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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 
1,5 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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Heb lief en doe wat je wilt 

 

 
 

Bemin en doe dan wat je wilt: 

 

wil je zwijgen, zwijg uit liefde, 

 

wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde, 

 

wil je corrigeren, doe het uit liefde, 

 

wil je vergeven, vergeef uit liefde. 

 

Draag de bron van liefde in je hart, 

 

want uit liefde kan alleen het goede voortkomen. 

 

 

(Augustinus, preken op de Eerste brief van Johannes preek 7,8) 

 



Woord van de diaken 

Wees welkom allemaal! Vanmorgen mocht ik voor het eerst 

assisteren in de eucharistieviering na versoepeling van de 

coronamaatregelen: geen 1,5 meter afstand meer, 

samenzang en het uitreiken van de H. Communie zonder 

pincet. Eerlijk gezegd moest ik nadenken bij iets wat lang 

vanzelfsprekend was: zozeer waren we aan de maatregelen 

gewend. Hopelijk slijten deze gebruiken weer snel in.  

 

Na 1,5 jaar is de kerk weer volledig open en kunnen we iedereen weer zonder 

terughoudendheid ontvangen; kunnen we weer kerk zijn. Kunnen we de 

liturgie en de sacramenten weer vieren. Eind september mochten twaalf 

parochianen de ziekenzalving ontvangen en op 10 oktober zullen tien kinderen 

hun Eerste Heilige Communie doen te midden van hun familie. Wat een feest 

zal dat worden! Temeer daar alle leden van de geloofsgemeenschap 

uitgenodigd zijn om hiervan getuige te zijn: geen reservering vooraf, geen 

controlevragen aan de deur. Ons kinderkoor zingt en samenzang is weer 

toegestaan. Net zoals alle koren weer repeteren en de vieringen opluisteren. 

In oktober start de voorbereiding op het Heilig Vormsel weer evenals de 

geloofscursus voor de kerktoetreders. De voorbereidingen voor het uitgestelde 

jubileum van 100 jaar St. Paschaliskerk en 75 jaar Marlot vorderen gestaag en 

de voorbereiding voor Kerstmis komt in zicht. 

Last but not least mogen we op zaterdag 9 oktober a.s. alle 

geloofsgemeenschappen van onze parochie ontvangen op de Parochiedag in de 

St. Paschaliskerk. U komt toch ook? 

De woorden van een bekend openingslied van de kindervieringen luiden: ‘Wees 

welkom allemaal. Wees welkom eenmaal andermaal.’ 

Wees welkom, zodat we de afgelopen periode achter ons kunnen laten en in 

vertrouwen op God ons geloofsleven en ons kerkelijk leven weer een nieuwe 

impuls geven.  

 

Diaken Henk van Zoelen  

 

 



Liturgisch rooster oktober 

Week 39 (27-09 / 03 oktober) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 02-10 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger Diaken van Zoelen 

Lezingen B Eerste lezing: Gen. 2,18-24  

Tweede lezing: Hebr. 2,9-11  

Evangelie: Mc. 10,2-16 of 10,2-

12  

Week 40 (04-10 oktober) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 09-10 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen 

Lezingen B Eerste lezing: Wijsh. 7,7-11  

Tweede lezing: Hebr. 4,12-13  

Evangelie: Mc. 10,17-30 of 

10,17-27  

 
Week 41 (11-17 oktober) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 16-10 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger V. Wang svd 

Lezingen B Eerste lezing: Jes. 53,10-11  

Tweede lezing: Hebr. 4,14-16  

Evangelie: Mc. 10,35-45 of 10,42-

45  

 

 

Voor de vieringen hoeft u geen plaats meer te reserveren.  

 



Week 39 (27-09 / 03 

oktober) 

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon 

Datum 03-10 03-10 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger Broeders van St. Jan Broeders van St. Jan 

Lezingen B Eerste lezing: Gen. 2,18-24  

Tweede lezing: Hebr. 2,9-11  

Evangelie: Mc. 10,2-16 of 10,2-12 

B Eerste lezing: Gen. 2,18-24 

Tweede lezing: Hebr. 2,9-11 

Evangelie: Mc. 10,2-16 of 

10,2-12 

Misintenties  Jakob Makko Lantinga, 

Elisabeth Mensing-Brüning 

 
Week 40 (04-10 oktober) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Woord en Communie 

Paschalis Baylon 

Eerste Heilige Communie 

Datum 10-10 10-10 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger Diaken van Zoelen D. Langerhuizen & diaken 

Henk van Zoelen 

Lezingen B Eerste lezing: Wijsh. 7,7-11  

Tweede lezing: Hebr. 4,12-13  

Evangelie: Mc. 10,17-30 of 10,17-27  

B Eerste lezing: Wijsh. 7,7-11 

Tweede lezing: Hebr. 4,12-13 

Evangelie: Mc. 10,17-30 of 

10,17-27  

Misintenties Overleden familie Frankenmolen Overleden ouders Hammes-

Maas  

 
Week 41 (11-17 oktober) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon 

Datum 17-10 17-10 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen B Eerste lezing: Jes. 53,10-11  

Tweede lezing: Hebr. 4,14-16  

Evangelie: Mc. 10,35-45 of 10,42-45  

B Eerste lezing: Jes. 53,10-11 

Tweede lezing: Hebr. 4,14-16 

Evangelie: Mc. 10,35-45 of 

10,42-45  

 

 

 



Week 42 (18-24 oktober) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 23-10 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger R. Kurvers 

Lezingen B Eerste lezing: Jer. 31,7-9  

Tweede lezing: Hebr. 5,1-6  

Evangelie: Mc. 10,46-52  

 

Week 43 (25-31 oktober) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 30-10 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen 

Lezingen B Eerste lezing: Deut. 6,2-6  

Tweede Lezing: Hebr. 7,23-28  

Evangelie: Mc. 12,28b-34  

 

 

Vieringen in zorginstellingen weer mogelijk 

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn er weer vieringen in de 

zorginstellingen mogelijk. Dit zijn woord- en gebedsdiensten. Wij zijn verheugd 

dat wij weer met elkaar in de huizen kunnen vieren. Wees welkom! 

Huize Ametisthorst: 11 oktober om 14:30 uur. 

Huize Landscheiding: 21 oktober om 14:30 uur. 

Huize Waalsdorp: 22 oktober om 14:30 uur. 

Werkgroep Ouderen  

 

 

 

 

 

 



Week 42 (18-24 oktober) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon 

Datum 24-10 24-10 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger R. Kurvers R. Kurvers 

Lezingen B Eerste lezing: Jer. 31,7-9  

Tweede lezing: Hebr. 5,1-6 

Evangelie: Mc. 10,46-52 

B Eerste lezing: Jer. 31,7-9  

Tweede lezing: Hebr. 5,1-6  

Evangelie: Mc. 10,46-52 

Misintenties  Ineke Sterk 

 

Week 43 (25-31 oktober) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon 

Datum 31-10 31-10 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen B Eerste lezing: Deut. 6,2-6  

Tweede Lezing: Hebr. 7,23-28  

Evangelie: Mc. 12,28b-34  

B Eerste lezing: Deut. 6,2-6  

Tweede Lezing: Hebr. 7,23-28  

Evangelie: Mc. 12,28b-34  

Misintenties  Herbert Kuijper, Hans van der 

Schroeff, Johannes Wessel 

Ensing en overleden familie 

Ensing-Leuverink 

 

 

Overledenen Driekoningengemeenschap  

Margriet van Ham-Schoorl 57 jaar 

Annie ten Broeke-Spelthuis  93 jaar 

 

Wij bidden voor hen en hun naasten. 

  

 

Parochiedag 9 oktober: komt u ook? 
Op zaterdag 9 oktober vindt de parochiedag plaats in de Paschalis Baylonkerk. 

Thema van deze feestelijke dag is 5 jaar parochie Maria Sterre der Zee. Een 

lustrum om bij stil te staan. Wat kunt u deze dag verwachten? 

Om 11:00 uur is er een feestelijke eucharistieviering waarin het pastorale team 

zal voorgaan. Het koor Laus Deo van de Antonius Abtkerk zal de viering 



muzikaal opluisteren. Daarna volgt er een verzorgde lunch die u wordt 

aangeboden. 

In de middag is er een keuze uit verschillende workshops: 

 Lezing door Botine Koopmans en Dick Valentijn over hun 
succesvolle boek Een lust voor het oog. Zicht op 25 Haagse kerken. 
Er is een presentexemplaar aanwezig dat u kunt inzien. 

 Lezing door Wieke van de Sande, conservator van het 
Catharijneconvent. Zij houdt een lezing over de bijzondere 
tentoonstelling Maria Magdalena. 

 Test uw kennis in een pubquiz! Wat weet u over 5 jaar parochie 
Maria Sterre der Zee? Er zijn mooie prijzen te winnen zoals een 
etentje met …… 

 Bent u creatief? Dan kunt u uw talenten laten zien. 

 Er is ook een activiteit voor de kinderen. 
 
Vanaf 15:30 uur is er een gezellig samenzijn om onder het genot van een hapje 
en drankje na te praten over deze dag. De hapjes worden bereid door één van 
de migrantengemeenschappen uit onze parochie. 
 
Alle bezoekers ontvangen een fraai aandenken aan deze parochiedag. U hoeft 
zich van te voren niet aan te melden. 
 
Nadere informatie bij het centraal parochiesecretariaat: 
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of via telefoon: 070 – 820 98 66.  
 
Werkgroep parochiedag (Nella Davelaar, Monique Meeussen en Hante Visser) 
 

 

Wereldmissiemaand 2021  
Op 24 oktober is het Missiezondag. We 
worden opgeroepen om datgene wat we 
meedragen in ons hart naar anderen te 
brengen, aldus paus Franciscus. Missio 
brengt in de Wereldmissiemaand de kerk 
van Guinee voor het voetlicht. In de 
laatste decennia is de situatie voor de 
kerk veel verbeterd. De kerk richt zich 
onder meer op onderwijs, heeft een 
nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg. 
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In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, 
de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria 
Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters 
kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en 
kunnen onderwijs volgen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de 
zusters steunen. Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de deurcollecte op 
Missiezondag in het weekend van 23 en 24 oktober of stort uw bijdrage op 
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer 
informatie is te vinden op www.missio.nl .“ Voor giften: 
https://www.missio.nl/doneer/ 

 

Open Monumentendag in Marlot 

Voor het eerst deed de kerk van het 

Onbevlekt Hart van Maria in Marlot mee 

met de Open Monumentendag. Die was 

dit jaar op zaterdag 11 september. Van 

11:00 uur tot 16:00 uur was de kerk open 

voor bezichtiging. Samen met Jacob Korf, 

Hûb Redegeld en Joke Sikking mochten 

we 52 mensen ontvangen. Hoewel wat 

excentrisch gelegen, was er een 

constante stroom mensen. Gelukkig 

werkte het weer mee. Een bloemlezing 

uit de opmerkingen van de mensen; ,,Een prachtig knus gebouw. Je voelt de 

warmte dat het uitstraalt. Ik ben verliefd op deze kerk”. ,,Een heel mooi, 

sfeervol en rust uitstralend gebouw. Pas er goed op.”. ,,Een prachtig intieme 

kerk, een parel!”. ,,Een van de mooiste kerken van Den Haag/Nederland!”.  

Een paar wijkgenoten schreven het volgende: ,,Goed om dit bijzondere gebouw 

na er vaak langs gelopen te zijn eens van binnen te kunnen bekijken. Mooie 

kerk met een bijzondere geschiedenis”. ,,Verrassend, zo midden in de wijk waar 

ik nog niet zo lang woon, met warm welkom. Ik vertrek weer met een 

glimlach”. ,,Een plek voor ontmoeting”.  

Maria de Jong 
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Oecumenische viering Vredesweek 

Op donderdag 23 september vond voor het eerst sinds lange tijd een 

oecumenische gebedsdienst plaats in de St. Paschaliskerk bij gelegenheid van 

de Vredesweek. Met elkaar stonden we als christenen stil bij de betekenis van 

vrede en stonden we stil bij de plekken op aarde waar er geen vrede is. Plekken 

op het grote wereldtoneel waar oorlog heerst, onderdrukking, racisme, 

discriminatie op grond van afkomst, religie of geaardheid, waar geweld is en 

misdaden tegen de menselijkheid worden begaan, waar vluchtelingen zijn en 

mensen zonder dak boven hun hoofd, 

maar we stonden ook stil bij onrecht in ons 

eigen land en onze eigen stad: bij zinloos 

geweld, discriminatie en uitsluiting. Met de 

oproep om ook en misschien wel juist stil 

te staan bij de vrede of onvrede in onszelf, 

die momenten waar we de ander geen 

ruimte geven, waar we onszelf het allerbelangrijkst vinden en zelf alle ruimte 

innemen, onze drijfveren ten koste van de ander, momenten waarop we God, 

de ander en onszelf onrecht aandoen. En we stelden ons bij de vraag wat wij in 

vredesnaam en in Godsnaam kunnen doen, welk commitment wij kunnen 

uitspreken om vrede de bewerkstellingen en te handhaven. Bij de voorbeden 

hebben we voor iedere geloofsgemeenschap van onze parochie en de Christus 

Triomfator kerk een vredeslichtje ontstoken aan de Paaskaars, het Licht van 

Christus. Leden van de MOV-groep hebben dit licht meegenomen naar de 

kerken, waar het in de afsluitende viering van de Vredesweek op zondag mocht 

schijnen. 

Diaken Henk van Zoelen 
 

 

Ziekenzalving voor parochianen 

In een mooie Eucharistieviering hebben twaalf parochianen 

het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Indachtig 

de woorden van de heilige apostel Jacobus (Jak. 5, 14-15):  

“Is er iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de 

gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem 

uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 

En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal 

Hem oprichten”. De olie is het teken van de Heilige Geest: zoals de olie in de 



huid dringt, dringt de Heilige Geest in ons hart. Hij, de helper bij uitstek, richt 

ons op en geeft ons kracht op onze levensweg. Zeker als de jaren gaan tellen en 

we soms voelen dat onze krachten afnemen, mag dit sacrament een zichtbaar 

teken zijn van Gods verbondenheid met ons en mag het ons helpen ons leven 

aan hem toe te vertrouwen. 

Na afloop van de viering was het goed om elkaar te ontmoeten onder het 

genot van een kopje thee of koffie. Met dank aan de vrijwilligers van de 

Werkgroep Ouderen. 

Diaken Henk van Zoelen 

 

Honderd jaar Paschalis Baylonkerk 

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de kerk van de H. Paschalis Baylon is 

geconsacreerd. Al eerder dit jaar wilden we met 

beginnen met het gedenken hiervan. Helaas 

stonden de coronabeperkingen dit niet toe. De 

jubileumjaarvieringen starten op zondag 28 

november en eindigen op zondag 22 mei 2022. 

Op zondag 28 november willen we o.a. starten 

met een fototentoonstelling over 100 jaar 

Paschaliskerk. Wij vragen u foto’s aan te leveren 

van doopsel, Eerste Communie, 

huwelijksvieringen of andere activiteiten ter 

beschikking te stellen voor genoemde 

tentoonstelling in onze Paschaliskerk. U kunt 

contact opnemen met het secretariaat van de 

Driekoningengemeenschap en uw foto’s daar 

brengen voorzien van uw naam en telefoonnummer. 

Werkgroep 100 jaar Paschaliskerk 

 

Eerste Heilige Communie 

Op zondag 10 oktober om 11:00 uur is de viering van de 

Eerste Heilige Communie in de Sint Paschalis Baylonkerk. De 

kinderen die zijn voorbereid in 2020 en door corona geen 

Eerste Heilige Communie konden doen, zullen op deze dag 

hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Wij wensen de 



kinderen, hun ouders en familie een feestelijke viering toe! 

 

Heilig Vormsel 

In het najaar start de voorbereiding van het H. Vormsel. 

Aanmelden kan nog via het centraal parochiesecretariaat, 

per email parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 

telefonisch 070 820 98 66. 

 

Kerststallen gedoneerd door broeder Frans 

Broeder Frans heeft tientallen dozen met 

kerstspullen en kerststallen gedoneerd aan 

onze Paschaliskerk. Deze worden binnenkort 

uitgepakt en gesorteerd. Met de Advent 

worden de kerststallen in de kerk uitgestald. 

Dan kan eenieder, jong en oud, ze komen 

bewonderen.  

 

Pastoraatgroep Driekoningengemeenschap 

De komende vergadering van de pastoraatgroep wordt gehouden 

op vrijdag 8 oktober om 10:15 uur in het gemeenschapscentrum, 

Neuhuyskade 97. U bent van harte welkom om aan het begin van 

de vergadering vragen te stellen of opmerkingen te maken. Wilt u 

ons laten weten dat u wilt komen? Per telefoon, 070-3245491 of 

per email driekoningen@rkdenhaag.nl . 

 

 

Cursus voor geloofsleerlingen begint weer! 

Voor mensen die willen toetreden tot de katholieke 

kerk start er in het najaar de cursus die 

geloofsleerlingen voorbereidt op de opname in de 

kerk tijdens de Paaswake door het ontvangen van 

de drie initiatie sacramenten H. Doopsel, Eerste 

Heilige Communie en H. Vormsel. Voor informatie en aanmelding kunt u 
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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. 

 

 

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 augustus 

De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand augustus is 

1361,26 geworden. De collecte voor de Miva is 284,80 geworden. 
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Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende maandbericht verschijnt 30 oktober. 

Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of andere berichten graag uiterlijk  

maandag 25 oktober via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 
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