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t.n.v. H. Driekoningen kerkbijdrage
Door het wegvallen van onze vieringen in het afgelopen
1,5 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!

Gedicht Toon Hermans

Wie ‘spreekt’ heeft woorden nodig
om zijn gevoelens te verklaren.
Wie ‘muziek’ maakt heeft noten nodig
en wie ‘gelooft’ heeft zijn gebeden.
Wie bidt, weet dat het goed is om na elke gesproken zin te wachten,
even lang als de voorafgaande zin.
Zodat het gesproken (of gedachte) woord even echoot in jezelf.
De innerlijke nagalm bereikt je ziel.
Dit betekent dat zelfs tijdens een gebed
de totale stilte het hoogtepunt is.

(Uit: Toon Hermans gebedenboekje)

Woord van de diaken
Voor u ligt het dubbelnummer van Goud, Wierook en Mirre
voor de zomermaanden juli en augustus. Vakantietijd: even
afstand van het werk en de dagelijkse beslommeringen. En
aan vakantie zijn we toe: eropuit gaan na een jaar dat
gekenmerkt werd door zelfisolatie en lockdown. We zijn toe
aan doorbreking van de sleur en willen het gevoel hebben
dat we vrij en zonder beperkingen kunnen gaan en staan.
Alhoewel enige voorzichtigheid natuurlijk op zijn plaats blijft, opdat we na de
zomer in het ‘nieuwe normaal’ kunnen terugkeren.
Ook voor onze parochie zal er na de zomer een ‘nieuw normaal’ zich
aandienen. We nemen afscheid van twee leden van het pastorale team: Jan
Eijken gaat met pensioen en Ad van der Helm wordt pastoor in Zoetermeer.
Het team bestaat daarmee uit vier leden die gezamenlijk de schouders eronder
zetten. Eerste uitdaging was het nieuwe rooster van de vieringen. Met enig
passen en meten is dat gelukt. De tweede uitdaging betreft de invulling van de
verantwoordelijkheden op het gebied van liturgie, catechese, diaconie en
oecumene en de daarbij behorende activiteiten. Daar werken we hard aan,
zoals u ook kunt zien aan de activiteiten die in dit blad worden aangekondigd.
Daarmee raken we aan de belangrijkste uitdaging waar we in het parochiële
‘nieuwe normaal’ voor staan: hoe blijven we als geloofsgemeenschap vitaal?
Het antwoord op de vraag is eenvoudig: door een gemeenschap van gelovigen
te zijn die samenkomt rond het Woord en de Sacramenten en probeert van
hieruit te leven. De praktische invulling hiervan voor de gemeenschap en ons
als individu is lastiger te definiëren en zal voor ieder van ons ook anders luiden.
Graag wil ik u uitnodigen om in de vakantie over deze vraag na te denken. Om
in de periode van rust momenten van stilte te creëren en te proberen om de
roepstem van God te horen. Wat vraagt Hij en hoe kan ik Hem antwoorden?
Wat heb ik Hem en anderen te bieden? Als ledematen van het Lichaam van
Christus dat de kerk is, zoals Paulus zo prachtig beschrijft in zijn brief aan de
Korintiërs, zijn we op elkaar aangewezen, ieder met onze talenten: we kunnen
niet zonder elkaar!
Een goede vakantietijd gewenst en -als u weggaat- een behouden terugkomst.
Diaken Henk van Zoelen

Liturgisch rooster juli
Week 26 (28/6 - 4/7)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

03-07

Tijd

17:00 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

Lezingen

B Eerste lezing: Ez. 2,2-5
Tweede lezing: 2 Kor. 12,7-10
Evangelie: Mc. 6,1-6

Week 27 (05-11 juli)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

10-07

Tijd

17:00 uur

Voorganger

R. Kurvers

Lezingen

B Eerste lezing: Amos 7,12-15
Tweede lezing: Ef. 1,3-14 of 3-10
Evangelie: Mc. 6,7-13

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 26 (28/6 - 4/7)

Onbevlekt Hart van Maria
(Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

04-07

04-07

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

D. Langerhuizen

Lezingen

B Eerste lezing: Ez. 2,2-5
Tweede lezing: 2 Kor. 12,7-10
Evangelie: Mc. 6,1-6

B Eerste lezing: Ez. 2,2-5
Tweede lezing: 2 Kor. 12,7-10
Evangelie: Mc. 6,1-6

Misintenties

Jakob Makko Lantinga

Week 27 (05-11 juli)

Onbevlekt Hart van Maria
(Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

11-07

11-07

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Lezingen

B Eerste lezing: Amos 7,12-15
Tweede lezing: Ef. 1,3-14 of 3-10
Evangelie: Mc. 6,7-13

B Eerste lezing: Amos 7,12-15
Tweede lezing: Ef. 1,3-14 of 3-10
Evangelie: Mc. 6,7-13

Misintenties

Overleden familie Frankenmolen

Jan Kees baron Speyart van
Woerden, overleden ouders
Hammes- Maas

Zomerrooster
Evenals in voorgaande jaren is van 17 juli t/m 5 september het zomerrooster
van kracht. Het uitgangspunt hierbij is dat ieder weekend in iedere kerk van
onze parochie een viering is. Wel kan dit betekenen dat er alleen op
zaterdagavond een viering is of dat de begintijd wijzigt.
Zomerrooster H. Driekoningengemeenschap (17 juli t/m 5 september):
Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)
H. Paschalis

zaterdag
zondag

17:00 uur
09:30 uur

Als pastoraal team zijn we verheugd dat we met kleine aanpassingen op
zondag samen kunnen komen in alle kerken van de parochie. Graag tot ziens
in een van de vieringen!
Week 28 (12-18 juli)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

Zaterdag 17-07

Zondag 18-07

Tijd

17:00 uur

09:30 uur

Voorganger

R. Kurvers

R. Kurvers

Lezingen

B Eerste lezing: Jer. 23,1-6
Tweede lezing: Ef. 2,13-18
Evangelie: Mc. 6,30-34

B Eerste lezing: Jer. 23,1-6
Tweede lezing: Ef. 2,13-18
Evangelie: Mc. 6,30-34

Misintenties

Erny Rademaker-Prion

Adrie Brouwerens-Windt, Kees
van Wezel, Hans van der
Schroeff

Week 29 (19-25 juli)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

Zaterdag 24-07

Zondag 25-07

Tijd

17:00 uur

9:30 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

V. Wang svd

Lezingen

B Eerste lezing: 2 Kon. 4,42-44
Tweede lezing: Ef. 4,1-6
Evangelie: Joh. 6,1-15

B Eerste lezing: 2 Kon. 4,42-44
Tweede lezing: Ef. 4,1-6
Evangelie: Joh. 6,1-15

Misintenties

Ineke Sterk

Week 30 (26/7 - 1/8)

Onbevlekt Hart van Maria
(Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

Zaterdag 31-07

Zondag 01-08

Tijd

17:00 uur

9:30 uur

Voorganger

R. Kurvers

R. Kurvers

Lezingen

B Eerste lezing: Ex. 16,2-4.12-15
Tweede lezing: Ef. 4,17.20-24
Evangelie: Joh. 6,24-35

B Eerste lezing: Ex. 16,2-4.12-15
Tweede lezing: Ef. 4,17.20-24
Evangelie: Joh. 6,24-35

Misintenties

Jacob Makko Lantinga

Liturgisch rooster augustus
Week 31 (2-8 augustus)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon

Datum

Zaterdag 07-08

Zondag 08-08

Tijd

17:00 uur

9:30 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

Broeders van St. Jan

Lezingen

B Eerste lezing: 1 Kon. 19,4-8
Tweede lezing: Ef. 4,30 - 5,
Evangelie: Joh. 6,41-51

B Eerste lezing: 1 Kon. 19,4-8
Tweede lezing: Ef. 4,30 - 5,
Evangelie: Joh. 6,41-51

Misintenties

Overleden familie Frankenmolen

Overleden ouders HammesMaas, overleden familie
Schoonderwoerd

Week 32 (9-15 augustus)

Onbevlekt Hart van Maria
(Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

Zaterdag 14-08

Zondag 15-08

Tijd

17:00 uur

9:30 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

R. Kurvers

Lezingen

B Eerste lezing: Apok. 11,19a;
12,1-6a.10b
Tweede lezing: 1 Kor. 15,20-26
Evangelie: Lc. 1,39-56

B Eerste lezing: Apok. 11,19a;
12,1-6a.10b
Tweede lezing: 1 Kor. 15,20-26
Evangelie: Lc. 1,39-56

Misintenties

Erny Rademaker-Piron

Kees van Wezel (jaargetijde)

Week 33 (16-22 augustus)

Onbevlekt Hart van Maria
(Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

Zaterdag 21-08

Zondag 22-08

Tijd

17:00 uur

9:30 uur

Voorganger

Diaken H. van Zoelen

J. Rivadeneira Aldàs

Lezingen

B Eerste lezing: Joz. 24,1-2a.1517.18b
Tweede lezing: Ef. 5,21-32
Evangelie: Joh. 6,60-69

B Eerste lezing: Joz. 24,1-2a.1517.18b
Tweede lezing: Ef. 5,21-32
Evangelie: Joh. 6,60-69

Misintenties

Ineke Sterk

Week 34 (23-29 aug)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

Zaterdag 28-08

Zondag 29-08

Tijd

17:00 uur

9:30 uur

Voorganger

V. Wang svd

V Wang svd

Lezingen

B Eerste lezing: Deut. 4,1-2.6-8
Tweede lezing: Jak. 1,17-18.21b22.27
Evangelie: Mc. 7,1-8.14-15.21-23

B Eerste lezing: Deut. 4,1-2.6-8
Tweede lezing: Jak. 1,1718.21b-22.27 Evangelie: Mc.
7,1-8.14-15.21-23

Misintenties

Hans van der Schroeff, Herbert
Kuyper, Johannes Wessel
Ensing, overleden ouders
Ensing-Leuverink

Heilig Vormsel
Kinderen die zijn geboren in 2009/2010 hebben een uitnodiging ontvangen
voor de voorbereiding op het sacrament van het Heilig Vormsel. De
voorbereiding start in het najaar. Op zondag 21
november is de startviering. De vormselviering
vindt plaats op zaterdag 19 februari in de H.
Jacobuskerk. Mocht je geen uitnodiging gehad
hebben en wil je gevormd worden, of kent u
iemand die het sacrament zou willen ontvangen,
neem dan s.v.p. contact op het met het
parochiesecretariaat: 070-8209866 of via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
Cursus voor geloofsleerlingen begint weer!
Voor mensen die willen toetreden tot de
katholieke kerk start er in het najaar weer de
cursus die geloofsleerlingen voorbereidt op de
opname in de kerk tijdens de Paaswake door
het ontvangen van de drie initiatiesacramenten
H. Doopsel, Eerste Heilige Communie en H.
Vormsel. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de
diaken: 070-8209283 of via h.vanzoelen@rkdenhaag.nl. Als u het leuk vindt om
met één van de geloofsleerlingen deze weg te bewandelen en hem/haar
wegwijs wil maken in onze kerk en onze geloofsgemeenschap, bent u ook van
harte uitgenodigd om met de diaken contact op te nemen over de
mogelijkheden.
Opstart van oecumenische maaltijd
In september willen we na een jaar lockdown
weer beginnen met de oecumenische maaltijd in
de Christus Triomfatorkerk voor ouderen en
alleenstaanden. Dit oecumenische initiatief
bestaat dit jaar 30 jaar en heeft zijn wortels in de
Liduinaparochie. Iedere week werd er door onze vrijwilligers voor circa 40
gasten een driegangenmenu geserveerd tegen een redelijke vergoeding.
Behalve de lekkere maaltijd staan gezelligheid en ontmoeting met elkaar
centraal en gaan afwisselend dominee Van de Akker en diaken Van Zoelen voor
in gebed. Bezoekers bleken telkens dit initiatief zeer op prijs te stellen.

Om dit project weer op te starten, hebben we dringende behoefte aan
vrijwilligers die willen helpen in de keuken, bij het serveren en het afwassen.
Helpt u ons om dit project weer nieuw leven in te blazen na corona? We willen
graag starten met één maaltijd per maand: iedere 2e vrijdag van de maand met
ingang van 10 september. Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij
diaken Henk van Zoelen via h.vanzoelen@rkdenhaag.nl .
Ouderenviering op 14 augustus
Ter gelegenheid van het feest van Maria Tenhemelopneming is op
zaterdagmiddag 14 augustus om 14:00 uur de gebruikelijke ouderenviering
met aansluitend een gezellig samenzijn. Noteert u deze datum alvast in uw
agenda. De uitnodiging volgt!
Bedevaart naar Banneux gecanceld
In verband met de onzekerheid rond de versoepeling van
coronamaatregelen in Nederland en in België kan de
geplande bedevaart naar Banneux van 3 t/m 7
september helaas niet doorgaan. Het Banneux Comité
richt zich nu op hervatting van de bedevaarten in het
voorjaar van 2022. Ook de 1- en 2-daagse
bedevaarten gaan niet door. Wij hopen u volgend jaar
weer te mogen begroeten op één van onze bedevaarten.
‘Goede mensen van het ouderenpastoraat’
,,Even een kaartje en een bloemetje voor de geweldige bijeenkomst in de
Paschaliskerk! Wat een prachtige Heilige Mis in alle opzichten! De sopraan, het
orgel; beter kon niet. Dan de eerste keer, dat
ik de H. Mis mocht mee maken, opgedragen
door die lieve pastor Wang, helemaal uit China
gekomen, indrukwekkend! Wat een
organisatie! De plaatsen in de kerk
aangewezen met een plak-kaartje, en last but
not least koffie met eigen gebakken
appeltaart! Gehaald en weer thuis gebracht
door vrijwilligers. Ik was echt ontroerd toen ik de kerk binnenkwam, zolang niet
meer geweest. Dank, dank. En laat nu de zomer maar komen…
Een dankbare mede geloofsgenoot.’’

MIVA-collecte 2021
Dit jaar vindt in het weekend van
28 en 29 augustus de MIVAcollecte plaats in de kerken. We
mogen de kerken weer bezoeken,
maar veel kan ook nog niet. Hulp
is nu meer dan ooit nodig.
Dichtbij, maar ook verder weg.
Via de parochies wil MIVA graag
aandacht voor het bereikbaar
maken van medische zorg in Kenia. Meer in het bijzonder voor pionier Duncan.
Duncan (41) is directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, een stadje
ten zuiden van Nairobi. Het gezondheidscentrum is opgezet in 1979 om
kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een
centrum met een kliniek en een school.
Buiten de kliniek loopt een sociaal programma. Specialisten gaan langs bij
ouders, op zoek naar kinderen die er baat bij hebben als ze worden
opgenomen in het centrum. “Wij willen niet alleen het kind helpen, maar ook
de ouders. Zorgen dat zij een inkomen hebben. Dan heeft het kind een goede
plek om naar terug te gaan als het geholpen is in ons centrum.”
Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante kilometer groot is. Veel
wegen zijn slecht. Maar het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist
in de afgelegen gebieden. Daarom is een auto onmisbaar voor Duncan. Duncan:
“Het liefst wil ik nog veel meer mensen helpen. En tijdens de corona-pandemie
kunnen we met de auto ook eten en beschermingsmiddelen
brengen.”
Wilt u het project van Duncan nu al steunen? U kunt
bijdragen op het bankrekeningnummer van onze
gemeenschap onder vermelding van “MIVA-collecte” of
rechtstreeks aan MIVA, bankrekeningnummer NL42 INGB
0000 0029 50. Digitaal kan ook rechtstreeks aan MIVA. Scan dan bovenstaande
QR-code en doneer via Tikkie. Hartelijk dank!
Michiel Timmerman (Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede)

Liduinaviering en afscheid Ad van der Helm
Zondag 13 juni vierden wij in de Paschaliskerk als Driekoningengemeenschap
het feest van de H. Liduina. Onze voorganger was parochievicaris Ad van der
Helm die ons in de Paschalis voor de laatste keer voorging. Zoals bekend wordt
hij per 1 september pastoor van Zoetermeer.
Op de trappen van het priesterkoor waren de relieken van de
H. Liduina neergezet in een prachtige bloemendecoratie met
kaarsen. Dank hiervoor hulpkoster Tomas van Driel! Begeleid
door organist Wim en dirigente Irina zongen leden van het
Liduinakoor enkele prachtige liederen onder andere uit de
Jacobusmis, het Lead me Lord en werd de viering traditioneel
besloten met het mooie Liduinalied. Heel veel dank
Liduinakoor!
Namens de beheercommissie en de pastoraatgroep werd parochievicaris Van
der Helm toegesproken. Wij hebben hem leren kennen als een opgewekte en
inspirerende voorganger. In zijn overwegingen heeft hij ons vaak bemoedigd. Al
is de katholieke gemeenschap in Den Haag kleiner geworden, hij benadrukte
dat de Blijde Boodschap van liefde, gerechtigheid, vrede en een leven na de
dood onverminderd groot blijft. Wij moeten ons dus niet terugtrekken maar
missionair zijn en getuigen van ons geloof in woord en daad. Ook legde de
vicaris vaak de relatie met de Wereldkerk en haar leider paus Franciscus, met
aandacht voor zijn uitspraken en geschriften en zijn reizen van verzoening en
vrede. Heel veel dank aan Ad van der Helm. Wij wensen hem veel succes en
voldoening bij zijn werk in de parochie van Zoetermeer. Wij zien hem graag bij
gelegenheid terug in onze gemeenschap! Zijn afscheid van de parochie Maria
Sterre der Zee zal gevierd worden op zondag 26 september in en na de viering
van 11:00 uur in de H. Jacobus de Meerderekerk aan de Parkstraat.
Vanwege corona moesten wij afzien van het traditionele zomerse Liduinafeest
rondom de kerk. Wij hopen en vertrouwen erop dat wij dat in 2022 gewoon
weer kunnen vieren. Wat fijn als we dan weer volop ‘gemeenschap’ kunnen zijn
en elkaar kunnen begroeten en ontmoeten in een feestelijke sfeer.
Pastoraatgroep Driekoningengemeenschap

Vergadering van pastoraatgroep tijdelijk niet openbaar
De vergadering van de pastoraatgroep van onze H.
Driekoningen kan vanwege de coronamaatregelen niet 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
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 mei
De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand mei is
€ 1507,86 geworden. De pinkstercollecte voor de Nederlandse
Missionarissen is € 443,15 geworden. Hartelijk dank voor uw
bijdrage(n)!

Het volgende maandbericht verschijnt 4 september.
Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of andere berichten graag uiterlijk
dinsdag 31 augustus via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl

De redactie wenst u
een mooie zomer!

Dat we elkaar in
september weer
mogen zien in één van
onze kerken!

