 

Huize Waalsdorp Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 28-09 28-09 

Tijd 15:30 uur 17:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen C Eerste lezing: Amos 6,1a.4-7 

Tweede lezing: 1 Tim. 6,11-16 

Evangelie: Luc. 16,19-31 

C Eerste lezing: Amos 6,1a.4-7 

Tweede lezing: 1 Tim. 6,11-16 

Evangelie: Luc. 16,19-31 

Koor  Volkszang 

Misintenties  Tiny v.d. Loo-van Dort, Hans Buts 

Heiligen 26-09 H.H Cosmas en Damianus 

27-09 H. Vincentius à Paolo 

28-09 H. Wenceslaus, martelaar 

 

 

Week 39 (23-29 

sept) 

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon 

Datum 29-09 29-09 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen C Eerste lezing: Amos 6,1a.4-7 

Tweede lezing: 1 Tim. 6,11-16 

Evangelie: Luc. 16,19-31 

C Eerste lezing: Amos 6,1a.4-7 

Tweede lezing: 1 Tim. 6,11-16 

Evangelie: Luc. 16,19-31 

Koor Organist & cantor Driekoningenkoor 

Misintenties Catharina v/d Meiden-van Rijn, 

overleden ouders Weisenborn-

Govaarts 

 

Heiligen 26-09 H.H Cosmas en Damianus 

27-09 H. Vincentius à Paolo 

28-09 H. Wenceslaus, martelaar 

 
 
Overledenen Driekoningengemeenschap 

Joke Weisenborn-Govaarts, 88 jaar 

Will Toneman, 79 jaar 

Wij bidden voor hen en hun naasten. 

 



Aankomende dopen 

Zondag 13 oktober om 13:00 uur is er in de Paschaliskerk Baylon een 

doopviering. De doopvoorbereiding is woensdag 25 september om 20:00 uur, 

ingang Paschalispad 1. Doopheer is pastoor D. Langerhuizen. 

 

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 

 

Nieuw: wekelijkse eucharistieviering in dagkapel Paschaliskerk!  

Vanaf 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! 

Uiteraard blijft de viering woensdags om 12:30 uur in de Goede Raad doorgaan.  

 

Hulp gevraagd  
Eenmaal per maand op vrijdagmiddag maakt een aantal parochianen de 

Paschaliskerk schoon. Wie heeft tijd om hierbij te helpen? Gelet op de leeftijd 

van de dames en het soms fysieke werk is mannelijke 

hulp zeer welkom. De tuin van de Paschaliskerk moet ook 

onder handen worden genomen. Aanmelden kan via het 

secretariaat. De Werkgroep Ouderen zoekt overigens ook 

versterking. Vindt u het leuk om bij mensen op bezoek te 

gaan, bent u een geboren kok of vindt u het leuk om activiteiten te 

organiseren? Neem dan contact op met de werkgroep of diaken Van Zoelen.  



Bedevaart naar de Maagd der Armen in Banneux 

Van vrijdag 4 t/m dinsdag 8 oktober organiseert het Banneux-Comité van het 

Bisdom Rotterdam een vijfdaagse geheel verzorgde bedevaart naar Banneux 

Notre Dame in de Belgische Ardennen, de plaats waar Maria 

verscheen aan Mariëtte Beco en zich bekend maakte als de 

Maagd der Armen. Deze bedevaart wordt begeleid door 

pastor Van der Helm en diaken Van Zoelen. Verder staat een 

team bestaande uit een arts, verpleegkundigen, helpers en 

brancardiers voor u klaar gedurende deze dagen. De kosten 

bedragen € 275,- per persoon all-in. Meer informatie vindt u 

in de folder in de kerk. Ook kunt u contact opnemen met 

diaken Van Zoelen, mw. Paula Opstal (015 369 31 48) of dhr. Gerard de Bruijn 

(070 320 58 72).   

 

Voorstelviering vormelingen 

Op 15 september a.s. om 11:00 uur is de 

voorstelviering van de jongeren die zich voorbereiden 

op het Heilig Vormsel in 2020. Voorganger is vicaris 

Van der Helm en jongerenkoor Pama zingt. U bent van 

harte uitgenodigd! 

 

Vredesweek 21-29 september 2019 

Het thema van de Vredesweek 2019 van de oecumenische vredesorganisatie 

PAX is ‘Vrede verbindt over grenzen’. PAX schrijft hierover: “Het thema nodigt 

uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant 

van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel 

mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder 

mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer.’’ 

In het kader van de Vredeweek houden wij een vredesmaaltijd, vrijdag 27 

september, 18.00 tot 21.30 uur, in de Melchiorzaal in onze St. Paschalis 

Baylonkerk. De maaltijd zal worden bereid door zr. Elvira Telik SSpS. Zij komt 

uit Timor en de maaltijd zal een Indonesisch trekje hebben. Daarna bekijken we 

met elkaar enkele fragmenten van een film of documentaire over 

ontmoetingen over grenzen en bespreken het getoonde. Er komt nog een flyer 

en u kunt zich dan opgeven voor de maaltijd. 



Vredesfeest, zondag 29 september, 13.00-16.00 uur, inloop vanaf 12.30 uur, 

Westeinde 101 

Een andere vorm van ontmoeting is het interreligieuze en interculturele 

Vredesfeest. Dit vindt plaats in het Stadsklooster van de Broeders van 

Maastricht. In het Vredesfeest willen we elkaar ontmoeten en zo 

overeenkomsten bij elkaar ontdekken. Er zijn optredens, muziek, dans en 

kinderactiviteiten. Kerken, moskeeën, tempels en andere religieuze en 

maatschappelijke organisaties werken samen aan dit feest. 

Andere activiteiten in Den Haag 

In september zijn er vele activiteiten 

van het Just Peace Festival Den Haag, 

bijvoorbeeld op donderdag 12 

september om 19:00 uur in het 

Filmhuis in het kader van de Nacht van 

de Dictatuur een voorpremière van de 

Franse animatiefilm uit 2019 les 

Hirondelles de Kaboul  (de zwaluwen van Kaboel, Nederlands ondertiteld) over 

gevolgen van de machtsovername door de Taliban in 1998. In samenwerking 

met Prodemos volgt na de film een discussie met twee Afghanistan-experts 

over de situatie van het land toen en nu. Moderator: Jan Pronk. Informatie over 

alle activiteiten is te vinden op https://www.justpeacethehague.com/. 

 

Michiel Timmerman, Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) 
 

Liduinafeest wederom geslaagd 

Het feest van onze geloofsgemeenschap H. Driekoningen, Liduinafeest, was dit 

jaar wederom een geslaagd samenzijn. We hadden goed weer en iedereen was 

goed geluimd. Er werden bonnen voor het goede doel gekocht, er was een 

loterij en menigeen smikkelde van zelfgemaakte broodjes, cakes en taarten. 

Ook stond de Transparante Kerk er van onze parochie. Met deze kerk trekken 

we langs Haagse festivals om mensen op een laagdrempelige manier kennis te 

laten maken met ons – denk aan het Bevrijdingsfestival op het Malieveld en het 

Uit-festival op het Lange Voorhout (zie ook www.transparantekerk.nl ). Totaal 

is er bijna 600 euro opgehaald voor de familie Jansen die het geld gebruiken in 

de ondersteuning voor hun vrijwilligerswerk bij stichting Fidesco in Zambia. 

Geniet met ons mee met de fotocollage.  

https://www.justpeacethehague.com/
http://www.transparantekerk.nl/


 



Driekoningenconcerten weer begonnen 
De Driekoningenconcerten in onze H. Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) zijn 
weer begonnen. Zondag 29 september om 15:30 uur speelt voor u het  
kamerkoor Cantabilé uit Maassluis. Collecte aan de deur, van harte welkom! 

Orgelconcerten tijdens Open Monumentendag  

Op Monumentendag, zaterdag 14 september, is de Paschalis Baylonkerk open  

van 10:00 uur tot 17:00 uur. Er worden twee orgelconcerten gegeven: om 

11:30 uur door Johan Groen, met werken van twee 

componisten waarvan wij dit jaar hun 100-jarige 

geboortedag herdenken (te weten de Leeuwardense 

organist Piet Post en Gordon Young; tussendoor 

muziek van Christiaan Friedrich Rüppe). En om 14:00 

uur speelt Wim Voogd werk van Charles Marie Widor de vierde symfonie in F, 

opus 13 nr. 4 voor orgel. U bent van harte uitgenodigd! 
 

Gezellig samenzijn met 80-plussers 

Op het feest van Maria ten Hemelopneming, 15 augustus jongstleden, werden 

de ouderen van onze geloofsgemeenschap speciaal uitgenodigd om de 

eucharistieviering bij te wonen met hierna een 

gezellig samenzijn in de tuin van de kerk van het 

Onbevlekt Hart van Maria. Er werd ruim gehoor 

gegeven aan de uitnodiging. Pater Vincent Wang 

ging voor in de eucharistieviering en in zijn 

overweging vertelde hij dat het feest van Maria 

ten Hemelopneming in zijn jeugd net zo groot 

kerkelijk feest is als Kerstmis en Pasen. En toen hij ging studeren in de 

Verenigde Staten het hem tegenviel dat het daar 

niet zo was. Hij was blij dat hij vandaag zo’n volle 

kerk aantrof en dat hij geassisteerd werd door 

twee misdienaars. Na de viering was het weer een 

gezellig samenzijn in de tuin waar eenieder 

toonbaar genoot. Veel dank aan het 

Driekoningenkoor die met ondersteunende zang de 

viering verzorgde én aan de vrijwilligers die 

gezorgd hebben dat de mensen gehaald en gebracht werden. 

Hûb Redegeld, Werkgroep Ouderen  



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 juni en juli 
De totale opbrengst van de kerkcollecte tijdens de vieringen in de 

maand juni is €2167,07 geworden. In de maand juli is er  

€1888,91 opgehaald. Voor Missio is er €507,99 ingezameld. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)! 

 

Vieringen in zorgcentra september  

Vrijdag 6 september om 11:00 uur in Huize Oostduin  

Vrijdag 6 september om 14:00 uur in Huize Cato, Bezuidenhoutseweg 150 

Maandag 9 september om 14:30 uur in Huize Ametisthorst 

Donderdag 12 september om 11:00 uur in Huize Mariahoeve  

Donderdag 19 september om 15:00 uur in Huize Landscheiding 

Zondag 22 september om 11:00 uur in Huize Mariahoeve   

 

 

 

 

Het volgende maandbericht verschijnt 5 oktober. Inleveren van nieuwtjes, 
mededelingen of ander leuks gaarne uiterlijk 30 september via 

ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 

mailto:ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl


 

De zomervakantie is voorbij, 

De scholen zijn weer begonnen,  

Het werkbureau is afgestoft, 

Het kerkseizoen is gestart! 

Zo langzaamaan komt alles weer in een ritme, 

We hopen u dan ook weer te verwelkomen in onze vieringen. 

Mocht u vragen voor ons pastoraal team hebben, 

Dan kunt u hen gemakkelijk via telefoon of mail bereiken.  

Na de viering in de Paschalis Baylon kunt u hen ook altijd aanschieten. 

Voor nu een mooie ‘opstart’ van het tweede deel van 2019 gewenst!  
 

 



 


