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Pastoraal Team    
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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:NL53INGB 0007 3228 57                    
Ledenadministratie            J. Oomen 

                                     ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 
Zieken- en Ouderengroep H. Redegeld hubgerdahuub@ziggo.nl  
Koren  J. Doll (070-3838614) www.liduinakoor.nl  
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Koster  W. Kuipers koster.driekoningen@rkdenhaag.nl  
Communie thuis H. Redegeld (06-20040488) 
Redactie Maandbericht C. Timmerman & P. van der Lans     
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Rekeningenoverzicht Kerkbijdrage & Misintenties: NL48 INGB 0000 3340 00 
t.n.v. H. Driekoningen kerkbijdrage 
 

Door het wegvallen van onze vieringen in het afgelopen 
 jaar 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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 Brood zal ik geven 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Brood zal ik geven en water als wijn, 

een handvol genade om mens van te zijn. 

 

Kom je van verre en roept men je na - 

ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta. 

 

 Is je beschutting verloren gegaan, 

in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan. 

 

Teistert de koorts je met scheuten van vuur, 

ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt. 

 

Ben je veroordeeld tot tralies en steen, 

ook dan laat ik merken: je bent niet alleen. 

 

Als eens de dood je zal hebben begroet, 

draag ik je in vrede Gods licht tegemoet. 

 

Zó wil ik leven: eenvoudig en klein, 

met twee lege handen een koningskind zijn. 

(Tekst: Maarten Das) 



Woord van de pastoor 

Liduina van Schiedam is in onze parochie, in het 

bijzonder onze geloofsgemeenschap H. Driekoningen, 

geen onbekende. Velen weten nog van het bestaan van 

de Liduinakerk, naar haar genoemd. Het Liduinakoor 

verzorgt in de liturgie binnen onze geloofsgemeenschap 

(Marlot) regelmatig de gezangen. Als afsluiting van het 

pastoraal werkjaar vieren we jaarlijks op een zondag in 

juni het Liduinafeest. Al is dat dit jaar wegens de coronapandemie in zeer 

versoberde vorm. Wie was deze Liduina van Schiedam?  Zij is geboren op 18 

maart 1380 te Schiedam en aldaar overleden op 14 april 1433. Liduina is heilig 

verklaard door paus Leo XIII op 14 maart 1890. Vanaf het tweede Vaticaans 

Concilie geldt als haar feestdag: 14 juni. Tot dan toe was het 14 april. 

Ik ga met u terug naar 1380, het geboortejaar van Liduina. Het was een roerige 

tijd: 100-jarige oorlog, Hoekse en Kabeljauwse twisten, 3 pausen tegelijk, 

waarvan niemand meer wist wie de echte was. Liduina uit Schiedam mag 

gezien worden als een lichtpunt in deze onrustige tijden. Ze telde amper 15 

lentes jong toen ze op het ijs door een leeftijdgenootje per ongeluk  

ondersteboven werd geschaatst. Ze brak een rib waarna ze koudvuur opliep. 

Dat wilde niet meer genezen. Tot haar 18e jaar kon ze nog wat rond 

strompelen, maar daarna raakte ze te bed om er nooit meer van op te staan.  

Zoiets is meer mensen overkomen en gebeurt nog. Geen mens went er aan; je 

went nooit aan ziekte en zeker niet aan pijn. De eerste jaren was Liduina boos, 

verontwaardigd en bedroefd. Toen kwam het moment dat ze zich heel bewust 

ging concentreren op vragen over de oorsprong en het doel van haar leven. Ze 

leerde bidden en nadenken over de betekenis van wat Jezus heeft gezegd en 

gedaan. Dat deed ze zo geconcentreerd dat ze haar ziekte leerde wegdrukken 

en daarmee de pijn die eigenlijk nooit wegging. Blijmoedig zat en lag ze in haar 

bed en toen werd het druk aan haar bed, want lotgenoten waren er natuurlijk 

genoeg.  

Liduina bleef daar geduldig bij. Liduina inspireerde velen om positief te blijven 

en vooral te beseffen dat, als je ziek bent, dat je dan ook een steun kunt zijn 

voor andere zieken. De inspiratie die uitgaat van zo’n levenshouding is groot. 

Liduina leefde vanuit een diep doorleefd geloof dat zij uiteindelijk toch nooit uit 

Gods hand zou vallen. Tot in onze tijd is zij door haar moedige en gelovige 

levenshouding een voorbeeld. We gedenken haar met ere! 

Pastoor Dolf Langerhuizen  



Liturgisch rooster juni 

Week 22 (31/5 – 6 juni) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 05-06 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger V. Wang svd 

Lezingen B Eerste lezing: Gen. 3,9-15  

Tweede lezing: 2 Kor. 4,13 - 5,1  

Evangelie: Mc. 3,20-35  

Week 23 (07-13 juni) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 12-06 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen 

Lezingen B Eerste lezing: Ez. 17,22-24  

Tweede lezing: 2 Kor. 5,6-10  

Evangelie: Mc. 4,26-34  

Week 24 (14-20 juni) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 19-06 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger A. van der Helm 

Lezingen B Eerste lezing: Job, 38,1.8-11  

Tweede lezing: 2 Kor. 5,14-17  

Evangelie: Mc. 4,35-41  

 

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 22 (31-5 – 6 juni) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 06-06 06-06 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen B Eerste lezing: Gen. 3,9-15  

Tweede lezing: 2 Kor. 4,13 - 5,1  

Evangelie: Mc. 3,20-35  

B Eerste lezing: Gen. 3,9-15  

Tweede lezing: 2 Kor. 4,13 - 5,1 

Evangelie: Mc. 3,20-35  

Misintenties  Jakob Makko Lantinga 

Week 23 (07-13 juni) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 13-06 13-06 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger A. van der Helm A. van der Helm 

Lezingen B Eerste lezing: Ez. 17,22-24  

Tweede lezing: 2 Kor. 5,6-10  

Evangelie: Mc. 4,26-34  

B Eerste lezing: Ez. 17,22-24  

Tweede lezing: 2 Kor. 5,6-10  

Evangelie: Mc. 4,26-34  

Misintenties Overleden familie 

Frankenmolen 

Jan Kees baron Speyart van 

Woerden, overleden ouders 

Hammes-Maas 

Week 24 (14-20 juni) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 20-06 20-06 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen B Eerste lezing: Job, 38,1.8-11  

Tweede lezing: 2 Kor. 5,14-17  

Evangelie: Mc. 4,35-41  

B Eerste lezing: Job, 38,1.8-11  

Tweede lezing: 2 Kor. 5,14-17  

Evangelie: Mc. 4,35-41  

Misintenties Erny Rademaker-Piron Adrie Brouwerens-Windt, Kees 

van Wezel, Johannes Wessel 

Ensing, overleden ouders 

Ensing-Leuverink 

 

 

 

 

 



Week 25 (21-27 juni) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Datum 26-06 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger V. Wang svd 

Lezingen B Eerste lezing: Wijsh. 1,13-15; 2,23-

24 

Tweede lezing: 2 Kor. 8,7.9.13.15  

Evangelie: Mc. 5,21-43 of 5,21-

24.35b-43  

 
Week 25 (21-27 juni) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon 

Datum 27-06 27-06 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen B Eerste lezing: Wijsh. 1,13-15; 2,23-

24 

Tweede lezing: 2 Kor. 8,7.9.13.15  

Evangelie: Mc. 5,21-43 of 5,21-

24.35b-43  

B Eerste lezing: Wijsh. 1,13-15; 

2,23-24 

Tweede lezing: 2 Kor. 

8,7.9.13.15  

Evangelie: Mc. 5,21-43 of 5,21-

24.35b-43  

 

Overledenen Driekoningengemeenschap 

Ineke Sterk, 88 jaar 

Anneke Bastiaenen, 92 jaar  

Carla de Wit-Lampe, 91 jaar  

Johanna Pennock-Langelaan, 92 jaar 

 

Wij bidden voor hen en hun naasten. 

 

 

Gedoopt 
In onze geloofsgemeenschap is door middel  
van het Heilig Doopsel opgenomen: 
 
Delphine Maria Linh Dekker 
 
Van harte welkom in onze gemeenschap! 



Nieuwe kapel in Paschaliskerk 

Alweer zo’n twee jaar geleden hebben pastoor Dolf Langerhuizen en diaken 

Henk van Zoelen gedachten ontwikkeld om een dagkapel te realiseren in één 

van de nevenruimten van onze Paschaliskerk, de zogenaamde ‘corner’. Na 

overleg met de Pastoraatgroep en de Beheercommissie van onze 

geloofsgemeenschap H. Driekoningen, alsook met het parochiebestuur, heeft 

dit voornemen instemming gevonden. Het plan is ook voorgelegd aan de 

bisschop van Rotterdam, die er zijn goedkeuring voor heeft uitgesproken. Onze 

geloofsgemeenschap zal er wekelijks, op vrijdagmorgen, de eucharistie vieren. 

Ook voor momenten van gebed, bezinning en aanbidding kan de kapel worden 

gebruikt. De naam van de kapel zal, bij de inwijding op een nader te bepalen 

datum, en naar we hopen dit jaar, officieel kapel St. Lazarus van Bethanië 

worden. Een icoon van Lazarus krijgt een duidelijke plaats in de kapel. Christus 

en Lazarus staan centraal op de icoon, waarbij Christus Lazarus opwekt uit de 

dood en bevrijdt uit de windsels van de dood die hem letterlijk gevangen 

houden. De figuur van Lazarus wordt verbonden met diaconie; een van de 

pijlers van onze kerk. Om de kosten beperkt te houden, krijgen verschillende 

attributen uit gesloten kerken een plaats in de dagkapel. Zo zijn het altaar en 

de ambo afkomstig uit een gesloten kerk in Schiedam; de glas-in-loodramen die 

als voorzetpanelen voor de bestaande ramen zullen dienen, zijn afkomstig uit 

een gesloten kerk in Rotterdam; het tabernakel komt uit de inmiddels gesloten 

Liduinakerk aan de Schenkkade in Den Haag. Een kleine en bijzonder fraaie 

kruisweg van 14 staties, komt uit Voorschoten. Aan de inrichting en voltooiing 

van de kapel wordt de komende tijd verder gewerkt onder leiding van 

architecte Minke Oosterlaan uit Berkel en Rodenrijs. Opdat de Lazaruskapel  

een waardige en uitnodigende ruimte wordt waar u zich thuis mag weten. 

 

De Codex Iuris Canonici (kerkelijk wetboek) van de RK kerk zegt over een kapel 
het volgende:  

“Onder kapel (oratorium) wordt verstaan een plaats die, ten behoeve van een 
of andere gemeenschap of groep gelovigen die er samenkomt, met verlof van 
de Ordinaris (bijvoorbeeld een diocesane bisschop) tot de goddelijke eredienst 
bestemd is, en waar ook andere gelovigen met toestemming van de bevoegde 
Overste toegang hebben” (canon 1223).  
 
U wordt nader geïnformeerd over de verdere gang van zaken…. 

Dolf Langerhuizen, pastoor 



Tentoonstelling en lezingen Eucharistische Wonderen 
In de maand juni zal een deel van de 
Internationale tentoonstelling Eucharistische 
Wonderen te zien zijn in de St. Jacobus de 
Meerdere kerk in de Parkstraat. De zalige 
Carlo Acutis heeft aan het eind van zijn leven 
deze tentoonstelling bijeen verzameld. 
Parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás zal 
samen met pastoor Jeroen Smit (Leiden) en 
de broeders van St. Jan tekst en uitleg geven 
rondom het bestaan van de Eucharistische 
Wonderen in binnen- en buitenland. Op 
donderdag 10, 17 en 24 juni kunt u vanaf 
20:00 uur online luisteren naar de lezingen 
via Zoom. Wilt u de link ontvangen? Meld u 
dan aan via het parochiesecretariaat: 
parochisecretariaat@rkdenhaag.nl / 070-
8209866. 
 
 
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 

 

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 

mailto:driekoningen@rkdenhaag.nl


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 april 

De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand april is  

€ 1900,80 geworden. Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende maandbericht verschijnt 26 juni. 

Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of andere berichten graag uiterlijk  

dinsdag 22 juni via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 

mailto:ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl


 


