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Geraakt 
zien we met andere ogen 

mensen die verdwalen 
in het leven, 
in de wereld. 

Geraakt door het licht 
horen we scherper 
mensen die roepen 

om hulp,  
om steun. 

Geraakt door het licht, 
gaan we de weg 

van onze dromen 
om in de ogen van mensen 

de zin van ons leven te ontwaren. 

 

René Hornikx  

(uit meditatieboekje Op weg naar Kerstmis 2019, Berne Media) 

  



Woordje van de pastoor  
De advent en de kersttijd ervaar ik altijd weer als de 
mooiste perioden van het jaar. In de kerk en thuis 
ontsteken we iedere zondag een kaars méér op de 
adventskrans. We bereiden ons innerlijk voor op het 
hoogfeest van Kerstmis.   
Buiten is het vroeg donker; thuis maak je het gezellig. Na 
de voorbereidende weken van de advent vieren de 
geboorte van Jezus en we staan stil bij de betekenis van 

Jezus’ komst in ons leven. Voor mij is Hij nog altijd een grote inspiratiebron. Hij 
brengt licht en warmte in mijn leven. Terugkijkend op het afgelopen jaar is er 
weer héél véél gebeurd. In de wereld, in ons land, onze stad, in onze parochie, 
in ons eigen leven. Heel veel mooie gebeurtenissen, maar ook minder mooie. 
Vult u zelf maar in…. Wie van ons wordt niet eens geconfronteerd met ziekte, 
verlies of nare gebeurtenissen die u, de familie of vrienden treffen? Gelukkig is 
het zeker niet overal donker. Lichtpuntjes zijn altijd weer te bespeuren. 
Gelukkig maar! Het afgelopen jaar heb ik dat weer mogen ervaren en ik hoop u 
en jij ook!  
We staan binnenkort aan het begin van het nieuwe jaar 2020. In de kerk vragen 
we Gods zegen in de liturgie van Nieuwjaarsdag. Om zegen bidden, iemand 
zegenen, wil voor mij zeggen dat ik hem of haar welzijn en gezondheid 
toewens. Met andere woorden: dat het goed met u mag gaan! Maar zegenen is 
veel méér dan alleen een goedbedoelde wens. We zeggen daarmee eigenlijk: 
wij kunnen het niet alleen. Wij kunnen elkaars steun goed gebruiken, maar óók 
hebben we Gods steun en Inspiratie hard nodig. Laten we in deze maand 
december, maar vooral ook in het nieuwe jaar, er weer iets goeds van maken! 
Laten wij het komende jaar gebruiken om mensen te bemoedigen. Laten wij 
een ander vergeven in plaats van met wrok rond te blijven lopen. Dat wij 
andere mensen nieuwe kansen geven. Dan mogen wij ons gezegend weten 
door Hem, wiens naam is: ‘God redt’.  
Het gaat er om wat wij in ons leven teweegbrengen. De tijd is juist een 
mogelijkheid om iets van ons leven te maken. Om te geloven in elkaars 
mogelijkheden. Om elkaar te bewaren in je hart. Als wij zó leven, dan mogen 
wij elkaar tot zegen zijn. En dan zal God ons zegenen en behoeden! Hij zal ons 
genadig zijn en ons vrede schenken. Ik wens u en allen die u lief zijn, van harte 
een mooie advent en alvast zalig Kerstmis en een zalig Nieuwjaar!  
 
Pastoor Dolf Langerhuizen  
 
     



Liturgisch rooster december 

Week 49 (02-08 dec) 

Tweede zondag v/d Advent 

Huize Waalsdorp Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 07-12 07-12 

Tijd 15:30 uur Geen viering 

Voorganger D. Langerhuizen  

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 11,1-10 

Tweede lezing: Rom. 15,4-9 

Evangelie: Mt. 3,1-12 

 

Week 50 (09-15 dec) 

Derde zondag v/d Advent 

Huize Waalsdorp Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 14-12 14-12 

Tijd 15:30 uur 17:00 uur 

Voorganger R. Kurvers R. Kurvers 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 35,1-6a.10 

Tweede lezing: Jak. 5,7-10 

Evangelie: Mt. 11,2-11 

A Eerste lezing: Jes. 35,1-6a.10 

Tweede lezing: Jak. 5,7-10 

Evangelie: Mt. 11,2-11 

Koor  Volkszang 

Misintenties  Lenie van Klink-van der Vlugt,  

Ina Roersch-Pronk 

Week 51 (16-22 dec) 

Vierde zondag v/d Advent 

Huize Waalsdorp Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 21-12 21-12 

Tijd 15:30 uur 17:00 uur 

Voorganger A. van der Helm A. van der Helm 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 7,10-14 

Tweede lezing: Rom. 1,1-7 

Evangelie: Mt. 1,18-24 

A Eerste lezing: Jes. 7,10-14 

Tweede lezing: Rom. 1,1-7 

Evangelie: Mt. 1,18-24 

Koor  

 

 

 

 

 

Volkszang 



Week 49 (02-08 dec) 

Tweede zondag v/d Advent 

Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 08-12 08-12 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 11,1-10 

Tweede lezing: Rom. 15,4-9 

Evangelie: Mt. 3,1-12 

A Eerste lezing: Jes. 11,1-10 

Tweede lezing: Rom. 15,4-9 

Evangelie: Mt. 3,1-12 

Koor Cantor & organist Driekoningenkoor 

Misintenties Diny Rietvelt-Kleinekorte, Will 

Toneman, overleden ouders 

Weisenborn-Govaarts, overleden 

familie Frankenmolen 

Overleden ouders Hammes-Maas 

 

Week 50 (09-15 dec) 

Derde zondag v/d Advent 

Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 15-12 15-12 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger R. Kurvers R. Kurvers 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 35,1-6a.10 

Tweede lezing: Jak. 5,7-10 

Evangelie: Mt. 11,2-11 

A Eerste lezing: Jes. 35,1-6a.10 

Tweede lezing: Jak. 5,7-10 

Evangelie: Mt. 11,2-11 

Koor Driekoningenkoor Cantor & organist 

Misintenties Cunera van Voorst tot Voorst, 

Joke Weisenborn-Govaarts, Mart 

van der Krogt 

 

Week 51 (16-22 dec) 

Vierde zondag v/d Advent 

Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 22-12 22-12 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger V. Wang svd Broeders van St. Jan 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 7,10-14 

Tweede lezing: Rom. 1,1-7 

Evangelie: Mt. 1,18-24 

A Eerste lezing: Jes. 7,10-14 

Tweede lezing: Rom. 1,1-7 

Evangelie: Mt. 1,18-24 

Koor Herenscola Damesschola 

Misintenties Broers Hans en Ronnie Knaap, 

overleden ouders Weisenborn-

Govaarts 

Johan Wolfs 



 
Kerstrooster 

Week 52 (23-29 december) 

Kerstavond 

Paschalis Baylon 

Familieviering 

Paschalis Baylon 

Datum 24-12 24-12 

Tijd 18:30 uur 23:00 uur 

Voorganger H. van Zoelen (diaken) R. Kurvers 

Lezingen Kerstverhaal met kinderen A Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6 

Tweede lezing: Titus 2,11-14 

Evangelie: Lc. 2,1-14 

Koor Kinderkoor Driekoningenkoor 

Week 52 (23-29 december) 

Kerstavond 

Onze lieve Vrouw van Goede 

Raad (Bezuidenhout) 

Paschalis Baylon 

Datum 24-12 Geen viering 

Tijd 21:00 uur  

Voorganger R. Kurvers  

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6 

Tweede lezing: Titus 2,11-14 

Evangelie: Lc. 2,1-14 

 

Koor Liduinakoor  

Week 52 (23-29 december) 

Eerste Kerstdag 

Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 25-12 25-12 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 52,7-10 

Tweede lezing: Hebr. 1,1-6 

Evangelie: Joh.1,1-18 of 1-5.9-

14 

A Eerste lezing: Jes. 52,7-10 

Tweede lezing: Hebr. 1,1-6 

Evangelie: Joh. 1,1-18 of 1-5.9-

14 

Koor Liduinakoor Driekoningenkoor 

 
Donderdag 26 december, Tweede Kerstdag, is er een viering in de kerk van 
Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) om 10:30 uur. Voorganger is pastoor D. 
Langerhuizen, de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de cantor en 
organist. 
 



Week 52 

(23-29 december) 

Huize Waalsdorp Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 28-12 28-12 

Tijd 15:30 uur Geen viering 

Voorganger V. Wang svd  

Lezingen A Eerste lezing: Sir. 3,2-6.12-14 

Tweede lezing: Kol. 3,12-21 

Evangelie: Mt. 2,13-15.19-23 

 

 

 

Week 52 

(23-29 december) 

Onbevlekt Hart van Maria  

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 29-12 29-12 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen A Eerste lezing: Sir. 3,2-6.12-14 

Tweede lezing: Kol. 3,12-21 

Evangelie: Mt. 2,13-15.19-23 

A Eerste lezing: Sir. 3,2-6.12-14 

Tweede lezing: Kol. 3,12-21 

Evangelie: Mt. 2,13-15.19-23 

Koor Cantor & organist Driekoningenkoor 

Misintenties Catharina van der Meiden-van Rij, 

overleden ouders Weisenborn-

Govaarts 

 

 
 
Dinsdag 31 december om 12:30 uur is er een viering in de kerk van het 
Onbevlekt Hart van Maria (Marlot). Voorganger is pastoor D. Langerhuizen,  
de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het Driekoningenkoor. 
 
Woensdag 1 januari om 10:30 uur is er een viering in de kerk van het 
Onbevlekt Hart van Maria (Marlot). Voorganger is parochievicaris A. van der 
de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het Driekoningenkoor.  
 
 



Overledenen Driekoningengemeenschap 

Greet Bröcker, 94 jaar 

Ria Bakker, 87 jaar 

Rineke van Emstede-Wiel, 100 jaar 

Diny Rielvelt-Kleinekorte, 87 jaar 

 

Wij bidden voor hen en hun naasten. 

 

De beheercommissie van H. Driekoningen is compleet! 

Wellicht is het u opgevallen dat er op de eerste bladzijde 

van deze Goud, Wierook en Mirre geen vacatures meer 

staan onder het kopje ‘Beheercommissie H. Driekoningen’. 

Nadat begin dit jaar Petr Winnubst jr. en Jan Oomen als 

respectievelijk budgethouder en secretaris de 

beheercommissie nieuw leven in hadden geblazen, is daar 

onlangs Harry Kampen als voorzitter aan toegevoegd. 

Intussen is de beheercommissie na kennismaking met de 

pastoor, de pastoraatgroep, het secretariaat en de koster 

begonnen aan haar taken. Het gaat hierbij in hoofdzaak 

om taken op drie gebieden: 1) financiën 2) het beheer van 

gebouwen en materieel en 3) locatie-administratie. 

Daarnaast heeft de commissie als taak het vrijwilligerswerk 

te organiseren en coördineren.   

Na de oprichting van de geloofsgemeenschap H. 

Driekoningen is er lange tijd geen beheercommissie 

geweest. Dit betekent dat er op verschillende gebieden 

taken zijn blijven liggen of door anderen zijn 

waargenomen. Het zal de huidige commissie niet lukken 

daar meteen verandering in te brengen, maar we willen 

daar wel voortvarend aan werken. 

Heeft u een probleem dat ligt op één van de genoemde 

taakgebieden, dan kunt u altijd met één van ons contact 

opnemen of via 

beheercommissie.driekoningen@rkdenhaag.nl.  

 

Beheercommissie H. Driekoningen (Harry Kampen, Petr Winnubst jr. en Jan 

Oomen) 

Petr Winnubst jr.  

Jan Oomen 

Harry Kampen 

mailto:beheercommissie.driekoningen@rkdenhaag.nl


Zaterdag 7 december A festival of Nine Lessons and Carols 

Wie écht in de kerstsfeer wil komen in deze donkere dagen, mag het 
kerstfestival op zaterdag 7 december 
om 19:30 uur in de St. Paschalis 
Baylonkerk aan de Wassenaarseweg 
53 niet missen! A festival of Nine 
Lessons and Carols wordt uitgevoerd 
met zang van de Haarlem Voices 
onder leiding van Sarah Barrett. 
Toegangskaarten kosten 5 euro en 
zijn verkrijgbaar in het weekend voor 
de uitvoering in onze kerken in 
Haagse Hout of op 7 december in 

de Sint Paschalis Baylonkerk. De kerk is om 19:00 uur open. Na afloop wordt u 
een glaasje glühwein aangeboden. 

 
Ouderenviering met feestelijk diner 
De Werkgroep Ouderen houdt de traditionele adventsviering voor ouderen op 
woensdag 11 december in de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria (Marlot).   
We beginnen om 14:00 uur met 
een feestelijke eucharistieviering, 
waarin pastoor D. Langerhuizen 
zal voorgaan. Diaken H. van 
Zoelen verleent diaconale 
assistentie. Het Driekoningenkoor 
zal deze viering muzikaal 
ondersteunen. Na de viering 
wordt er voor de 80-plussers een 
feestelijk diner aangeboden in 
Huize Mariahoeve aan de 
Hofzichtlaan 115. Als u niet op eigen kracht kunt komen, zal vervoer worden 
geregeld met behulp van onze vrijwilligers. Na het samenzijn wordt u dan ook 
thuis gebracht. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Hûb 
Redegeld (06-20 04 04 88) 

Werkgroep Ouderen (Hûb Redegeld) 

 

 



Inloop bij vergadering van pastoraatgroep H. Driekoningen 

Maandelijks vergadert in ons gemeenschapscentrum, aan de Neuhuyskade 97, 

de pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap samen met pastoor Dolf 

Langerhuizen en diaken Henk van Zoelen. In deze vergadering komen zaken 

met betrekking tot het pastoraat in onze gemeenschap aan de orde. 

Onderwerpen zijn o.a. de 

verschillende vieringen, 

voorbereiding van Eerste H. 

Communie en H. Vormsel, het 

Leerhuis, diaconie dichtbij en 

wereldwijd, pastoraat voor ouderen 

en oecumene. Aan het begin van de 

vergadering bestaat gelegenheid voor 

alle leden van onze gemeenschap en 

de beroepskrachten om vragen te stellen en opmerkingen te maken. De 

aanwezigen van de pastoraatgroep en het pastorale team zullen daarop, voor 

zover mogelijk, direct reageren of anders een afspraak maken. De 

eerstvolgende vergadering wordt gehouden op vrijdag 13 december om 14:00 

uur.  

Pastoraatgroep H. Driekoningen 

 

Adventsactie 2019: aanpakken van moeder- en kindersterfte in El Salvador 

De moeder- en kindersterfte in El Salvador is hoog, als gevolg van onvoldoende 

gezondheidszorg en slechte voeding. De gezondheidskliniek Ana Manganaro in 

Guarjila op het platteland van El Salvador wil 

daarom het opvanghuis voor zwangere 

vrouwen uitbreiden. Deze kliniek werd tijdens 

de burgeroorlog opgericht door de 

Amerikaanse zuster en kinderarts Ana 

Manganaro. Hier kunnen de vrouwen rustig en 

in de nabijheid van een ziekenhuis hun 

bevalling afwachten. Ook start de kliniek met 

het aanleggen van moestuinen, waar gezinnen gezonde voeding kunnen 

verbouwen. Gezinnen beschikken nauwelijks over gezonde en gevarieerde 

voeding zoals groenten.  

Michiel Timmerman (Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede) 



Geanimeerde vrijwilligers op dank-je-wel-bijeenkomst 

Al in de viering van zondag 24 november ging pater Thomas van de Broeders 

van St. Jan in op het belang van de vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap H. 

Driekoningen. Hij sprak zijn dank en waardering uit voor het vele werk dat 

wordt verricht. Na de viering togen vele vrijwilligers naar de Melchiorzaal die 

voor de gelegenheid was opgefleurd met bloemen en groen. De koffie en thee 

kon met heerlijke banketstaaf worden 

genoten en uiteraard kwamen daarna de 

flessen op tafel. Er werden ook heerlijke 

hartige hapjes geserveerd. Er was een zeer 

geanimeerde sfeer aan de zit- en statafels. 

Onze pastoor sprak zijn dank en waardering 

uit naar de vrijwilligers en verheugde zich 

over de goede gemeenschapszin. Hij stelde de nieuwe leden van de 

beheercommissie voor: Harrie Kampen, Jan Oomen en Petr Winnubst jr (zie 

foto). Bij vertrek werden de Driekoningen-agenda’s uitgedeeld; een dank-je-

wel-gebaar aan onze vrijwilligers. Veel dank tenslotte aan de dames en heren 

die namens de dank-je-wel-bijeenkomst in goede banen hebben geleid! 

Pastoraatgroep Driekoningengemeenschap 

 

Kinderwoorddienst: wees welkom! 
Zoals u weet is er voor de kinderen kinderwoorddienst. Dit is tijdens de mis 
van 11:00 uur iedere 2e en 4e zondag van de maand. Tijdens de lezingen en de 

preek kunnen de kinderen dan samen met elkaar 
luisteren naar het evangelie uit de kinderbijbel. Hier 
kunnen zij samen over praten en er leuke werkjes bij 
maken. Vlak voor de collecte komen de kinderen weer 
terug om de eucharistie mee te vieren. Op deze manier 
kun je samen naar de kerk. Daarnaast is er crèche, de 
kleinere kinderen kunnen dan samen in een veilige 
omgeving spelen terwijl de volwassenen de mis vieren. 
Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd bij ons aankloppen. 

Loop gerust mee met uw kind, uw kleinkind of uw buurkind! Wij hebben nu een 
jaar lang de kinderwoorddienst gedaan en terugkijkend kunnen wij zeggen dat 
het een succes is geweest.  
 
Karina Chamon, Petr, Mieke, Isabel, Anne en Isa Winnubst, Etiënne en Xavier 



Opbrengsten collecte oktober 
De totale opbrengst van de kerkcollecte tijdens de vieringen voor 
in de maand oktober is € 1899,65 geworden. Hartelijk dank voor 
uw bijdrage(n)! 
 

Vieringen in zorgcentra december 

Vrijdag 6 december om 11:00 uur in Huize Oostduin  

Vrijdag 6 december om 14:00 uur in WZH Bezuidenhout 

Maandag 9 december om 14:30 uur in Huize Ametisthorst 

Donderdag 12 december om 11:00 uur in Huize Mariahoeve 

Donderdag 19 december om 15:00 uur in Huize Landscheiding  

Zondag 22 december om 11:00 uur in Huize Mariahoeve   

Dinsdag 24 december om 16:00 uur Kerstavond in Huize Mariahoeve 

 

Kerstvieringen op website en social media 

In onze parochie worden er diverse activiteiten 

georganiseerd gedurende de Advent en zijn er tal van 

vieringen met Kerstmis. Neemt u een kijkje op de speciale 

Kerstpagina van de website op 

www.rkdenhaag.nl/kerstmis. Ook kunt u de parochie 

volgen via Facebook (www.facebook.com/RKDenHaag) en Twitter 

(www.twitter.com/RKDenHaag). 

 

Overige vieringen en gebedsdiensten en openstelling kapellen 

Iedere vrijdag om 9:00 is er een viering in de Corner van de Paschaliskerk met 

aansluitend koffie drinken in de Melchiorzaal. Toegang via de Dreibholzstraat. 

Elke dinsdagmorgen om 9:00 uur worden de Lauden gebeden in de kerk van 

het Onbevlekt Hart van Maria (Marlot). Aansluitend is er koffie drinken in de 

kerkzaal.  

Iedere woensdag om 12:30 uur is er een eucharistieviering in de Onze Lieve 

Vrouw van Goede Raad aan de Bezuidenhoutseweg.  

Iedere zondag is er om 11:30 uur een viering van de Portugeestaligen in de 

kerk van het Onbevlekt Hart van Maria (Marlot).  

Elke eerste zondag van de maand om 12:30 uur is er viering van de katholieke 

Hongaarstaligen in de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria (Marlot). Zowel in 

de Paschalis Baylonkerk als van het Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) zijn op 

http://www.rkdenhaag.nl/kerstmis
http://www.facebook.com/RKDenHaag
http://www.twitter.com/RKDenHaag


werkdagen de kapellen geopend van 9:30 tot 16:30 uur voor gebed en het 

opsteken van een kaars. De kapellen zijn op zondagen dicht, behalve rondom 

de vieringen, wanneer zij van binnenuit toegankelijk zijn. 

Vieringen Portugese gemeenschap in december en januari in de kerk van Het 

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) om 11:30 uur. 

8 december: p. Bert van Tol & pw Jan Eijken 

15 december: pw Jan Eijken 

22 december: pw Jan Eijken 

25 december: p. Bert van Tol en pw Jan Eijken 

29 december: pw Jan Eijken 

12 januari: pw Jan Eijken 

19 januari: p. Bert van Tol 

26 januari: pw Jan Eijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende maandbericht verschijnt 4 januari 2020. Inleveren van 
nieuwtjes, mededelingen of ander leuks gaarne uiterlijk maandag 30 

december via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 

mailto:ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl


Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar! 
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