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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            J.Oomen 

                                     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 vele collecte-
inkomsten gemist. Wij doen een dringend verzoek aan u de 
kerk te steunen met een donatie. Dank u wel!  
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Steek een kaars aan 

 

 

 

 

 

 

 

Steek een kaars aan in het duister, 

Laat het licht toe in je hart.  

Maak je handen niet tot vuisten 

Streel maar zacht wat is verhard. 

 

Steek een kaars aan in het duister, 

En zaai vrede waar je gaat. 

Strek je armen uit en luister, 

Naar de mens die naast je staat 

 

Steek een kaars aan in het duister 

Eer wat kwetsbaar is en klein. 

Ga geduldig tot het uiterst, 

Laat waar jij bent liefde zijn. 

 

 

H. Stufkens (uit Elisabethbode nr. 23/2017) 

 



Woordje van de pastoor 

Woensdag 17 februari 2021 begint de Veertigdagentijd. 

Traditioneel staat deze dag bekend als Aswoensdag, 

omdat wij als gelovigen die dag getekend worden met 

een askruisje. As wijst ons op de vergankelijkheid van 

ons aardse leven. Aswoensdag is in de kerk daarom ook 

een dag van vasten en onthouding, van soberheid. 

Vanouds wordt deze dag bewust beleefd, niet alleen 

door katholieken, maar ook door onze protestante medegelovigen. 

De Veertigdagentijd is een tijd van voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. 

Dat vraagt om bezinning, om gebed en aandacht. Wat zijn voor jou de 

belangrijke waarden in je leven? En verbind die maar eens met het evangelie 

van Jezus. Persoonlijk vind ik solidariteit met mijn medemensen zeer belangrijk. 

Dat is altijd belangrijk, maar juist nu, in deze tijd van coronapandemie. 

Aandacht voor elkaar, een telefoontje, een kaart of een brief, een e-mail… Het 

kan zoveel  betekenen.  

Ook dit jaar besteden we in de Veertigdagentijd volop aandacht aan de 

Vastenactie, waarover u elders in deze GWM en in ons parochieblad Stella 

Maris meer kunt lezen. De opbrengst van de Vastenactie is altijd bedoeld om 

onze medemensen verder weg, vooruit te helpen in hun leven. We willen hen 

helpen een menswaardig en goed bestaan op te bouwen.   

De Veertigdagentijd eindigt op zaterdag 3 april, Paaszaterdag. Behalve de 6 

zondagen in de Veertigdagentijd, zijn dat inderdaad precies 40 dagen. De 6e 

zondag van de Veertigdagentijd heet Palmzondag; in de liturgie wordt dan de 

intocht van Jezus in Jeruzalem (o.a. Mt. 21, 1-11) gevierd. Palmzondag is het 

begin van de Goede Week. En mocht je het niet meer weten of vergeten zijn: 

dat de voorbereidingstijd veertig dagen duurt, heeft goede Bijbelse papieren. 

Veertig jaren trok het Joodse volk volgens de overlevering door de woestijn op 

weg naar het Beloofde Land. Veertig dagen was Mozes op de berg Sinaï om de 

10 geboden te ontvangen (Ex. 34,28). Veertig dagen bad en vastte Jezus aan 

het begin van zijn publieke optreden (Mt. 4,2). 

In de liturgie wordt tijdens de Veertigdagentijd niet het Alleluja gezegd of 

gezongen. De liturgische kleur is paars, de kleur van bezinning, boete en 

bekering. U bent van harte welkom om de Veertigdagentijd met ons mee te 

beleven. Zo gaan we samen op weg naar Pasen!  

 

Dolf Langerhuizen, pastoor 



Liturgisch rooster februari 

Het parochiebestuur heeft, tijdens zijn vergadering op 25 januari jl. de volgende 
beslissing genomen, ingaande op zaterdagavond 30 januari a.s. 

• Alle publieke vieringen worden opgeschort. 

• Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat, is de kerk 
geopend voor persoonlijk gebed. 

• In de weekenden zijn alle kerken gesloten (dus ook voor persoonlijk 
gebed) om een toeloop van bezoekers te vermijden. 

• De Lourdeskapel op Scheveningen en de Mariakapellen bij de Antonius 
Abtkerk, de Paschaliskerk en de kerk van Marlot blijven voor gebed 
geopend. 

• Iedere zondag wordt via het YouTube-kanaal een eucharistieviering 
uitgezonden. 

• Alle vergaderingen en andere bijeenkomsten worden opgeschort. 
Uiteraard blijft  het mogelijk om digitaal te vergaderen, waarbij ieder 
vanuit huis inlogt. 

• Pastoraal bezoek door pastores of door vrijwilligers wordt opgeschort. 
Wel is het wenselijk via telefoon, WhatsApp of e-mail contact te 
onderhouden. 

• In geval van dringende pastorale nood (zoals de vraag om een 
ziekenzalving), blijven de pastores beschikbaar (zo nodig ook in de 
avonduren). 

• Uitvaarten en de voorbereiding daarop kunnen blijven plaatsvinden in 
onze kerken, met inachtneming van alle preventiemaatregelen. Tijdens 
een uitvaart verzorgd door de parochie kunnen maximaal 50 personen 
aanwezig zijn, met uitzondering van de kerk van Marlot. 

 
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot woensdag 10 februari. Als dit 
noodzakelijk blijkt, kan de duur van deze maatregelen verlengd worden. Het 
parochiebestuur is zich terdege bewust dat deze maatregelen teleurstelling 
kunnen oproepen. Opnieuw gaan alle kerken in onze parochie enige tijd dicht. 
Voor sommige vrijwilligers zal dit besluit echter ook een gevoel van opluchting 
geven. 
 
Hou voor de actuele informatie over vieringen en maatregelen in en van onze 
parochie de website www.rkdenhaag.nl in de gaten of bel naar het lokale 
secretariaat (gegevens voorin deze GWM).  
 

http://www.rkdenhaag.nl/


Week 6 (08-14 februari)  Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 13-02 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger V. Wang svd 

Lezingen B Eerste lezing: Lev. 13,1-2.45-46 

Tweede lezing: 1 Kor. 10,31-11,1 

Evangelie: Mc. 1,40-45 

Week  7 (15-21 februari) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 20-02 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger R. Kurvers 

Lezingen B Eerste lezing: Gen. 9,8-15 

Tweede lezing: Gen. 9,8-15 

Evangelie: Mc. 1,12-15 

 

Woensdag 17 februari, Aswoensdag, is er een eucharistieviering om 12:30 uur 

in de kerk van Onbevlekt Hart van Maria. Voorganger is pastoor R. Kurvers. 

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. 

 

Wilt u de parochie Maria Sterre der Zee digitaal een donatie geven?  

Dat kan eenvoudig door gebruik van een Tikkie. 

Scan de QR-code met de camera van uw telefoon  

Volg de instructie op uw telefoon 

Voer gewenste bedrag in 

Selecteer uw bank 

Rond uw donatie af in uw bank-app 

Hartelijk dank! 

 

http://www.rkdenhaag.nl/corona


Week 6 (08-14 februari) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon 

Datum 14-02 14-02 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger A. van der Helm A. van der Helm 

Lezingen B Eerste lezing: Lev. 13,1-2.45-46 

Tweede lezing: 1 Kor. 10,31-11,1 

Evangelie: Mc. 1,40-45 

B Eerste lezing: Lev. 13,1-2.45-
46 
Tweede lezing: 1 Kor. 10,31-11,1 
Evangelie: Mc. 1,40-45 

Misintenties Overleden familie Frankenmolen Jan Kees baron Speyart van 
Woerden, overleden ouders 
Hammes-Maas 

Week 7 (15-21 februari) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon 

Datum 21-02 21-02 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger R. Kurvers R. Kurvers 

Lezingen B Eerste lezing: Gen. 9,8-15 

Tweede lezing: Gen. 9,8-15 

Evangelie: Mc. 1,12-15 

B Eerste lezing: Gen. 9,8-15 
Tweede lezing: Gen. 9,8-15 
Evangelie: Mc. 1,12-15 

Misintenties Erny Rademaker-Piron Adrie Brouwerens-Windt, Kees 
van Wezel, Jacob Makko 
Lantinga 

             

Week 8 (22-28 februari) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 27-02 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger V. Wang svd 

Lezingen B Eerste lezing: Gen. 22,1-2.9a. 10-

13.15-18 

Tweede lezing: Rom. 8,31b-34 

Evangelie: Mc. 9,2-10 

Misintenties Peter Simons, Wim Verhaar 

 

 



Week 8 (22-28 februari) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 28-02 28-02 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger J. Rivadeneira Aldàs J. Rivadeneira Aldàs 

Lezingen B Eerste lezing: Gen. 22,1-2.9a. 

10-13.15-18 

Tweede lezing: Rom. 8,31b-34 

Evangelie: Mc. 9,2-10 

B Eerste lezing: Gen. 22,1-2.9a. 

10-13.15-18 

Tweede lezing: Rom. 8,31b-34 

Evangelie: Mc. 9,2-10 

Misintenties  Jacob Makko Lantinga 

 

 

Digitale vastenwandelingen 

Net als voorgaande jaren worden er ook dit jaar vastenwandelingen 

georganiseerd. Vorig jaar zijn we begonnen met fysieke wandelingen, maar 

door de coronabesmettingen zijn we toen digitaal verder gegaan. Dit jaar gaan 

we, gezien de maatregelen, digitaal wandelen. Het thema van de wandelingen 

is: “Dat ik niet uitval, dat wij allen – zo zwaar en droevig als we zijn, niet uit 

elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn”. Het pastoraal team 

verleent zijn medewerking door in de vastentijd op donderdag een overweging 

op de WhatsApp van de deelnemers te plaatsen. De woensdag daarna wordt u 

uitgenodigd voor een Zoom-bijeenkomst. Daar zullen we met elkaar delen wat 

de overweging ons heeft gebracht. 

Gespreksleider bij de Zoom-bijeenkomsten is 

pastoraal werker Jan Eijken.  

De Zoom-bijeenkomsten zijn op woensdag 

en starten om 09:30 uur en uiterlijk om 

11:00 uur afgelopen. De eerste bijeenkomst 

is op woensdag 3 maart. Donderdag 25 februari krijgen de deelnemers de 

overweging op de WhatsApp. De laatste Zoom-bijeenkomst is op woensdag 31 

maart. U kunt zich voor deze vastenwandelingen opgeven tot en met dinsdag 

23 februari bij het secretariaat van de Antonius Abtgemeenschap, telefoon 070 

- 354 17 42, op maandagmiddag, dinsdag- t/m vrijdagochtend of mailen naar 

antoniusabt@rkdenhaag.nl onder vermelding van naam, 06-nummer en 

emailadres. We hopen op een inspirerende vastentijd!  

Annelies Brosch (mede namens pastoraal werker Jan Eijken en Ineke Friesen) 

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl


Vastenactie 2021 

De Vastenactie 2021 heeft als thema “Werken aan je toekomst”. De campagne 

staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in 

ontwikkelingslanden. Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van 

werkloosheid en armoede. Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in 

brengen en de kans op een goede baan 

vergroten. Eén van de voorbeelden van iemand, 

die de mogelijkheden van een beroepsopleiding 

goed heeft benut, is Zewelanji Namutanda uit 

Zambia (zie foto). Toen zij één jaar oud was, 

overleed haar vader. Van thuis uit was er geen 

geld om een school te bezoeken. Dankzij de 

Zusters van het Heilig Hart heeft zij na kleuter- 

en basisschool de middelbare school succesvol afgerond. Nu volgt zij, mede 

door de financiële steun van de Vastenactie, een opleiding tot kleermaker, haar 

meisjesdroom. Ze ziet de toekomst nu hoopvol tegemoet: “Het zal me in staat 

stellen om mijn eigen baas te zijn als ik hard werk. Bovendien kan ik dan voor 

mijn zoontje, mijn moeder en mijn broer zorgen én een mooi huis voor mijn 

moeder bouwen,” zegt ze.  

U kunt bijdragen aan de Vastenactie door een bedrag over te maken op 

bankrekeningnummer NL 48 INGB 0000 3340 00 t.n.v. H. Driekoningen 

kerkbijdrage. Wilt u er dan alstublieft ‘Vastenactie 2021’ bij vermelden? U kunt 

ook een bedrag rechtstreeks aan de Vastenactie overmaken, zie de gegevens in 

Stella Maris. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 

 

Michiel Timmerman (werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk) 

 

Vergadering van pastoraatgroep  

tijdelijk niet openbaar 

De vergadering van de pastoraatgroep van onze H. 

Driekoningen kan vanwege de aangescherpte 

coronamaatregelen 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 



Opbrengsten collecte december 

De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand december is 

€ 1923,16 geworden.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)! 

 

 

 

Lieve mensen, hou vol! 

 

 

 

 

Het volgende maandbericht verschijnt 27 februari. 

Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of andere berichten graag uiterlijk  

maandag 22 februari via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 

mailto:ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl


 

 


