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Pastoraal Team   

Pastoor D. Langerhuizen d.langerhuizen@rkdenhaag.nl  070 8209280   

Parochievicaris A. v/d Helm a.vanderhelm@rkdenhaag.nl  070 8209281   
Parochievicaris J. 
Rivadeneira Aldás 

j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl   070 3657729  

Parochievicaris V. Wang svd v.wang@rkdenhaag.nl 070 3695804 

Diaken H. van Zoelen h.vanzoelen@rkdenhaag.nl 070 8209283 

Pastoraal werker M. 
Witteman 

m.witteman@rkdenhaag.nl  070 8209285  

Pastoraal werker J. Eijken j.eijken@rkdenhaag.nl  070 8209284 
 
Uitvaartlijn    06 838 74 082 
Pastoraal Noodnummer  06 838 98 041 
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Neuhuyskade 97 
2596 XK Den Haag 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
070 820 98 66 
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PCI Vacature 

rekeningnummer PCI: NL06 INGB 0000 2719 00                       
Ledenadministratie            K. Heijer                                             

ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 
Zieken- en Ouderengroep H. Redegeld hubgerdahuub@ziggo.nl  
Koren  J. Doll (070-3838614) www.liduinakoor.nl  

J. van den Broek (070-3858622) Driekoningenkoor  
Koster  W. Kuipers koster.driekoningen@rkdenhaag.nl  
Communie thuis H. Redegeld (06-20040488) 
Redactie Maandbericht C. Timmerman & P. van der Lans     

ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 
Webmaster K. Heijer jnmheijer@hotmail.com 
 
Rekeningenoverzicht 
Kerkbijdrage & Misintenties: NL48 INGB 0000 3340 00 t.n.v. H.Driekoningen 
kerkbijdrage 
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Beter of beter af 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wereld zou beter af zijn 

als mensen probeerden beter te worden. 

En mensen zouden beter worden, 

als ze ophielden te proberen om beter af te zijn. 

 

Want als iedereen probeert 

beter af te zijn, 

is niemand beter af. 

Maar als iedereen probeert beter te worden, 

is iedereen beter af. 

 

Iedereen zou rijk zijn, 

als niemand probeerde rijker te worden. 

En niemand zou arm zijn, 

als iedereen probeerde de armste te zijn. 

 

En iedereen zou zijn 

wat hij zou moeten zijn, 

als iedereen probeerde te zijn 

wat hij wilde dat de ander was. 

Peter Maurin ( 1877 – 1949) 

 



Woordje van de pastoor  

In de 23 jaren dat ik priester ben, heb ik nogal eens een 

schoolklas met kinderen rondgeleid in een kerk. En als je 

dan vraagt wat er opvalt, of wat er anders is dan in een 

protestantse kerk, dan komt er meestal één antwoord: de 

beelden en de kaarsen. Als je een katholieke kerk 

binnengaat, dan doen de heiligen mee. Wij zien hun 

beeltenissen in steen, hout, glas of brons. Wij bidden om hun voorspraak en 

steken daarbij een kaarsje op. Sterker nog: wij vieren liturgie in gemeenschap 

met de heiligen. En we gedenken ze allemaal op 1 november: Allerheiligen.  

De heiligen worden vernoemd in elk eucharistisch gebed. En dat heeft een 

goede reden. Als wij de eucharistie vieren, dan vieren we ons geloof in 

gemeenschap met andere gelovigen, overal ter wereld. Maar vooral: wij vieren 

samen met degenen die ons zijn voorgegaan in leven en geloof, en die nu bij 

God zijn. Voor ons is het maar moeilijk om ons in die heilige wereld te 

verplaatsen. Voor ons zijn heiligen meer een voorbeeld tot navolging. 

Misschien dat daarom de boodschap van de Bergrede (Mat. 5: 1-12), vooral van 

de Zaligsprekingen, ons aanspreekt. Te hoog gegrepen? Denk er eens over na!  

Wie zou er in deze ingewikkelde wereld niet verlangen naar wat meer eenvoud 

van geest? Wie heeft er geen troost nodig bij verdriet? En wie wil er niet 

barmhartig behandeld worden in onze soms harde wereld? Blijf je maar 

inzetten voor een menswaardige wereld! Als je zo, op jouw eigen manier, in 

Jezus’ voetspoor treedt, dan heeft Hij een hoopvolle boodschap. Zalig zul je 

zijn: getroost, omdat je je het verdriet van een ander hebt aangetrokken. 

Verzadigd zul je worden van de gerechtigheid waar je naar gehongerd en 

gedorst hebt. Als je barmhartig met anderen omgaat, zal God ook jou 

barmhartigheid betonen. Als je kunt loslaten, als je zuiver en eenvoudig kunt 

leven: dan zul je al iets kunnen zien van het Hemelrijk, van Gods liefde onder de 

mensen. Zoiets begint, heel concreet, in je leven van alledag: in jouw inzet voor 

rechtvaardige verhoudingen tussen mensen en voor vrede en liefde in je 

omgeving. Zijn Jezus’ woorden onmogelijk te leven? Ik denk het niet! De 

heiligen hebben laten zien dat het kan!  

Blijf verbonden met God in je leven, leef geïnspireerd en geef geloof, hoop en 

liefde een grote plaats in je leven. Vrijdag 1 november om 09:00 uur vieren we 

de eucharistie in de dagkapel bij de Paschaliskerk. U bent hartelijk welkom!        

Dolf Langerhuizen, pastoor 



Liturgisch rooster oktober 

Week 40 (30/9 - 6 oktober) Huize Waalsdorp Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 05-10 05-10 

Tijd 15:30 uur 17:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen C Eerste lezing: Hab.1, 2-3; 2,2-4 

Tweede lezing: 2 Tim. 1,6-8.13-14 

Evangelie: Luc. 17,5-10 

C Eerste lezing: Hab.1, 2-3; 2,2-4 

Tweede lezing: 2 Tim. 1,6-8.13-14 

Evangelie: Luc. 17,5-10 

Koor  Driekoningenkoor 

Misintenties  Cil van Dijck-Reumkens 

Heiligen 01-10 H. Theresia 

02-10 HH. Engelbewaarders 

03-10 H. Gerardus 

04-10 H. Franciscus van Assisië 

Week 41 (7-13 oktober) Huize Waalsdorp Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 12-10 12-10 

Tijd 15:30 uur 17:00 uur 

Voorganger A. van der Helm A. van der Helm 

Lezingen C Eerste lezing: 2 Kon. 5,14-17 

Tweede lezing: 2 Tim. 2,8-13 

Evangelie: Luc. 17, 11-19 

C Eerste lezing: 2 Kon. 5,14-17 

Tweede lezing: 2 Tim. 2,8-13 

Evangelie: Luc. 17, 11-19 

Koor  Volkszang 

Heiligen 07-10 O.L. Vrouw van de 

Rozenkrans 

14-10 H. Callistus 

Week 42 (14-20 oktober) Huize Waalsdorp Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 19-10 19-10 

Tijd 15:30 uur 17:00 uur 

Voorganger R. Kurvers R. Kurvers 

Lezingen C Eerste lezing: Ex. 17,8-13 

Tweede lezing: 2 Tim. 3,14-4,2 

Evangelie:  Luc. 18,1-8 

C Eerste lezing: Ex. 17,8-13 

Tweede lezing: 2 Tim. 3,14-4,2 

Evangelie:  Luc. 18,1-8 

Koor  Volkszang 

Heiligen 15-10 H. Theresia van Avila 18-10 H. Lucas 



Week 40 (30/9 - 6 oktober) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Familieviering 

Datum 06-10 06-10 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger J. Groenewegen J. Groenewegen 

Lezingen C Eerste lezing: Hab.1, 2-3; 2,2-4 

Tweede lezing: 2 Tim. 1,6-8.13-14 

Evangelie: Luc. 17,5-10 

C Eerste lezing: Hab.1, 2-3; 2,2-4 

Tweede lezing: 2 Tim. 1,6-8.13-14 

Evangelie: Luc. 17,5-10 

Koor Liduinakoor Kinderkoor 

Misintenties Jan der Weduwe, overleden 

ouders Weisenborn-Govaarts 

Jakob Makko Lantinga 

Week 41 (7-13 oktober) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 13-10 13-10 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuuizen D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: 2 Kon. 5,14-17 

Tweede lezing: 2 Tim. 2,8-13 

Evangelie: Luc. 17, 11-19 

C Eerste lezing: 2 Kon. 5,14-17 

Tweede lezing: 2 Tim. 2,8-13 

Evangelie: Luc. 17, 11-19 

Koor Cantor & organist Driekoningenkoor 

Misintenties Overleden familie Frankenmolen, 

overleden ouders Weisenborn-

Govaarts 

Overleden ouders Maas 

 

Week 42 (14-20 oktober) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 20-10 13-10 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger R. Kurvers R.Kurvers 

Lezingen C Eerste lezing: Ex. 17,8-13 

Tweede lezing: 2 Tim. 3,14-4,2 

Evangelie: Luc. 18,1-8 

C Eerste lezing: Ex. 17,8-13 

Tweede lezing: 2 Tim. 3,14-4,2 

Evangelie: Luc. 18,1-8 

Koor Herenschola Vierseizoenenkoor 

Misintenties Cunera van Voorst tot Voorts, 

Joke Weisenborn-Govaarts, Mart 

van der Krogt 

 

Lenny Panis-Hopster 



Week 43 (21-27 oktober) Huize Waalsdorp Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 26-10 26-10 

Tijd 15:30 uur 17:00 uur 

Voorganger R. Kurvers R. Kurvers 

Lezingen C Eerste lezing: Sir. 35,12-14,16-

18 

Tweede lezing: 2 Tim. 4,6-8.16-18 

Evangelie: Luc. 18,9-14 

C Eerste lezing: Sir. 35,12-14,16-

18 

Tweede lezing: 2 Tim. 4,6-8.16-18 

Evangelie: Luc. 18,9-14 

Koor  Volkszang 

Misintenties  Tiny v/d Loo-van Dort 

(jaargetijde), Bart van Heck, Hans 

Buts 

Heiligen 23-10 H. Johannes van 

Capestrano 

 

28-10 HH. Simon en Judas, 

apostelen 

 

Week 43 (21-27 oktober) Onbevlekt Hart van Maria  

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 27-10 27-10 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen C Eerste lezing: Sir. 35,12-14,16-18 

Tweede lezing: 2 Tim. 4,6-8.16-18 

Evangelie: Luc. 18,9-14 

C Eerste lezing: Sir. 35,12-14,16-

18 Tweede lezing: 2 Tim. 4,6-

8.16-18 Evangelie: Luc. 18,9-14 

Koor Cantor & organist Driekoningenkoor 

Misintenties Catharina v/d Meiden-van Rijn, 

overleden ouders Weisenborn 

Govaarts 

 

Herbert Kuyper   

Heiligen 23-10 H. Johannes van Capestrano 28-10 HH. Simon en Judas, 
apostelen 

 
Overledenen Driekoningengemeenschap 

Ina Roersch-Pronk, 89 jaar 

Peter Spekle, 94 jaar 

Wij bidden voor hen en hun naasten. 



Aankomende dopen 

Zondag 12 januari 2020 om 13:00 uur is er in de Paschalis Baylonkerk een 

doopviering. Informatie over de doopvoorbereiding volgt nog, net als de naam 

van de doopheer.  

 

Viering Allerheiligen en Allerzielen  

Allerheiligen zal in onze Driekoningengemeenschap worden gevierd op vrijdag 

1 november 2019 om 9:00 uur in de kapel in de Corner, ingang Dreibholzstraat. 

Het Driekoningenkoor zal de zang verzorgen. Voorganger is pastoor 

Langerhuizen met diaconale assistentie van diaken Henk van Zoelen. 

Aansluitend is er een gezellig samenzijn in de Melchiorzaal met koffie, thee en 

iets lekkers. Zondag 3 november 2019 om 9:30 

wordt Allerzielen gevierd in de kerk van het 

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot). Emeritus 

pastoor Kurvers zal voorgaan en het Liduinakoor 

verzorgt de zang. Voor deze viering worden de 

nabestaanden uitgenodigd van de parochianen 

die zijn overleden sinds Allerzielen 2018. De 

namen van de overledenen worden genoemd en voor ieder van hen wordt een 

kaars aangestoken. De uitvaartkruisjes met de namen van de overledenen 

zullen dan aan de nabestaanden worden gegeven. U bent van harte welkom bij 

deze vieringen! 

De pastoraatgroep van de Driekoningengemeenschap 

 

Bisschop met Tour of Faith naar de Paschaliskerk 

Zondag 13 oktober om 15:00 uur komt bisschop mgr. Van den Hende met de 

Tour of Faith naar onze Paschalis Baylonkerk. Hij viert de eucharistieviering 

mee en is daarna bij de jongerencatechese. Er is ook een maaltijd, verzorgd 

door de Blauwe Zusters. Alle jongeren zijn hiervoor van harte uitgenodigd! 
 

Nieuws van de werkgroep Ouderen 

Op 6 september is de werkgroep Ouderen gestart met een maandelijkse 

gebedsviering met uitreiking van de H. Communie in de verzorgingshuizen 

Oostduin en Woonzorgcentrum Haaglanden (Bezuidenhoutseweg). We hebben 

gebeden en gezongen en bewoners konden elkaar daarna ontmoeten onder 



het genot van een kopje koffie of thee.  

Op dinsdag 24 september is in de Melchiorzaal 

het eerste verjaardagsfeest gevierd van 85-

plussers die in het afgelopen kwartaal jarig 

waren. Het was een gezellige middag waarin 

veel gepraat en gelachen is en herinneringen 

werden opgehaald. Uiteraard zijn de jarigen 

toegezongen en werd aan de inwendige mens gedacht. We kijken terug op een 

geslaagde middag. 

Op uitnodiging van de orde van St. Lazarus heeft 

donderdag 19 september een groep p  arochianen een 

geheel verzorgde dagtocht naar de Kaag gemaakt. 

Ondanks het regenachtige weer hebben we genoten 

van een lunch en een boottocht op de Kaag.  

 

Vormelingen stellen zich voor 

Op zondag 15 september werden in een prachtige viering met 

zang van jongerenkoor PaMa de jongeren voorgesteld die zich in 

onze parochie voorbereiden op het sacrament van het H. Vormsel. 

We hebben de kaars gezegend en aangestoken als symbool van 

het Vuur van de Heilige Geest. In onze geloofsgemeenschap zijn 

we inmiddels met vier enthousiaste jongeren gestart met de 

voorbereiding. Aanmelden kan nog altijd. Neemt u contact op met 

diaken Henk van Zoelen. 

 

Leerhuis geloofsgemeenschap Driekoningen wordt Filmhuis! 

Op donderdag 31 oktober en donderdag 28 november wordt het Leerhuis een 

Filmhuis. Op 31 oktober kijken we ‘The Way’ en op 28 november ‘As it is in 

heaven’. De film The Way gaat over een Amerikaanse arts die reist naar 

Frankrijk om de stoffelijke resten van zijn zoon op te halen die tijdens een 

storm omgekomen is in de Pyreneeën terwijl hij 

de Camino de Santiago aan het lopen was. 

Gedreven door overweldigend verdriet en het 

verlangen om zijn zoon beter te begrijpen, 

besluit Tom ook aan de historische 

pelgrimstocht naar Santiago de Compostella te 

beginnen. De film As it is in heaven gaat over 



dirigent Daniel Daréus, die na een hartaanval terugkeert naar zijn 

geboortedorp en in die tijd van bezinning inziet dat zijn carrière een vlucht was 

uit zijn ongelukkige jeugdjaren. De films worden vertoond in de Melchiorzaal, 

Paschalispad 1. Zaal open om 19:15 uur, start film om 19:30 uur. Na de film is 

er gelegenheid om met elkaar na te praten.  
 

Driekoningenconcert 

Het eerstvolgende Driekoningenconcert is op zondag 27 oktober om 15:30 uur 

met Wim Voogd op orgel en Aad de Kort op piano.  Collecte aan de deur, van 

harte welkom! 

 

Het Liduinakoor zoekt nieuwe leden 

Het Liduinakoor (vierstemmig kamerkoor) heeft een uitdagend jaar met veel 

zang in het verschiet. Geworteld in het Bezuidenhout zingen zij bij de 

herdenking van het bombardement op Bezuidenhout. 

Daarnaast zingt het koor  in verschillende kerken in de 

stad. Heeft u altijd al willen zingen in een koor, wilt u van 

koor wisselen of uw oude hobby ‘zingen’ weer oppakken? 

Dan verwelkomen zij u graag op de repetitie op 

dinsdagavond in Marlot. Zij hebben twee openbare repetities, 8 oktober en 5 

november. Iedereen is welkom, samen met bestuur (gesprek) en dirigent 

(stemtest) wordt het lidmaatschap besproken. 

Feest van Nossa Senhora Aparecida 
Op zondag 13 oktober vieren wij, de Portugeestalige geloofsgemeenschap, dat 

Onze Lieve Vrouwe Nossa Senhora Aparecida de beschermer 
van Brazilië is. In 1717 vonden 3 vissers haar houten beeld in 
hun vissersnet. Eerst vonden zij haar romp en nadat zij het net 
nogmaals uitgooiden, vonden zij het hoofd. In tegenstelling tot 
hun pogingen ervoor, vingen zij na het vinden van het beeld 
veel vis! In Brazilië hebben wij voor haar de op één na grootste 
grote kerk ter wereld gebouwd, waar veel pelgrims van over 
de hele wereld naartoe gaan. Een kopie van het houten beeld 

is 20 jaar geleden vanuit Brazilië naar onze gemeenschap gebracht. Sinds het 
beeld hier is vieren wij dit jaarlijks. Wees welkom om met ons mee te vieren! 

Rosa Maria de Moura, Portugeestalige geloofsgemeenschap    
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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 augustus en september 
De totale opbrengst van de kerkcollecte tijdens de vieringen in de 

maand augustus is € 2379,29 geworden. In de maand september 

is er € 3049,98 opgehaald. Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)! 

 

Vieringen in zorgcentra oktober 

Vrijdag 4 oktober om 11:00 uur in Huize Oostduin  

Vrijdag 4 oktober om 14:00 uur in WZH Bezuidenhout 

Donderdag 10 oktober om 11:00 uur in Huize Mariahoeve 

Maandag 14 oktober om 14:30 uur in Huize Ametisthorst 

Donderdag 17 oktober om 15:00 uur in Huize Landscheiding 

Zondag 27 oktober om 11:00 uur in Huize Mariahoeve   

 

 

 

 

 

 

Het volgende maandbericht verschijnt 2 november. Inleveren van nieuwtjes, 

mededelingen of ander leuks gaarne uiterlijk 29 oktober via 

ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 


