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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 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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Gebed geestelijke communie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
O Jezus, 

 
ik keer mij naar het heilig tabernakel  

 
waar U verborgen leeft uit liefde voor mij.  

 
Ik hou van U, O mijn God. 

 
 Ik kan U niet ontvangen in de Heilige Communie. 

 
 Kom desondanks toch en bezoek mij met Uw genade.  

 
Kom geestelijk in mijn hart. 

 
 Zuiver het.  

 
Heilig het.  

 
Maak het zoals Uw eigen hart.  

 
Amen 

 
 



Woordje van de pastoor 
‘Kom Schepper Geest, daal tot ons neer….’ Het zijn de 
eerste woorden van een heel bekend lied: het gebed om 
de komst van de Heilige Geest. Trooster, inspirator, 
bezieler: prachtige namen voor diezelfde Heilige Geest. 
En wie van ons wil niet getroost, geïnspireerd en bezield 
worden? Persoonlijk verlang ik ernaar, op allerlei 
momenten, zeker nu we voorlopig moeten leven met 

allerlei beperkingen vanwege het Covid-19 virus. Je kunt weleens een tijd in je 
leven hebben dat je doet wat je moet doen, soms met een beklemmend gevoel 
van herhaling. Maar het vlamt niet. Je wordt er niet warm van. En wat dan? 
Wat haalt je erbij? Wie haalt je erbij? Is er een lied dat je zingen kunt, een boek 
dat je lezen kunt? Een verhaal dat jou er bij haalt? Waar liggen je drijfveren? 
Wat kun je doen? Goede vragen om met Pinkteren eens bij stil te staan.  
Pinksteren is bij uitstek het feest dat je erbij bepaalt, dat er méér is dan wat 

voorhanden is. Er is een méér, dat u en mij kan vervullen en kracht geven. In de 

taal van de Bijbel heet dit méér: Heilige Geest. Je hoeft inspiratie niet altijd uit 

je tenen te halen, soms wordt het je gegeven door een ander, met een kleine 

of een hoofdletter. Je krijgt de geest. Dat kan gebeuren als iemand je iets 

vraagt om te doen... of zomaar als je wacht, als het lukt het een poosje uit te 

houden... Als het feest van Pinksteren iets laat zien is het dit: dat er méér is dan 

wat voorhanden is. Meer dan wat je zelf in de hand hebt, kunt maken, kunt 

doen... Het gaat over de wonderlijke ervaring, dat je inspiratie krijgt... Dat is 

Pinksteren. Ik word geïnspireerd als ik in onze parochie mensen zie die zich  

inzetten voor de gemeenschap. Mensen die verbinden. Die anderen laten 

weten dat ze gezien zijn, er toe doen. Juist in deze tijd met allerlei beperkingen. 

Dat is opbouwen en ervoor gaan. Mensen die zich niet neerleggen bij een 

parochie en een samenleving als los zand... De Geest van Pinksteren is een 

geest die verbindt. In de bijbel wordt er over de geest van God gesproken met 

woorden als wind, vuur, licht, levensadem... een wijze moeder die ons hoedt... 

een gloed vol mededogen. Dat is beeldspraak, maar wel gevuld met ervaringen 

van u en jou en mij. God zit niet opgesloten in 1 verhaal, niet in 1 beeld. Niet in 

een taal. Niet in de tempel, niet in de kerk... Gods Geest waait waarheen Zij wil.  

Zij geeft ons moed om door te gaan. Daarom blijven we bidden: ‘Kom Schepper 

Geest, daal tot ons neer….’ 

 

Pastoor Dolf Langerhuizen 



Vanaf 6/7 juni mogen wij met maximaal 24 parochianen weer vieren! U kunt 
telefonisch een plaats reserveren op de donderdag- en vrijdagmorgen 
daaraan voorafgaand van 10:00 tot 12:00 uur via het lokale secretariaat. 
Woensdag 17 juni wordt de viering in de Goede Raad hervat en vrijdag 19 juni 
de viering in de St. Paschalis Baylon. Meer informatie kunt u lezen op 
www.rkdenhaag.nl welke maatregelen we hebben getroffen. Wij zien u graag 
weer in onze kerken!  

 
Misintenties juni  
De intenties vanuit onze geloofsgemeenschap, niet gespecificeerd naar viering 
per kerk en tijd, zijn de volgende: 
 
6 juni: Ria Bakker, Lenie van Klink-van der Vlugt, Ted van Heck. 
7 juni: Jakob Makko Lantinga, Johannes Wessel Ensing. 
7 juni: Leny Durville, Rob Verhave, overleden ouders Weisenborn-Govaarts.  
14 juni: Johannes Wessel Ensing, overleden familie Ensing-Leuverink, overleden 
ouders Hammes-Maas.  
14 juni: Will Toneman, voor ons overleden kleinkind, overleden ouders  
Weisenborn-Govaarts, overleden familie Frankenmolen. 
21 juni: Rineke van Emstede-Wiel, Peter Spekle, Johannes Wessel Ensing,  
overleden familie Ensing-Leuverink. 
21 juni: Joke Weisenborn-Govaarts, Ineke Tielens-de Graaf. 
27 juni: Ina Roersch-Pronk. 
28 juni: Greet Bröcker, Johan Wolfs, Johannes Wessel Ensing. 
28 juni: Diny Rietvelt-Kleinekorte, overleden ouders Weisenborn-Govaarts. 

 

Overledenen Driekoningengemeenschap 

Ria Scholman-Fassotte, 89 jaar 

Henk Peeters, 92 jaar 

Wij bidden voor hen en hun naasten. 
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Verkoop producten Wereldwinkel achterin de Paschaliskerk 

In de afgelopen maanden heeft de verkoop van de producten van de 

Wereldwinkel door de coronacrisis in onze beide kerkgebouwen bijna stil 

gestaan. Nu er weer – in aangepaste vorm – zondagsvieringen zullen worden 

gehouden, zullen ook producten uit de Wereldwinkel na de viering op zondag 

in de ruimte achterin de St. Paschalis Baylonkerk worden verkocht.  

Deze producten zijn wel lang, maar niet onbeperkt houdbaar. We willen graag 

zoveel mogelijk van de voorraad verkopen en daarmee ook nog wat geld 

binnenkrijgen voor de projecten in de Derde Wereld, die we met de opbrengst 

van de Wereldwinkel steunen. Op de tafel zult u aantreffen: 

• Wijnen en vruchtensappen 

• Koffie, thee en suiker  

• Honing 

• Rijst en diverse kruiden 

• Tabletten chocolade 

• Diverse andere producten 

We zien u graag!  

 

Aad van Dijck en Michiel Timmerman, Wereldwinkel Haagse Hout 

 

Hulp aangeboden vanuit PCI 

Ook in deze coronacrisis kunt u voor hulp contact opnemen met de PCI van 

onze parochie. Dit kunt u doen via het e-mailadres pci@rkdenhaag.nl of via het 

telefoonnummer van het parochiesecretariaat 070-820 98 66. U kunt de PCI 

ook steunen met een gift via bankrekening nummer NL53 INGB 0007322857 

t.n.v. PCI Parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag. 

 

PCI Parochie Maria Sterre der Zee 

 

Opbrengsten collecte april 
De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand april is  
€ 232,00 geworden.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)! 
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Door de coronamaatregelen zijn alle activiteiten tot nader bericht uitgesteld.  
 

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 

giraal/digitaal over te maken pagina 3. 

 

De pastoraatgroep van de H. Driekoningen gaat weer vergaderen, maar die 

vergaderingen zijn nog niet openbaar. De vieringen in zorgcentra zijn tevens 

opgeschort, net als de Lauden in de Marlotkerk. Ook de internationale 

vieringen in Marlot zijn voorlopig 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. Hou voor exacte info 

hiervoor www.rkdenhaag.nl in de gaten.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Het volgende maandbericht verschijnt 27 juni. Inleveren van nieuwtjes, 
mededelingen of andere berichten graag uiterlijk 22 juni via 

ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 
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