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Geloofsgemeenschap H. Driekoningen 

 
Secretariaat H. Driekoningen 
Neuhuyskade 97 
2596 XK Den Haag 
070 324 54 91 
 

driekoningen@rkdenhaag.nl 
www.rkdenhaag.nl 
 
Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag van 09:30 – 12:30 uur 
 
Kerken: 
H. Paschalis Baylon  Wassenaarseweg 53 
Onbevlekt Hart van Maria Bloklandenplein 15 
OLV van Goede Raad  Bezuidenhoutseweg 157 
 
Beheercommissie H. Driekoningen 
Beheercommissie.driekoningen@rkdenhaag.nl 
 
H. Kampen  Voorzitter 
J. Oomen  Secretaris  
P. Winnubst jr. Budgethouder  
W. Kuipers  Gebouwen  
 
Pastoraatgroep H. Driekoningen 
Pastoraatgroep.driekoningen@rkdenhaag.nl 
 
Vacature             Geloofsverdieping  
C. van Blijswijk  Eredienst  
M. Timmerman  Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)  
Vacature   Pastoraat 
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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 
 
Parochiesecretariaat 
Neuhuyskade 97 
2596 XK Den Haag 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
070 820 98 66 
 
Contactpersonen H. Driekoningen 
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 
 
Door het wegvallen van onze vieringen vanwege het Corona-
virus, missen we de collecte-inkomsten. Wij doen een dringend 
verzoek aan u de kerk te steunen met een donatie. Dank u wel!  
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Psalm 121 

 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 

 Mijn hulp komt van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
 Hij zal je voet niet laten wankelen, 
hij zal niet sluimeren, je wachter. 

 Nee, hij sluimert niet, 
hij slaapt niet, 

de wachter van Israël. 
 

 De Heer is je wachter, 
de Heer is de schaduw 

aan je rechterhand: 
 overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 

 
 De Heer behoedt je voor alle kwaad, 

hij waakt over je leven, 
 de Heer houdt de wacht 
over je gaan en je komen, 
van nu tot in eeuwigheid! 

(De Nieuwe Bijbelvertaling, NBV) 

 



Woordje van de diaken 
De maand mei is traditioneel de maand van de Paastijd, 
afgesloten door Hemelvaart en Pinksteren. In deze 
maand ontdekken we meer van het Paasmysterie, van 
God en zijn Zoon, Jezus, de verrezen Heer die ons tot 
nieuwe Paasmensen maakt. Het is ook de tijd van het 
ontluiken van de natuur, van het nieuwe leven in flora en 

fauna: zeker na een dagje regen springen de knoppen open en zie je de 
bladeren bij wijze van spreken groeien.  
Dat is dit jaar niet anders, maar het voelt wel anders. Door de Corona-crisis 
staat ons leven op zijn kop. Vanzelfsprekende dingen kunnen niet meer of 
kunnen slechts op aangepaste wijze en altijd met inachtneming van gepaste 
afstand, letterlijk. Dat is misschien nog wel het moeilijkste van deze tijd: hoe 
houden we contact en hoe blijven we elkaar nabij? Als het devies ‘Blijf thuis’ is, 
als je kwetsbaar bent door je leeftijd of gezondheid of als je in een 
verzorgingshuis woont, als je je baan verliest, ziek geworden bent of een 
dierbare hebt verloren, als je als pastor of vrijwilliger parochianen niet kunt 
bezoeken. De vierhonderd woorden op deze bladzijde zijn te weinig om 
uitgebreid het leed te beschrijven dat we in onze omgeving zien en ervaren. 
 
Mei kan ons wellicht troost en steun bieden. Pasen laat zien hoe Jezus uit liefde 
voor ons lijdt, hoe Hij met en voor ons lijdt en sterft en hoe Hij door zijn 
verrijzenis de dood overwint. Dit besef maakt ons tot nieuwe mensen, tot 
mensen op wie de dood geen vat meer heeft, tot mensen die leven vanuit het 
vertrouwen dat God door zijn liefde voor zijn schepselen ons helpt om deze 
moeilijke periode te overwinnen. De schepping laat zien dat na een dorre 
winter het leven opnieuw tot bloei komt: groene bladeren, felgekleurde 
bloemen en vogels die druk in de weer zijn met hun nestje getuigen van nieuw 
leven. Mogen wij vanuit dit vertrouwen deze nieuwe maand beginnen.  
 
Helaas zullen kerkelijke vieringen nog niet mogelijk zijn, maar door het 
persoonlijk gebed – bijvoorbeeld de gebeden van de kaart bij Stella Maris – kan 
ons vertrouwen in God groeien, kunnen we met en voor elkaar bidden dat God 
ons nabij wil zijn en elkaar zo tot steun zijn. Van harte nodig ik u uit om zich aan 
te sluiten bij de noveen die vanaf 2 mei van 14:00 tot 15:00 uur in de parochie 
gezamenlijk en individueel gebeden wordt. Hiervoor zijn noveenkaarsen 
verkrijgbaar (zie pagina 7). Dat het Licht van Pasen zo voor ons en voor allen die 
ons dierbaar zijn mag schijnen in gebed verbonden met elkaar! 
 
Diaken Henk van Zoelen 



Openstelling van de kerken op zondag in tijden van het Corona-virus 
Tot 1 juni zijn de kerken in onze parochie op zondag op de volgende 
uren geopend voor gebed en het opsteken van een kaars: 

H. Driekoningen:  

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)   09:30 – 10:30 uur 

H. Paschalis                                                                    11:00 – 12:00 uur 

H. Antonius Abt                                                              10:00 – 11:00 uur 

H. Agnes                                                                        11:30 – 12:30 uur 

H. Ignatius: OLV Onbevlekt Ontvangen                    11:00 – 12:00 uur 

H. Jacobus                                                                       08:30 – 15:00 uur 

H. Willibrord / H. Martha                                   11:00 – 12:00 uur 

Op zaterdagavond zijn alle kerken gesloten. 
 

Misintenties mei  
In de parochie Maria Sterre der Zee wordt vanaf heden elk weekend een privé 
eucharistieviering gehouden door één van de priesters van het pastorale team. 
Hij zal daarin de intenties van alle geloofsgemeenschappen noemen. De 
intenties vanuit onze geloofsgemeenschap, niet gespecificeerd naar viering per 
kerk en tijd, zijn de volgende: 

2 mei: Ria Bakker, Lenie van Klink- van der Vlugt, Ted van Heck. 

3 mei: Maria Schols-van de Broek, Jakob Makko Lantinga, Leny Durville, Rob  

            Verhave, overleden ouders Weisenborn-Govaarts. 

10 mei: Ons overleden kleinzoon, Will Toneman, overleden ouders  

Weisenborn-Govaarts, overleden familie Frankenmolen,              

overleden ouders Hammes-Maas  

17 mei: Rineke van Emstede-Wiel, Peter Spekle, Joke Weisenborn-Govaarts, 

               Ineke Tielens-de Graaf. 

23 mei: Ina Roersch-Pronk 

24 mei: Greet Bröcker, Johan Wolfs, Diny Rietvelt-Kleinekorte, overleden 

               ouders Weisenborn-Govaarts. 

31 mei: Seger Jan Joseph baron van Voorst tot Voorst, overleden ouders 

              Weisenborn-Govaarts. 

 

 



Overledenen Driekoningengemeenschap 

Josje van Gorp-Smeulders, 92 jaar 

Bep van Boheemen-Lagerberg, 91 jaar 

El Kramer, 87 jaar 

Adèle Thomas-Alexandre, 96 jaar 

Antoon Gaemers, 70 jaar 

Bep Bos, 91 jaar 

Wij bidden voor hen en hun naasten. 

 

Doopsel 

De eerstkomende doopviering in de 

Driekoningengemeenschap is op zaterdag 18 juli 2020 

om 13:00 uur in de Paschalis Baylonkerk. De 

voorbereidingsavond is op maandag 1 juni 2020, 20:00 

uur. Doopheer is pastoor Langerhuizen.  
 

Noveenkaarsen 

Vanaf nu zijn in onze beide kerken voor 5 euro per stuk 

noveenkaarsen te koop met de beeltenis van Maria Sterre der Zee. 

Het beeld, dat door de Broeders van Maastricht is geschonken, staat 

in de Mariakapel van de H. Marthakerk. Pastoor Langerhuizen heeft 

het gebed gemaakt, dat ook op de kaars is afgedrukt. Met deze 

kaars kunt u ook het noveen meebidden (zie het woordje van de 

diaken op pagina 5. 

  

Door de corona maatregelenen zullen de volgende activiteiten tot nader 

bericht uitgesteld worden: 

- Leerhuisactiviteit ‘Drie avonden over Paulus’ 

- Eerste Heilige Communie 

De inzameling en donatie voor de Voedselbank gaan wel door, evenals het 

verzoek om de collecte over te maken. We missen deze periode liefst 100 

collectes (!), terwijl de kosten doorlopen. Zie voor het banknummer en een 

manier om het digitaal over te maken pagina 3. 

 



Alle vergaderingen, dus ook (de openbare) van de pastoraatsgroep van de H. 

Driekoningen, zijn geannuleerd in verband met het Corona-virus. De vieringen 

in zorgcentra zijn tevens opgeschort, evenals de Lauden op dinsdag om 09:00 

uur in Marlot en de viering woensdag om 12:30 uur in Onze Lieve Vrouw van 

Goede Raad. Ook de internationale vieringen in Marlot zijn geschrapt.  

 

Wél kunt u wekelijks op zaterdagavond vanaf 19:00 uur op ons YouTube 

kanaal (www.youtube.com/rkdenhaag2015) een korte 

overweging van een lid van het pastoraal team horen en 

zien. Het evangelie van de zondag zal worden voorgelezen, 

daarna volgt een (bemoedigende) overweging en is er een 

afsluiting met gebed. Er komen ook opnames rondom 

Hemelvaart en Pinksteren. Hou voor exacte info hiervoor 

www.rkdenhaag.nl in de gaten.  

 
 
Opbrengsten collecte maart 

De totale opbrengst van de kerkcollecte tijdens de vieringen in de 
maand maart is € 1135,61 geworden.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het volgende maandbericht verschijnt 30 mei. Inleveren van nieuwtjes, 
mededelingen of andere berichten graag uiterlijk 25 mei via 

ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 
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