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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 in de afgelopen 
maanden vanwege het coronavirus, hebben we de collecte-
inkomsten gemist. Wij doen een dringend verzoek aan u de 
kerk te steunen met een donatie. Dank u wel!  
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Gebed 

 
 
 
 
 

 

Almachtige algoede Heer, 

aan U zij alle lof en eer. 

Aan U zij alle roem en zegen, 

wij overtraden Uw gebod. 

Doch duld, dat wij U loven God, 

Met Uwe schepselen aller wege. 

 

     Geloof zijt Gij om broeder Zon, 

Uw zinnebeeld de gouden bron. 

Die uitstraalt over alle volken, 

geloofd zijt Gij, om zuster Maan. 

Om sterren die in ’t luchtruim staan, 

geloofd om broeder Wind en Wolken. 

 

Om zuster Aarde die ons voedt, 

En kruid en bloem groeien doet. 

Om ’t nederig Water, rijk aan waarde, 

geloofd zijt Gij om broeder Vuur. 

Die edel is en sterk en puur, 

geloofd zijt Gij om heel Uw aarde. 

 

Geloofd zijt Gij om hen die stil, 

hun lot verdragen naar Uw wil. 

En U ter eer elkaar vergeven, 

geloofd zijt Gij om zuster Dood. 

Die nooit een sterveling buiten sloot, 

Van loon of leed in ’t eeuwig leven. 

 

(zonnelied van Sint Franciscus, tekst H. Nolthenius) 



Woordje van de pastoor  

Als je een katholieke of oosters-orthodoxe kerk 

binnengaat, dan doen de heiligen mee. Wij zien hun 

beeltenissen op iconen of 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. Ook dit jaar 

weer! Zij 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, mensen van de 21e eeuw, 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 (toch) maar 

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? Leef en 

handel zoals jezelf graag zelf behandeld wil worden. 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. En denk ook maar aan de 

woorden van de apostel Paulus: ‘maar de liefde is het voornaamste’ (I Kor. 13: 

13). 1 en 2 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen. We gedenken al 

degenen die ons zijn voorgegaan in geloof, hoop en liefde. Een hoogfeest en 

een gedachtenis die dicht bij elkaar horen. U bent hartelijk welkom! 

 

Dolf Langerhuizen, pastoor 



Liturgisch rooster oktober  

Week 40 (28 sept - 04 okt) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 03-10 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger A. van der Helm 
 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 5,1-7 

Tweede lezing: Fil. 4,6-9 

Evangelie: Mt. 21,33-43 

Misintenties Ria Bakker 

Week 41 (05-11 oktober) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 10-10 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger R. Kurvers 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 25,6-10a 

Tweede lezing: Fil. 4,12-14.19-20 

Evangelie: Mt. 22,1-14 of 1-10 

Week 42 (12-18 oktober) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 17-10 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger  V. Wang svd 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 45,1.4-6 

Tweede lezing: 1 Tess. 1,1-5b 

Evangelie: Mt. 22,15-21 

 

 

 

 

U hoeft voor de vieringen geen plaats meer te reserveren. Wel zijn er extra 

maatregelen getroffen omtrent corona. Meer informatie kunt u hierover 

lezen op www.rkdenhaag.nl/corona. Wij zien u graag weer in onze kerken! 

http://www.rkdenhaag.nl/corona


Week 40 (28sept - 04 okt) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 04-10 04-10 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 5,1-7 

Tweede lezing: Fil. 4,6-9 

Evangelie: Mt. 21,33-43 

A Eerste lezing: Jes. 5,1-7 
Tweede lezing: Fil. 4,6-9 
Evangelie: Mt. 21,33-43 

Misintenties Rob Verhave, Leny Durville Jacob Makko Lantinga 

Week 41 (05-11 oktober) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 11-10 11-10 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger R. Kurvers R. Kurvers 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 25,6-10a 

Tweede lezing: Fil. 4,12-14.19-

20 

Evangelie: Mt. 22,1-14 of 1-10 

A Eerste lezing: Jes. 25,6-10a 
Tweede lezing: Fil. 4,12-14.19-
20 
Evangelie: Mt. 22,1-14 of 1-10 

Misintenties Overleden familie 

Frankenmolen, voor ons 

overleden kleinkind 

Overleden ouders Hammes-
Maas, Jan Kees baron Speyart 
van Woerden 

Week 42 (12-18 oktober) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 18-10 18-10 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen A Eerste lezing: Jes. 45,1.4-6 

Tweede lezing: 1 Tess. 1,1-5b 

Evangelie: Mt. 22,15-21 

A Eerste lezing: Jes. 45,1.4-6 
Tweede lezing: 1 Tess. 1,1-5b 
Evangelie: Mt. 22,15-21 

Misintenties Ineke Tielens-de Graaf Rineke van Emstede-Wiel, Adrie 
Brouwerens-Windt 

                 

 



Week 43 (19-25 oktober) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 24-10 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger A. van der Helm 

Lezingen A Eerste lezing: Ex. 22,20-26 

Tweede lezing: 1 Tess. 1,5c-10 

Evangelie: Mt. 22,34-40 

Misintenties Peter Simons, Wim Verhaar 

 

Week 44 (26 okt - 01 nov) 

Woord en Communiedienst 

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 31-10 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger Diaken H. van Zoelen 

Lezingen A Eerste lezing: Apok. 7,2-4.9-14 

Tweede lezing: 1 Joh. 3,1-3 

Evangelie: Mt. 5,1-12a 

 

Week 43 (19-25 oktober) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 25-10 25-10 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger  V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen A Eerste lezing: Ex. 22,20-26 

Tweede lezing: 1 Tess. 1,5c-10 

Evangelie: Mt. 22,34-40 

A Eerste lezing: Ex. 22,20-26 

Tweede lezing: 1 Tess. 1,5c-10 

Evangelie: Mt. 22,34-40 

Misintenties Diny Rietvelt-Kleinekorte Greet Bröcker 

 

 

 



Week 44 (26 okt - 01 nov) 

Allerheiligen 

Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 01-11 01-11 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger Nog niet bekend Nog niet bekend 

Lezingen A Eerste lezing: Apok. 7,2-4.9-14 

Tweede lezing: 1 Joh. 3,1-3 

Evangelie: Mt. 5,1-12a 

A Eerste lezing: Apok. 7,2-4.9-14 

Tweede lezing: 1 Joh. 3,1-3 

Evangelie: Mt. 5,1-12a 

Misintenties Leny Durville Jacob Makko Lantinga 

 

 

Vieringen Allerheiligen en Allerzielen 

In onze gemeenschap zal Allerheiligen worden gevierd in de kerk Onbevlekt 

Hart van Maria (Marlot) op zaterdag 31 oktober om 17:00 uur en zondag 1 

november om 09:30 uur en de viering van Allerheiligen en gedachtenis van 

Allerzielen in H. Paschalis Baylon om 11:00 uur. Hiervoor worden de 

nabestaanden van de parochianen uitgenodigd van wie de uitvaart vanuit onze 

kerken heeft plaatsgehad.  

Daarnaast zal op Allerzielen, 

maandag 2 november om 16:00 uur 

in de kerk H. Paschalis Baylon een 

viering worden gehouden, waarin de 

parochianen worden herdacht 

waarvan de uitvaart in het afgelopen 

jaar in de begraafplaatsen H. Petrus 

Banden of H. Barbara heeft 

plaatsgevonden. De uitnodigingen 

hiervoor worden verstuurd door Pax, de beheerder van deze beide 

begraafplaatsen. 

(De namen van voorgangers zijn nog niet bekend; deze volgen zo snel mogelijk) 

 

Overledenen Driekoningengemeenschap 

Erny Rademaker-Piron, 91 jaar 

Wij bidden voor haar en haar naasten. 



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 9 oktober 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 8 

oktober 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 

 

 

Missio Wereldmissiemaand 2020 

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de 

vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, 

in het bijzonder Niger en Nigeria. Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met 

buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van 

mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote 

problemen als armoede en 

honger was er sprake van een 

relatieve stabiliteit. Maar de 

laatste jaren is die vrede onder 

druk komen te staan. Islamitische 

terreurgroepen breiden zich over 

steeds meer landen uit. Te 

midden van oplaaiende 

conflicten en problemen als 

honger, armoede en nu ook de 

coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, 

priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten 

voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want 

alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. Deze stemmen van 



hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria 

Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor 

Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de 

kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Niet 

opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto. MISSIO ondersteunt het 

pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee! Geef aan 

Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 18 oktober of 

stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio 

Wereldmissiemaand, te Den Haag. Dank u wel!  

 

Filmavond over geloof, tradities en bijbehorende dilemma’s 

Shira – de jongste dochter uit een orthodox joods gezin – kijkt enorm uit naar 

haar bruiloft. Op het moment dat haar droom bijna wordt verwezenlijkt, slaat 

het noodlot toe. Haar oudere zus Esther sterft tijdens de geboorte van haar 

zoon en Shira’s huwelijk wordt uitgesteld. Esthers 

weduwnaar Yochay wordt voorgesteld te hertrouwen in het 

buitenland. Shira’s moeder wil – na de dood van haar dochter 

– niet ook haar schoonzoon en kleinkind verliezen en doet 

een schokkend voorstel. Met haar debuut Fill the Void biedt 

de orthodox joodse Rama Burstein een unieke kijk in een 

wereld waar geloof, tradities en bijbehorende dilemma’s 

centraal staan. Kijk met ons mee dinsdag 6 oktober 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. Aanmelding via 

driekoningen@rkdenhaag.nl of 070 324 54 91.  

 
Ziekenzalving in de Driekoningengemeenschap  
Dit najaar is er gelegenheid om tijdens een speciale eucharistieviering het Heilig 
Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. In de Ziekenzalving raakt 
Christus in kracht van de heilige Geest de zieke aan en schenkt de nodige 
bijstand. De Heer neemt de zieke als het ware bij 
de hand en geeft de genade van troost, van vrede en 
bemoediging. Met name in deze coronatijd kunt u zich 
kwetsbaar voelen door ziekte, door het afnemen van 
krachten bij het ouder worden of omdat u een 
medische ingreep moet ondergaan. Dan wordt u in het 
bijzonder uitgenodigd om dit sacrament te ontvangen. Naaste familie en 
dierbaren zijn van harte welkom om dit bijzondere moment met u mee te 
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beleven. Dit is op donderdag 29 oktober om 14:00 uur in onze St. Paschalis 
Baylon, Neuhuyskade 97. Aanmelden (uiterlijk 14/10) via 
ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl of via de post: Werkgroep 
Ouderen Driekoningen, Neuhuyskade 97, 2596 XZ Den Haag. Indien u dit wenst, 
kunt u gebruik maken van vervoer door een vrijwilliger. Dit graag bij 
aanmelding vermelden. Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met 
diaken Van Zoelen, 070-820 92 83 of via email: h.vanzoelen@rkdenhaag.nl  

Werkgroep Ouderen 
 
Familievieringen gaan weer beginnen; de eerste op Dierendag 

De familievieringen gaan weer van start, alle kinderen zijn 
zondag 4 oktober van harte welkom! De kinderen mogen 
hun knuffel meenemen, want het is 4 oktober Dierendag. 
Het kinderkoor zal de viering met hun gezang opluisteren.  

 
Eerste Heilige Communie op 14 november 
De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn 
weer van start gegaan! In de viering van zaterdag 14 
november zullen de kinderen het sacrament van de Heilige 
Communie ontvangen. 
 

Vieringen van de Hongaarse geloofsgemeenschap 
De vieringen van de Hongaarse geloofsgemeenschap in het Onbevlekt Hart van 
Maria (Marlot) zijn elke eerste zondag van de maand om 15:00 uur. Het gaat 
voor dit jaar dus om zondag 4 oktober, zondag 1 november en zondag 6 
december. 
 

Opbrengsten collecte augustus 

De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand  

augustus is € 922,67 geworden. Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)! 

 

 

Het volgende maandbericht verschijnt 31 oktober.  

Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of andere berichten graag uiterlijk  

maandag 26 oktober via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 
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