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Door het wegvallen van onze vieringen in het afgelopen jaar
vanwege het coronavirus, hebben we vele collecteinkomsten gemist. Wij doen een dringend verzoek aan u de
kerk te steunen met een donatie. Dank u wel!

Gebed tot St. Jozef

Uw jawoord aan God, Heilige Jozef,
heeft aan uw leven een wereldwijde betekenis gegeven.
U hebt de vorming van Jezus op u genomen.
Het vader en mensbeeld dat u leefde, was de leerschool waaruit Gods Zoon de basis
vond voor heel zijn optreden.
Zijn wijze van zijn, zijn krachtige persoonlijkheid, zijn liefdevolle omgang
en zijn onverbiddelijke keuze om het goede te doen en de zonde te vermijden leerde
Christus ook van U.
De liefde en trouw waarmee u Maria hebt benaderd was edel en onzelfzuchtig. In
alle beproeving bleven u en zij sterk,
dienstbaar aan het plan van God dat u werd geopenbaard.
Ook ik wil de moed hebben dienstbaar te zijn,
ook ik wil eigen vooruitzichten en wensen opgeven
indien het helpt Gods Koninkrijk te vestigen.
Zowel voor een individu alsmede voor het geheel van gezin,
kerk of de samenleving.
U hebt het vertrouwen gehad om uw leven in stilte en verborgenheid te leiden, niet uit
op eigen voordeel, eer of roem.
Zodanig dat Christus later kon zeggen wat Hij met eigen ogen had gezien:
“Wie onder u groot wil worden, moet dienaar zijn
en wie onder u de eerste wil zijn moet slaaf van u wezen”.
Daarom vraag ik u, Sint Jozef,
in mijn leven iets van die stille vredige kracht te brengen.
Help mij om met God mee te denken, mee te werken.
Dat ik alle plannen en wensen niet toets aan wat ik wil
maar wat de Heer van het leven wil dat ik doe of laat.
Dat ik met u blijf beseffen dat God de mens - dus ook ik wil betrekken in Zijn heilswerk.
U die hebt beschermt, waak over mijn die zelf na en met elke communie bereid ben
tabernakel te van Zijn Goddelijke aanwezigheid.
Zie genadig neer op mijn en onze intenties en bewaak en geleid ons
die met vertrouwen om uw voorspraak.
Amen.
(bron: R.K Bisschoppelijke info Jozef jaar)

Woordje van de diaken
Deze maand is corona een jaar lang een feit. Wie had
een jaar geleden gedacht dat dit virus zo een impact op
ons leven zou hebben? In het voorwoord van GWM in
maart 2020 schreef ik in het kader van de herdenking
van het bombardement op het Bezuidenhout op 3
maart, toen 75 jaar geleden: Ook in ons eigen leven
worden we geconfronteerd met onrecht, onmacht,
machteloosheid, hulpeloosheid, geweld en verdriet.
Deze woorden hebben door de coronapandemie het
afgelopen jaar een nieuwe actualiteit gekregen.
We zijn een jaar verder en gedenken opnieuw het bombardement dat veel
slachtoffers maakte en een hele stadwijk verwoestte. Noodgedwongen doen
we dit in een viering zonder kerkgangers, maar online te volgen via het
YouTube-kanaal van de Christus Triomfatorkerk. We zijn een jaar verder en
hebben opnieuw Aswoensdag gevierd, zij het met slechts dertig personen, en
we hopen dat we dit jaar gezamenlijk de Goede Week en Pasen in de kerk
kunnen vieren.
Want ondanks een veranderde wereld om ons heen, gaat het leven door, is het
belangrijk bij onze bevrijding en onze vrijheid stil te staan en bereiden we ons
opnieuw voor op het feest dat Nieuw Leven geeft, dat ons Paasmensen maakt.
Mag de komende veertigdagentijd, met de ervaring van een jaar corona in het
geheugen, voor ons, voor u en voor mij, een tijd van bezinning zijn op ons
leven: wat gaat goed, wat kan beter? Waar doen we anderen tekort, waar doen
we de schepping tekort, waar doen we God tekort, waar doen we onszelf
tekort? Welke fouten maken we zonder dit te willen toegeven, waar doen we
anderen verdriet zonder het goed te maken? Waar zouden we meer aandacht
en zorg aan de ander kunnen geven ? Hoe kunnen we in ons leven gehoor
geven aan Christus’ uitnodiging om Hem te volgen?
Het komende jaar staat het Cross of Nails in de kerk van Marlot en bidden we
wekelijks weer de Litanie van Verzoening. Mogen de woorden van de Litanie
ons inspireren op weg naar Pasen, naar een nieuw leven:
Allen hebben wij gezondigd en zijn tekort geschoten in Gods ogen
Vader, vergeef het ons.
Weest vriendelijk voor elkaar, zachtmoedig en schenkt elkaar vergeving,
zoals God ons in Christus vergeving schenkt.
Diaken Henk van Zoelen

Liturgisch rooster maart
Week 9 (01-07 maart)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

06-03

Tijd

17:00 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

Lezingen

B Eerste Lezing: Ex. 20,1-17 of 20,13.7-8.12-17
Tweede lezing: 1 Kor. 1,22-25
Evangelie: Joh. 2,13-25

Misintenties

Emeritus pastoor Jaap Kwaaitaal

Week 10 (08-14 maart)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

13-03

Tijd

17:00 uur

Voorganger

A. van der Helm

Lezingen

B Eerste Lezing: 2 Kron. 36,14-16.1923
Tweede lezing: Ef. 2,4-10
Evangelie: Joh. 3,14-21

Week 11 (15-21 maart)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

20-03

Tijd

17:00 uur

Voorganger

R. Kurvers

Lezingen

B Eerste Lezing: Jer. 31,31-34
Tweede lezing: Hebr. 5,7-9
Evangelie: Joh. 12,20-33

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.

Week 9 (01-07 maart)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon

Datum

07-03

07-03

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

D. Langerhuizen

Lezingen

B Eerste Lezing: Ex. 20,1-17 of 20,13.7-8.12-17
Tweede lezing: 1 Kor. 1,22-25
Evangelie: Joh. 2,13-25

B Eerste Lezing: Ex. 20,1-17 of
20,1-3.7-8.12-17
Tweede lezing: 1 Kor. 1,22-25
Evangelie: Joh. 2,13-25

Misintenties

Jakob Makko Lantinga

Week 10 (08-14 maart)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon

Datum

14-03

14-03

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

A. van der Helm

A. van der Helm

Lezingen

B Eerste Lezing: 2 Kron. 36,1416.19-23
Tweede lezing: Ef. 2,4-10
Evangelie: Joh. 3,14-21

B Eerste Lezing: 2 Kron. 36,1416.19-23
Tweede lezing: Ef. 2,4-10
Evangelie: Joh. 3,14-21

Misintenties

Overleden familie Frankenmolen

Week 11 ( 15-21 maart)

Jan Kees baron Speyart van
Woerden, Jacob Makko
Lantinga, overleden ouders
Hammes-Maas
Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon

Datum

21-03

21-03

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

R. Kurvers

R. Kurvers

Lezingen

B Eerste Lezing: Jer. 31,31-34
Tweede lezing: Hebr. 5,7-9
Evangelie: Joh. 12,20-33:

B Eerste Lezing: Jer. 31,31-34
Tweede lezing: Hebr. 5,7-9
Evangelie: Joh. 12,20-33

Misintenties

Adrie Brouwerens-Windt, Kees
van Wezel, Jacob Makko
Lantinga

Week 12 (22-28 maart)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

27-03

Tijd

17:00 uur

Voorganger

V. Wang svd

Lezingen

B Eerste Lezing: Mc. 11,1-10 of
Joh.12,12-16 Jes. 50,4-7
Tweede lezing: Fil. 2,6-11
Evangelie: Mc. 14,1-15,47 of 15,1-39

Misintenties

Peter Simons

Week 12 (22-28 maart)

Onbevlekt Hart van Maria
(Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

28-03

28-03

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

Broeders van St. Jan

Broeders van St. Jan & diaken
Van Zoelen

Lezingen

B Eerste Lezing: Mc. 11,1-10 of
Joh.12,12-16 Jes. 50,4-7
Tweede lezing: Fil. 2,6-11
Evangelie: Mc. 14,1-15,47 of
15,1-39

B Eerste Lezing: Mc. 11,1-10 of
Joh.12,12-16 Jes. 50,4-7
Tweede lezing: Fil. 2,6-11
Evangelie: Mc. 14,1-15,47 of
15,1-39

Palmzondag

Misintenties

Overledenen Driekoningengemeenschap
Carmen Gruijs-Faucher, 85 jaar
Frans van Altvorst, 95 jaar
Agnes Disco, 102 jaar
Wij bidden voor hen en hun naasten.

Familieviering

Jacob Makko Lantinga

Pop-up tentoonstelling over de Bijbel
In de St. Paschalis Baylonkerk staat nog de
gehele maand maart achterin de pop-up
tentoonstelling over de Bijbel, die door het
bisdom Rotterdam is gemaakt om aandacht te
besteden aan het Woord van God. Het is een
mooie en interessante tentoonstelling op 5
panelen; neemt u een keer de tijd om deze te
bekijken. Het is ook de moeite waard
voor kinderen: speciaal voor hen is er een
opdrachtenboekje. Meer informatie staat in de
Stella Maris van februari-maart.
Michiel Timmerman

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 Zoombijeenkomsten 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)

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 kleuteren 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 januari
De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand januari is
€1782,65 geworden. Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)!

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!

Lieve mensen, houd moed!

Het volgende maandbericht verschijnt 27 maart.
Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of andere berichten graag uiterlijk
maandag 22 maart via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl

