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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  070 820 92 88 
 
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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Getuigen en uitnodigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch moeten we ook niet wachten tot we ‘heiligen’ zijn  

om het Woord door te geven.  

 

Wanneer we echt met Christus leven,  

kunnen we altijd in eigen woorden vertellen wat dat voor ons betekent.  

 

Dat stelt eerst vragen aan ons zelf!  

De stillegging die ons overviel vanwege het coronavirus,  

was in zekere zin ook een bevragen naar wat voor ons écht waardevol is. 

 

 Hebben we de communie werkelijk gemist?  

Gaven we meer tijd aan gebed en lezen uit de schrift?  

 

Gaf  het vreugde om weer samen te mogen komen voor de eucharistie? 

Oftewel: wat betekent Christus voor mij? 

 

(Uit Het woord van God van pr. Jeroen Smith) 



Woordje van de diaken    
Na een intelligente lockdown van 1,5 maand zijn na 

Pinksteren de zondagse vieringen in onze 

geloofsgemeenschap hervat. Zoals u gemerkt hebt, zijn ze 

omlijst met veel voorzorgsmaatregelen om een zo veilig 

mogelijke omgeving te creëren. Hiervoor is hard gewerkt 

door de koster en de vrijwilligers van onder andere de 

Pastoraatsgroep en de Beheercommissie. Het eerste begin 

was even wennen voor iedereen, maar gelukkig overheersen positieve geluiden dat 

het fijn is dat we weer de eucharistie kunnen vieren. 

Per juli zetten we de volgende stap in het proces van kerk zijn in de 1,5-meter 

samenleving. We mogen vieren met meer dan 30 deelnemers, mits de onderlinge 

afstand van 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Voor onze kerken geldt dat we in 

Marlot maximaal 18 en in Paschalis 44 mensen kunnen ontvangen. Per juli is één 

cantor toegestaan om de vieringen muzikaal te ondersteunen. Samenzang is helaas 

niet mogelijk. Momenteel wordt hard gewerkt om reservering niet alleen telefonisch 

maar ook via internet mogelijk te maken. Informatie hierover volgt via mededeling in 

de kerken en via de site. 

Op 17 juli start het zomerrooster (tot en met 30 augustus). Om in alle kerken van de 

parochie een weekendviering mogelijk te maken, betekent dit dat er in onze 

geloofsgemeenschap op zondag om 09:30 uur een viering is in de Paschaliskerk. 

Vanwege de beperkte capaciteit van Marlot is hiertoe besloten. Wel is er zaterdag 

om 17:00 uur een viering in Marlot. 

 

De coronacrisis leert ons dat vanzelfsprekendheden in het leven niet meer 

vanzelfsprekend zijn, dat we soms ruimte moeten inleveren om onszelf en de ander 

letterlijk en figuurlijk ruimte te geven. Het lijkt daarmee alsof we de veertigdagentijd 

van soberheid, van bezinning en inkeer verlengen tot advent. Tegelijkertijd nodigt de 

kerk ons uit om iedere zondag Pasen te vieren in de eucharistie en mogen we erop 

vertrouwen dat de Geest van Pinksteren blijft waaien. Ook de jonge kerk kende een 

voorzichtige start en ongetwijfeld moeilijke momenten, maar door samen te komen, 

samen te bidden en de maaltijd van de Heer te vieren, lukte het om de gemeenschap 

uit te bouwen tot een bloeiende gemeenschap. Mag de Heilige Geest ook ons dat 

verlangen geven en ons inspireren om in de anderhalve meter samenleving onze kerk 

in Den Haag opnieuw vorm te geven tot eer aan God en voor het welzijn van de 

ander. 

 

Diaken Henk van Zoelen 



U kunt voor de vieringen telefonisch een plaats reserveren op de donderdag- 

en vrijdagmorgen daaraan voorafgaand van 10:00 tot 12:00 uur via het lokale 

secretariaat.  

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

Toegang via de Dreibholzstraat.  

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

het Onbevlekt Hart van Maria (Marlot).  

Meer informatie kunt u lezen op www.rkdenhaag.nl welke maatregelen we 

hebben getroffen. Wij zien u graag weer in onze kerken! 

 

Liturgisch rooster juli    

Week 27 (29 juni - 5 juli) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 04-07 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger A. van der Helm 

Lezingen A Eerste lezing: Zach. 9,9-10 

Tweede lezing: Rom. 8,9.11-13 

Evangelie: Mt. 11,25-30 

Misintenties Ria Bakker, Lenie van Klink-van der 

Vlugt (jaargetijde), Ted van Heck 

(jaargetijde) 

Week 28 (06 - 12 juli) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 11-07 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger R. Kurvers 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 55,10-11 

Tweede lezing: Rom. 8,18-23 

Evangelie: Mt. 13,1-23 of 1-9 

Misintenties Emeritus pastoor Jaap Kwaaitaal 

http://www.rkdenhaag.nl/


Week 27 (29 juni - 5 

juli) 

Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 05-07 05-07 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen A Eerste lezing: Zach. 9,9-10 

Tweede lezing: Rom. 8,9.11-13 

Evangelie: Mt. 11,25-30 

A Eerste lezing: Zach. 9,9-10 
Tweede lezing: Rom. 8,9.11-
13 
Evangelie: Mt. 11,25-30 

Misintenties Leny Durville, Rob Verhave, 

overleden ouders Weisenborn-

Govaarts 

Jakob Makko Lantinga, 
Johannes Wessel Ensing 

Week 28 (06 - 12 juli) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 12-07 12-07 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger R. Kurvers R. Kurvers 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 55,10-11 

Tweede lezing: Rom. 8,18-23 

Evangelie: Mt. 13,1-23 of 1-9 

A Eerste lezing: Jes. 55,10-11 
Tweede lezing: Rom. 8,18-23 
Evangelie: Mt. 13,1-23 of 1-9 

Misintenties Will Toneman, voor ons 

overleden kleinkind, overleden 

ouders Weisenborn-Govaarts, 

overleden familie Frankenmolen 

Overleden ouders Hammes-
Maas 

 

 

Het zomerrooster begint in het weekend van 18/19 juli  
en duurt tot en met 30 augustus.  

Er zijn in deze periode geen vieringen in de kerk  
van het Onbevlekt Hart van Maria op zondag om 09:30 uur. 

 

 



Week 29 (13 - 19 juli) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Woord & Communie 

Paschalis Baylon 

Datum 18-07 19-07 

Tijd 17:00 uur 09:30 uur 

Voorganger Diaken H. van Zoelen V. Wang svd 

Lezingen A Eerste lezing: Wijsh. 12,13.16-

19 

Tweede lezing: Rom. 8,26-27 

Evangelie: Mt. 13,24-43 of 24-30 

A Eerste 

lezingWijsh.12,13.16- 19 

Tweede lezing: Rom. 8,26-27 

Evangelie: Mt. 13,24-43 of 

24-30 

Misintenties  Rineke van Emstede-Wie, 

Peter Spekle 

 

 

 

 

Week 30 (20 - 26 juli) 

 

Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 25-07 26-07 

Tijd 17:00 uur 09:30 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen A Eerste lezing: 1 Kon. 3,5.7-12 

Tweede lezing: Rom. 8,28-30 

Evangelie: Mt. 13,44-52 of 44-46 

A Eerste lezing: 1 Kon. 3,5.7-

12 

Tweede lezing: Rom. 8,28-30 

Evangelie: Mt. 13,44-52 of 

44-46 

Misintenties Ina Roersch-Pronk Greet Bröcker, Johan Wolfs 

 

 



Liturgisch rooster augustus (let op zaterdag/zondag) 

Week 31 (30 juni - 2 

aug) 

Onbevlekt Hart van Maria Paschalis Baylon 

Datum 01-08 2-08 

Tijd 17:00 uur 09:30 uur 

Voorganger R. Kurvers Broeders van St. Jan 

Lezingen A 1e lez: Jes. 55,1-3 2e lez: 

Rom. 8,35.37-39 Evan: Mt. 

14,13-21 

A 1e lez: Jes. 55,1-3 2e lez: 

Rom. 8,35.37-39 Evan: Mt. 

14,13-21 

Misintenties Ria Bakker Jakob Makko Lantinga, Leny 

Durville, Rob Verhave, overl. 

ouders Weisenborn-Govaarts 

Week 32 (03 - 09 aug) Onbevlekt Hart van Maria Paschalis Baylon 

Datum 08-08 09-08 

Tijd 17:00 uur 09:30 uur 

Voorganger J. Rivadeneira Aldàs V. Wang svd 

Lezingen A 1e lezing 1 Kon. 19,9a.11-

13a Tweede lezing Rom. 9,1-5 

Evangelie Mt. 14,22-33 

A 1e lezing 1 Kon. 19,9a.11-

13a Tweede lezing Rom. 9,1-

5 Evangelie Mt. 14,22-33 

Misintenties Emeritus pastoor Jaap 

Kwaaitaal 

Overl. ouders Hammes-Maas, 

ons overl. kleinkind, overl. 

fam. Frankenmolen, Will 

Toneman (jaargetijde), overl. 

ouders Weisenborn-Govaarts 

Week 33 (10 - 16 aug) Onbevlekt Hart van Maria Paschalis Baylon 

Datum 15-08 16-08 

Tijd 14:00 uur 09:30 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen A 1e lezing: Apok. 11,19a; 

12,1-6a.10ab 2e lezing: 1 Kor. 

15,20-26 Evan: Lc. 1,39-56 

A 1e lezing: Jes. 56,1.6-7 

2e lezing: Rom. 11,13-15.29-

32 Evangelie: Mt. 15,21-28 

Misintenties  Rineke van Emstede-Wiel, 

Peter Spekle, Ineke Tielens - 

de Graaf 



Week 34 (17 - 23 aug) Onbevlekt Hart van Maria 
(Marlot) 

Paschalis Baylon 
Woord & Communie 

Datum 22-08 23-08 

Tijd 17:00 uur 09:30 

Voorganger A. van der Helm H. van Zoelen 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 22,19-23 
Tweede lezing: Rom. 11,33-36 
Evangelie: Mt. 16,13-20 

A Eerste lezing: Jes. 22,19-
23 
Tweede lezing: Rom. 
11,33-36 
Evangelie: Mt. 16,13-20 

Misintenties Ina Roersch-Pronk (jaargetijde) Greet Bröcker, Johan 

Wolfs, Diny Rietvelt - 

Kleinekorte 

 

Week 35 (24 - 30 aug) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 29-08 30-08 

Tijd 17:00 uur 09:30 uur 

Voorganger A. van der Helm A. van der Helm 

Lezingen A Eerste lezing: Jer. 20,7-9 

Tweede lezing: Rom. 12,1-2 

Evangelie: Mt. 16,21-27 

A Eerste lezing: Jer. 20,7-9 

Tweede lezing: Rom. 12,1-

2 

Evangelie: Mt. 16,21-27 

 

Overledenen Driekoningengemeenschap 

Peter Simons, 94 jaar 

Piet Alberse, 96 jaar 

Bep Beijersbergen-Meeuws, 98 jaar 

Mevrouw C.M.J. van der Klaauw 

Mevrouw Boode-Reekers 

 

Wij bidden voor hen en hun naasten. 

 



Dopen 

Tot nader bisschoppelijke order geen doopvieringen in verband met het 

coronavirus. 

 

Een nieuwe dirigent voor het Liduinakoor 

Het Liduinakoor is verheugd een nieuwe dirigent te hebben gevonden. Irina 

Podzniakova is afkomstig uit Moskou en heeft daar haar muziek opleiding op de 

Prokofiev muziekschool en op de muziek afdeling van de Staats Pedagogische 

Universiteit in Moskou. Begin maart hebben wij twee flitsende repetities gehad 

maar helaas door corona is het nog wachten op vervolg van dit avontuur. We 

proberen nu thuis Otche Nash te oefenen. We hebben alles om het te leren 

maar we missen elkaar en de vaste hand van de dirigent.  

Op tv zie je beelden van musici die online via 

Zoom met elkaar spelen en zingen, maar dat 

zijn vaak super professionals met fantastische 

opname-apparatuur. Het Liduinakoor heeft 

geprobeerd iedereen thuis zijn eigen partij te 

laten zingen. Dan blijkt overduidelijk dat wij 

oprechte amateurs zijn die na heel veel 

oefening samen een acceptabele klank 

kunnen laten horen. Binnen de stemgroep 

voegt iedereen iets toe om samen de mooie 

klank te kunnen krijgen. Daar moeten we veel voor oefenen. 

Hopelijk mogen we binnenkort weer oefenen. Met de anderhalve meter 

maatregel kunnen we in iedere geval in de kerk wel repeteren, maar uitvoeren 

is nog niet mogelijk. We hopen op betere tijden. 

Jeannette Doll 

MIVA-collecte voor medische zorg Rohingya vluchtelingen in Bangladesh 

De MIVA collecte op 29-30 augustus is voor de medische zorg voor Rohingya 

vluchtelingen in Bangladesh. Pionier Anwar (zie foto) is 43 jaar oud en komt zelf 

uit Bangladesh. Hij zet zich in voor de Rohingya, mensen die tijdens het conflict 

in 2017 uit Myanmar werden verdreven. Voor deze vluchtelingen wil hij 

medische zorg beschikbaar maken. Een enorme opgave, gezien het grote aantal 

vluchtelingen. Op een klein stuk land in Bangladesh op de grens van Myanmar 

leven bijna 1 miljoen Rohingya in vluchtelingenkampen. Ze zijn verdreven uit 

Myanmar. Veel mannen zijn vermoord, veel vrouwen verkracht, hun huizen zijn 



platgebrand. Ze mogen Bangladesh 

niet verder in, terug naar Myanmar 

kunnen ze niet. Hun kleine huizen in 

de kampen zijn gemaakt van rieten 

schuttingen, de regen houden ze 

tegen met zeil. Er is geen meubilair, 

de mensen slapen op de grond. 

Kinderen krijgen beperkt onderwijs. 

Anwar: “In het begin was er 

nauwelijks iets in de Rohingya-kampen. De mensen hadden geen voedsel, geen 

onderdak en geen medische zorg. Nu hebben de internationale 

hulporganisaties hier een aantal kleine klinieken gebouwd. Nog veel te weinig 

voor het grote aantal vluchtelingen, en zonder vervoer niet bereikbaar voor 

deze mensen.” Er zijn nu 34 kampen. In elk kamp wonen gemiddeld 50.000 

mensen. In twee van deze kampen werkt de organisatie van Anwar. 

Dankzij de steun van donateurs heeft MIVA voor kamp 19 een ambulance 

kunnen financieren. De ambulance brengt mensen uit het kamp naar de kleine 

klinieken in het vluchtelingenkamp. Hier krijgen zij eerste hulp, worden 

zwangere vrouwen gecheckt en kinderen gevaccineerd. Als de kleine klinieken 

niet de juiste zorg kunnen bieden, worden de mensen naar ziekenhuizen buiten 

het kamp gebracht. Samen kunnen we ook hen helpen met een ambulance. 

Helpt u mee? 

Michiel Timmerman (Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede) 

 

Inloop bij vergadering van pastoraatgroep H. Driekoningen 

Sinds juni vergadert de pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap samen 

met pastoor Dolf Langerhuizen en diaken Henk van Zoelen weer maandelijks in 

ons gemeenschapscentrum aan de Neuhuyskade 97. De komende vergadering 

wordt gehouden op vrijdag 10 juli vanaf ca. 10:00 uur. De daaropvolgende 

vergadering wordt gehouden op vrijdag 14 augustus vanaf ca. 10:00 uur. 



Aan het begin van de vergadering 

bestaat gelegenheid voor leden van 

onze gemeenschap en de 

beroepskrachten om vragen te stellen 

en opmerkingen te maken. Vanwege 

de geldende voorschriften m.b.t. 

besmettingsgevaar verzoeken wij u om 

zich op zijn laatst op donderdag 9 juli  

telefonisch (070 – 324 54 91) aan te melden bij ons secretariaat tussen 9:30 en 

12:30 uur. Dan kunnen we met bezoekers rekening houden bij de opstelling  in 

de Melchiorzaal.  

Pastoraatgroep H. Driekoningen 

 

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 



Opbrengsten collecte mei 

De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand mei is  

€ 722,35 geworden.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)! 

 

 

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

verzoek om de collecte over te maken. We hebben tijdens de coronacrisis  

liefst 100 collectes (!) gemist, terwijl de kosten doorliepen. Zie voor het 

banknummer en een manier om het giraal/digitaal over te maken pagina 3. 

Dank u wel! 

 

 

 

Het volgende maandbericht verschijnt 29 augustus.  

Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of andere berichten graag uiterlijk  

24 augustus via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 

mailto:ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl


Wij wensen u  

een prachtige zomer! 
 

 

 

 

 



 


