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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 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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Vertrouwen 

Zie je mij, 
Ken je mij, 

Hoor je mij, 
Daar waar we gaan? 

Min je mij, 
Lees je mij, 
weet je mij, 

in jou bestaan? 

Ik zal in je haren duiken 
als ik zie vanuit de hemel 

dat jij je afwendt. 
 

Ik zal wezen waar jij bent en 
wijde cirkels rond je zweven 

tot je mij herkent. 

  

(Maria van Mierlo uit Klooster nummer 12) 



Woordje van de diaken  
Ook in coronatijd gaat het kerkelijk jaar (gelukkig) gewoon door en 
gaan we met november de laatste maand in. Sterker nog: het 
laatste weekend van november vieren we al de Eerste zondag van 
Advent en daarmee het begin van een nieuw kerkelijk jaar. En net 
zoals in de vorige maanden bepalen corona en de 
coronamaatregelen voor een groot deel ons (kerkelijk) leven. Na de 
voorzichtige opbouw na de zomer zijn we nu weer terug bij 
vieringen met 30 deelnemers en de onzekerheid hoe de situatie 
zich verder ontwikkelt in deze laatste maanden van het jaar. 

Deze constatering doet pijn, net zoals het ontzeggen van de gewone 

dingen in het leven pijn doet. Of dit nu theaterbezoek, uit eten gaan of koorrepetitie, 

catechese of het zondags naar de kerk gaan met koffiedrinken achteraf betreft. We missen 

de gewone dingen en het gezelschap van elkaar. Het maakt ons wellicht verdrietig, 

misschien wel boos of opstandig; het geeft misschien een gevoel van machteloosheid of 

eenzaamheid. We voelen ons misschien wel onzeker of ongelukkig. Gevoelens die 

begrijpelijk zijn, die benoemd mogen worden en gevoeld mogen worden. We voelen de pijn 

van het gemis en zoeken de zin van het leven. 

Hierbij mogen we kracht putten uit het Evangelie van 26 oktober, de dag waarop ik dit 

pastoraal voorwoord schrijf, waarin Jezus op sabbat een vrouw geneest ‘die - bezeten door 

een geest – achttien jaar lang ziek was; zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet 

oprichten’ (Lc. 13, 11). Mogen wij erop vertrouwen dat wij net zoals deze vrouw bevrijd 

worden van het virus dat ons krom laat lopen en op ons drukt; hopelijk slechts achttien 

maanden in plaats van achttien jaar.  

Mogen wij toeleven naar die sabbat, de dag van de ontmoeting met God, in geloof, hoop en 

liefde. Mag het ons lukken om over onze pijn heen te kijken naar de dingen die wel mogelijk 

zijn en mogen we zin vinden in de dingen die we voor de ander kunnen doen: een 

telefoontje, een kaartje of e-mail of een bedankje voor degene die voor ons boodschappen 

doet of ons anderszins helpt. Of zelf iemand helpen bij dingen die hij of zij niet zelf kan doen.  

Mogen we - in gebed met elkaar verbonden - bidden om kracht voor degenen die door 

corona in het bijzonder getroffen worden zoals ouderen en zieken, werknemers die hun 

baan en ondernemers die hun bedrijf verliezen, zorgmedewerkers en andere mensen in 

cruciale beroepen. 

Mogen de feesten van november: Allerheiligen, Allerzielen, H. Willibrord, Dag van de Armen 

en Christus Koning van het Heelal, ons hierbij inspireren op weg naar Kerstmis, de sabbat, de 

dag van de ontmoeting met God in zijn Zoon, die ons zal verlossen en eeuwig leven geeft.  

Diaken Henk van Zoelen 

 

 



Liturgisch rooster november  

Week 45 (02-08 november) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 07-11 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger A. van der Helm 

Lezingen A Eerste lerzing: Wijsh. 6,12-16 

Tweede lezing: 1 Tess. 4,13-18 of 13-

14 

Evangelie: Mt. 25,1-13 

Misintenties Ria Bakker (jaargetijde) 

Week 46 (09-15 november) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 14-11 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger A. van der Helm 

Lezingen A Eerste lezing: Spreuk. 31,10-13.19-

20.30-31 

Tweede lezing: 1 Tess. 5,1-6 

Evangelie: Mt. 25,14-30 of 14-15.19-20 

Misintenties Emeritus pastoor Jaap Kwaaitaal 

 

Week  47(16-22 novmber) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 21-11 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen 

Lezingen A Eerste lezing: Ez. 34,11-12.15-17 

Tweede lezing: 1 Kor. 15,20-26.28 

Evangelie: Mt. 25,31-46 

 

Voor de vieringen dient u een plaats te reserveren. Dit kan telefonisch bij het 

lokale secretariaat op donderdag en vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur of 

digitaal. Dit doet u door een simpel formulier in te vullen op 

www.meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag. U kunt ook naar 

www.meevieren.nl en dan onze parochie selecteren. Meer informatie over de 

aangescherpte maatregelen leest u op www.rkdenhaag.nl/corona. 

http://www.rkdenhaag.nl/corona


Week 45 (2-8 november) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 08-11 08-11 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen A Eerste lezing: Wijsh. 6,12-16 

Tweede lezing: 1 Tess. 4,13-18 of 

13-14 

Evangelie: Mt. 25,1-13 

A Eerste lezing: Wijsh. 6,12-16 
Tweede lezing: 1 Tess. 4,13-18 
of 13-14 
Evangelie: Mt. 25,1-13 

Misintenties Voor ons overleden kleinkind, 

overleden familie Frankenmolen. 

Johannes Wessel Ensing, Jan 

Kees baron Speyart van 

Woerden, overleden ouders 

Hammes-Maas.  

Week 46 (9-15 november) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 15-11 15-11 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen A Eerste lezing: Spreuk. 31,10-

13.19-20.30-31 

Tweede lezing: 1 Tess. 5,1-6 

Evangelie: Mt. 25,14-30 of 14-

15.19-20 

A Eerste lezing: Spreuk. 31,10-
13.19-20.30-31 
Tweede lezing: 1 Tess. 5,1-6 
Evangelie: Mt. 25,14-30 of 14-
15.19-20 

Misintenties Erny Rademakers-Piron Rineke van Emstede-Wiel, Adrie 
Brouwerens-Windt, Kees van 
Wezel. 

Week 47 (16-22 nov) 

Feest van Christus Koning 

Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 22-11 22-11 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen A Eerste lezing: Ez. 34,11-12.15-

17 

Tweede lezing: 1 Kor. 15,20-26.28 

Evangelie: Mt. 25,31-46 

A Eerste lezing: Ez. 34,11-12.15-
17 
Tweede lezing: 1 Kor. 15,20-
26.28 
Evangelie: Mt. 25,31-46 

Misintenties Diny Rietvelt-Kleinekorte  

             



Week 48 (23-29 november) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 28-11 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen 

Lezingen B Eerste lezing: Jes. 63,16b-17.19b; 

64,3b-8 

Tweede lezing: 1 Kor. 1,3-9 

Evangelie: Mc. 13,33-37 

Misintenties Peter Simons, Wim Verhaar 

 

Week 48 (23-29 november) 

Eerste zondag v/d Advent 

Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 29-11 29-11 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen B Eerste lezing: Jes. 63,16b-

17.19b; 64,3b-8 

Tweede lezing: 1 Kor. 1,3-9 

Evangelie: Mc. 13,33-37 

B Eerste lezing: Jes. 63,16b-

17.19b; 64,3b-8 

Tweede lezing: 1 Kor. 1,3-9 

Evangelie: Mc. 13,33-37 

 

 

 

Overledenen Driekoningengemeenschap 

Piet Bosman, 93 jaar 

Ank van Leeuwen-Jansen, 93 jaar 

Willemijn Fierens-Wösten, 83 jaar 

Willy Krul, 92 jaar 

Nell Kleuskens-Ham, 86 jaar 

Wij bidden voor hen en hun naasten. 

 



Bedevaarten gecanceld 

Het coronavirus heeft dit jaar bepaald dat bedevaarten in het algemeen, dus 

ook de bedevaarten naar Banneux, niet door konden gaan. Zowel de 1-daagse, 

2-daagse als de 5-daagse bedevaarten konden niet doorgaan. Banneux was ook 

gesloten en zij konden door dit nare virus geen groepen ontvangen. Corona 

hangt nog steeds als een donkere 

wolk boven ons en we moeten 

afwachten wat het volgend 

bedevaartseizoen brengt. Als de 

maatregelen zoals deze nu gelden 

nog van kracht zijn, zal dat niet 

gaan lukken. We gaan echter wel 

door met de organisatie van 

bedevaarten en willen de data 

voor 2021 vastleggen. In 2021 

komt onze nieuwe folder uit met alle informatie hierover en we willen deze 

graag aan onze gasten die in ons pelgrimsbestand staan, toesturen. Wilt u ook 

graag informatie over de Banneux-reizen ontvangen, vraag deze dan aan bij: 

Mw. A.P. Opstal Westlaan 622641 DN Pijnacker Tel: 015-3693148. 

 

Diaconaal weekend op 14 en 15 november 

Evenals vorige jaren wordt in het voorlaatste weekend van het kerkelijk jaar, op 

14 en 15 november, aandacht gevraagd voor het diaconale werk van de kerk 

dichtbij. Vanwege Covid-19 zijn veel maatschappelijke en ook kerkelijke 

activiteiten alleen met een beperkt aantal personen of tijdelijk helemaal niet 

meer mogelijk. Dat geldt ook voor gezamenlijke activiteiten voor kwetsbare 

mensen, dus met een diaconaal doel. De behoefte aan diaconale zorg is 

evenwel niet minder, integendeel. Vooral onder ouderen is er eenzaamheid; 

velen, vooral maar niet alleen jongeren, zijn hun baan kwijtgeraakt of moeten 

vrezen voor werkloosheid in de komende tijd, met financiële en vaak ook 

sociale gevolgen van dien. De voedselbanken zien nu al een heleboel nieuwe 

klanten en het is voor hen niet altijd gemakkelijk om aan voldoende producten 

voor die toegenomen vraag te komen. De vrijwilligers van onze Parochiële 

Caritas Instelling (PCI) helpen in individuele nood waar ze kunnen, en ook zij 

zien dat de behoefte daaraan is toegenomen.  

In het diaconale weekend wordt uw aandacht en steun daarom gevraagd voor 

drie verschillende aspecten van diaconie:  



1. In onze geloofsgemeenschap H. Driekoningen is de Werkgroep Ouderen 

zeer actief, nu vooral gericht op individuele personen, omdat 

groepsactiviteiten momenteel helaas onmogelijk zijn. Zie de berichten 

van deze werkgroep in Goud, Wierook en Mirre. 

2. Een goede opbrengst van de collecte voor de Parochiële 

Caritas Instelling in de vieringen van het diaconale 

weekend is, nog meer dan in voorgaande jaren, echt nodig om dit werk 

te laten doorgaan.  

3. Achter in onze kerken staan manden voor de collecte in natura. In 

onze geloofsgemeenschap willen we vooral graag allerlei 

producten voor persoonlijke verzorging inzamelen, want deze zijn 

bij de verschillende voedselbanken in onze stad zeer welkom. Dit is 

een permanente actie, u kunt hier elke week aan meedoen.  

Alvast hartelijk dank voor uw gift (in natura).  

 

Diaken Henk van Zoelen en Michiel Timmerman 

 

 
Vergadering van pastoraatgroep H. Driekoningen niet openbaar 

De vergadering van de pastoraatgroep van onze H. Driekoningen kan vanwege 

de aangescherpte maatregelen niet meer in levende lijve doorgang vinden. 

Normaliter was er aan het begin van de vergadering de gelegenheid voor leden 

van onze gemeenschap en de beroepskrachten om vragen te stellen en 

opmerkingen te maken. Dit gaat nu niet door.  

Pastoraatgroep H. Driekoningen 

 

Zondag 29 november Familieviering 
Op de eerste zondag van de Advent, 
zondag 29 november, is er een 
familieviering waar een afvaardiging van 
het kinderkoor zal zingen. Er worden aan 
de aanwezige kinderen Adventkransen 
uitgedeeld om zo meer betrokken te zijn 
bij de voorbereiding naar het Kerstfeest. 
De viering gaat door mits er ondertussen 
geen aanscherpingen zijn aangekondigd.  



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 om zondag 1 november en zondag 6 december. 
 

Opbrengsten collecte september 

De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand  

september is € 920,67 geworden. Hartelijk dank voor uw 

bijdrage(n)! 

 

 

De redactie wenst u een mooie Advent! 

 

 

 

 

Het volgende maandbericht verschijnt 28 november.  

Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of andere berichten graag uiterlijk  

maandag 23 november via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 

mailto:ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl


 

 

 


