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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!

Witte Donderdag

Een schaal met brood, een beker wijn
om zijn liefde aan de wereld te schenken.
Hij geeft zichzelf, zijn lichaam en bloed.
‘Blijf dit doen om mij te gedenken’.

Hij die zijn vrienden de voeten wast,
niet als een slaaf maar innerlijk vrij.
Baanbrekend teken van dienstbaarheid.
‘doet dit ter herinnering aan mij’.

Een avond, zo anders dan gewoon
met een maaltijd die Jezus ’laatste is.
Hij breekt en deelt al wat hij heeft.
‘Doet evenzo, tot mijn gedachtenis’.

(Door priester Paul Vlaar)

Woordje van de pastoor
De paasnacht is anders dan alle andere nachten. Dit jaar nog
weer anders dan anders, omdat gezien de handhaving van de
avondklok de Paaswake vroeg in de avond gevierd wordt.
Maar de intentie en de betekenis blijft dezelfde: we hopen
en vertrouwen, dat het donker niet het laatste woord heeft!
In de paasnacht vieren wij dat het licht sterker is dan alle
duisternis die over deze aarde gaat. We blijven geloven dat
duisternis en dood niet het laatste woord hebben. In deze tijden van de
coronapandemie blijken onze wereld en je eigen leven toch veel minder maakbaar
dan wel eens is gedacht. Misschien juist daarom komen we in de paasnacht in het
donker samen: omdat wij het licht en de warmte zo hard nodig hebben. We horen
verhalen over de schepping van onze wereld, over een volk dat wordt bevrijd uit de
slavernij; over God die heel de aarde draagt; en over Iemand die leeft dóór de dood
heen. Dat zijn verhalen die ons moed geven en die licht geven in de duisternis.
Aan het begin van de paaswake dragen we het licht binnen in onze kerk. En maar
liefst drie keer zingen we: Licht van Christus! Want wij geloven dat juist Hij het is, die
alle duisternis overwint. Daarom, juist daarom, is de nacht van Pasen anders dan alle
andere nachten. We zullen wéér horen dat de steen is weggerold. Het graf is leeg.
Een boodschapper komt het ons melden, schitterend van licht. Wij hoeven niet meer
bang te zijn, want alle kwaad en alle duisternis is overwonnen.
Daarom is de paasnacht anders dan alle andere nachten. Wij vieren dat één Mens,
kwetsbaar en weerloos, niet stuk te krijgen was. Hij leeft en Hij geeft ons leven,
voorgoed. Er zal altijd een licht branden. Hoe hoog de golven ook mogen gaan: zij
zullen ons niet overspoelen. Ook al dragen wij zorgen met ons mee – over onszelf,
over wie ons lief zijn, over onze wereld – het kwaad en de dood zijn overwonnen.
Jezus gaat ons voor op onze weg. Hij leidt ons naar Galilea, het land waar zo veel
volkeren samen leven. Net als dat ene slavenvolk mogen wij, door water en duisternis
heen op weg gaan. Wij krijgen de opdracht om het iedereen te vertellen én om het te
doen: deze wereld iets meer te laten lijken op het land dat God ons beloofd heeft,
warmer en menselijker!
Mede namens ons parochiebestuur en ons pastoraal team wens ik u een inspirerende
Goede Week toe en alvast een zalig Pasen! U bent van harte welkom in de
liturgievieringen in onze parochie, vergeet niet u daarvoor op te geven!

Dolf Langerhuizen, pastoor

Liturgisch rooster Goede Week
Week 13 (29 maart-04 april)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)
Boetevieringen

Datum

31-03

Paschalis Baylon
Witte Donderdag
Collecte in natura
01-04

Tijd

19: 00 uur

19:00 uur

Voorganger

R. Kurvers

R. Kurvers
B Eerste lezing: Ex. 12,1-8.11-14
Tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26
Evangelie: Joh. 13,1-15

Lezingen

Misintenties
Paschalis Baylon
Kinderkruisweg

Paschalis Baylon
Kruishulde

Datum

02-04

02-04

Tijd

15:00 uur

19:00 uur

Voorganger

Diaken H. van Zoelen

R. Kurvers

Paschalis Baylon
Paaswake

B Eerste lezing: Jes. 52,13 - 53,12
Tweede lezing: Hebr. 4,14-16; 5,7-9
Evangelie: Joh. 18,1-19,42
Paschalis Baylon
Eerste Paasdag

Datum

03-04

04-04

Tijd

21:00 uur

11:00 uur

Voorganger

R. Kurvers

R. Kurvers

Lezingen

B Eerste lezing: Gen. 1; Ex.14; Jes.55
Tweede lezing: Rom. 6,3-11
Evangelie: Mc. 16,1-8

B Eerste lezing: Hand. 10,34a.37-43
Tweede lezing: Kol. 3,1-4
Evangelie: Joh. 20,1-9

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)
Eerste Paasdag

Jakob Makko Lantinga, voor de
zielenrust van Henk en Loes Peeters
Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)
Tweede Paasdag

Datum

04-04

05-04

Tijd

09:30 uur

10:30 uur

Voorganger

R. Kurvers

D. Langerhuizen

Lezingen

B Eerste lezing: Hand. 10,34a.37-43
Tweede lezing: Kol. 3,1-4
Evangelie: Joh. 20,1-9

B Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32
Evangelie: Mt. 28,8-15

Lezingen

Misintenties

Aanmelden Paasvieringen
Voor de vieringen in de Goede Week tot en met Pasen kunt u zich telefonisch
aanmelden op maandag 29 en dinsdag 30 maart van 10:00 – 12:00 uur. U kunt
zich eveneens vanaf maandag 29 maart 10:00 uur aanmelden op
www.meevieren.nl via de website www.rkdenhaag.nl. Voor alle vieringen geldt
een maximum aantal bezoekers van 30. Per huishouden geldt een maximum
van 5 personen. U kunt zich slechts voor één van de Paasvieringen aanmelden,
dus wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de Paaswake, kunt niet ook
naar de viering op 1e of 2e Paasdag gaan.
Gaven in natura Witte Donderdag
Evenals in voorgaande jaren kunt u voor de eucharistieviering van Witte
Donderdag uw gaven in natura meebrengen. Bij de offerande zullen deze naar
voren worden gebracht. De gaven zijn bestemd voor de voedselbanken in onze
parochie. In onze gemeenschap vindt deze viering dit jaar plaats in de kerk van
St. Paschalis Baylon.
Pastoraatgroep Driekoningengemeenschap

Liturgisch rooster april
Week 14 (05-11 april)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

10-04

Tijd

17:00 uur

Voorganger

V. Wang svd

Lezingen

B Eerste lezing: Hand. 4,32-35
Tweede lezing: 1 Joh. 5,1-6
Evangelie: Joh. 20,19-31

Week 15 (12-18 april)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

17-04

Tijd

17:00 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

Lezingen

B Eerste lezing: Hand. 3,13-15.1719 Tweede lezing: 1 Joh. 2,1-5
Evangelie: Lc. 24,35-48

Week 16 (19-25 april)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

24-04

Tijd

17:00 uur

Voorganger

A. van der Helm

Lezingen

B Eerste lezing: Hand. 4,8-12
Tweede lezing: 1 Joh 3,1-2
Evangelie: Joh. 10,11-18

Misintenties

Peter Simons

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 14 (05-11 april)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon

Datum

11-04

11-04

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

D. Langerhuizen

Lezingen

B Eerste lezing: Hand. 4,32-35
Tweede lezing: 1 Joh. 5,1-6
Evangelie: Joh. 20,19-31

B Eerste lezing: Hand. 4,3235 Tweede lezing: 1 Joh. 5,16 Evangelie: Joh. 20,19-31

Misintenties

Overleden familie Frankenmolen

Week 15 (12-18 april)

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

Datum

18-04

18-04

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

A. van der Helm

A. van der Helm

Lezingen

B Eerste lezing: Hand. 3,13-15.1719
Tweede lezing: 1 Joh. 2,1-5
Evangelie: Lc. 24,35-48

B Eerste lezing: Hand. 3,1315.17-19
Tweede lezing: 1 Joh. 2,1-5
Evangelie: Lc. 24,35-48

Misintenties

Erny Rademaker-Piron

Adrie Brouwerens-Windt,
Kees van Wezel

Week 16 (19-25 april)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon

Datum

25-04

25-04

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

V. Wang svd

V. Wang svd

Lezingen

B Eerste lezing: Hand. 4,8-12
Tweede lezing: 1 Joh 3,1-2
Evangelie: Joh. 10,11-18

B Eerste lezing: Hand. 4,8-12
Tweede lezing: 1 Joh 3,1-2
Evangelie: Joh. 10,11-18

Overledenen Driekoningengemeenschap
Robert Margadant, 83 jaar
Henriëtte barones Van Voorst tot Voorst, 90 jaar
Marie-Louise Wendt-Ellerbeck, 83 jaar
Henk Zadelaar, 98 jaar
Wij bidden voor hen en hun naasten.
Gedoopt
In onze geloofsgemeenschap is door middel
van het Heilig Doopsel opgenomen:
Jolisa Gwendolyna Brandwijk
Van harte welkom in onze gemeenschap!

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

Emeritus pastoor Kurvers 80 jaar
Woensdag 24 maart is emeritus pastoor
Kurvers 80 jaar geworden. De leeftijd van
de zeer sterken en hij lijkt soms wel
onvermoeibaar! Zo nam hij in het weekend
van 20/21 maart alle vieringen in onze H.
Driekoningengemeenschap voor zijn
rekening en ging ook nog voor als pastoor
van de Italiaanstalige gemeenschap. Dat
houd je alleen vol als je met hart en ziel
priester bent en gezegend bent met een
goede gezondheid. Aan het einde van de
viering van zondag 21 maart in de Paschalis
Baylonkerk hebben wij stil gestaan bij zijn
(toen nog aanstaande) 80e verjaardag. We
citeerden de pastoor uit zijn toespraak die
hij hield bij zijn afscheid als pastoor van de
H. Driekoningenparochie in juni 2014. Hij
zei toen: ‘ik neem afscheid als pastoor
maar jullie zijn nog lang niet van mij af!’ Hij
heeft woord gehouden en vele kerkgangers zijn erg blij dat wij hem nog
regelmatig als voorganger mogen begroeten. En wat ons betreft tekenen wij
nog graag bij voor veel extra jaren. Wij hopen en bidden dat de Goede God
pastoor Kurvers nog vele jaren van gezondheid en geluk als persoon en in het
priesterambt gunt. Als teken van onze waardering hebben wij hem in de
bloemetjes gezet en hem een boek gegeven met verhandelingen van
cisterciënzer monniken uit de 12e eeuw over de ziel. Pastoor (emeritus)
nogmaals van harte gelukgewenst en Ad multos annos!
Pastoraatgroep H. Driekoningengemeenschap

Opgave van misintenties
Misintenties, die worden genoemd in de voorbeden van de vieringen in het
weekend, kunnen aan het secretariaat van Driekoningengemeenschap worden
opgegeven op de volgende wijze:
• Uiterlijk tot en met donderdag vóór het weekend waarin de intentie
wordt uitgesproken:

o Per mail aan driekoningen@rkdenhaag.nl of
o Telefonisch ‘s ochtends op nummer 070 – 3245491 of
o In een envelop in de brievenbus van de H.
Driekoningengemeenschap of afgegeven aan een van de
medewerkers, Neuhuyskade 97, 2596 XK Den Haag (a.u.b. geen
geld per post sturen).
• Met vermelding van:
o Tekst van de intentie of intenties
o Datum of data, van de viering(en) waarop de intentie moet
worden uitgesproken en kerk waarin volgens de planning de
viering plaatsvindt.
o Naam van degene, die de intentie opgeeft (bij contante betaling
mag het ook anoniem).
o Betaling van €15 per viering, waarin de intentie wordt genoemd:
o Op bankrekeningnummer NL 48 INGB 0000 3340 00 t.n.v. H.
Driekoningen kerkbijdrage – misintentie.
o Contant in een envelop met vermelding van de intentie,
datum en kerk van de viering.
Michiel Timmerman (secretariaat Driekoningengemeenschap)
Opbrengsten collecte februari
De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand februari is
€ 550,64 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!

Christus is verrezen.
Alleluja!

Wees met ons in lichte en donkere tijden.
Wees het licht in ons midden.
Laat het licht van Pasen schijnen
in de harten van mensen.
Vandaag en alle dagen.

Het volgende maandbericht verschijnt 1 mei.
Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of andere berichten graag uiterlijk
maandag 26 april via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl

