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Geloofsgemeenschap H. Driekoningen 

 
Secretariaat H. Driekoningen 
Neuhuyskade 97 
2596 XK Den Haag 
070 324 54 91 
 

driekoningen@rkdenhaag.nl 
www.rkdenhaag.nl 
 
Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag van 09:30 – 12:30 uur 
 
Kerken: 
H. Paschalis Baylon  Wassenaarseweg 53 
Onbevlekt Hart van Maria Bloklandenplein 15 
OLV van Goede Raad  Bezuidenhoutseweg 157 
 
Beheercommissie H. Driekoningen 
Beheercommissie.driekoningen@rkdenhaag.nl 
 

H. Kampen  Voorzitter 
J. Oomen  Secretaris  
P. Winnubst jr. Budgethouder  
W. Kuipers  Gebouwen  
 
Pastoraatgroep H. Driekoningen 
Pastoraatgroep.driekoningen@rkdenhaag.nl 
 
C. van Blijswijk  Eredienst  
M. Timmerman  Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)  
Vacature   Pastoraat 

Vacature             Geloofsverdieping 
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Pastoraal Team    

Pastoor D. Langerhuizen d.langerhuizen@rkdenhaag.nl 070 8209280 

Parochievicaris J. 
Rivadeneira Aldás 

j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl 070 3657729 

Parochievicaris V. Wang svd v.wang@rkdenhaag.nl 070 3695804 
Diaken H. van Zoelen h.vanzoelen@rkdenhaag.nl 070 8209283 
 
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  

J. van den Broek (070-3858622) Driekoningenkoor  
Koster  W. Kuipers koster.driekoningen@rkdenhaag.nl  
Communie thuis H. Redegeld (06-20040488) 
Redactie Maandbericht C. Timmerman & P. van der Lans     

ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 
Webmaster K. Heijer jnmheijer@hotmail.com 

 
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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Schepper van onze binnen- en buitenkant,  

met myriaden van draden zijn wij verbonden met Uw schepping; 

zo wijd als de kosmos, zo teer als een bloem. 

Sta ons bij als het duizelingwekkend besef tot ons doordringt 

van de verbondenheid met ziel en met lichaam met dit wondere geheel. 

 

Open ons hart zodat Uw liefde in de schepping kan binnenstromen 

en wij mensen worden met hart voor al wat U geschapen hebt. 

 

Guy Dilweg 



Woord van de pastoor 

Op 2 november vieren we in de kerk Allerzielen. Op of 
rond deze dag staan we in geloof en gebed stil bij al onze 
medemensen die van ons zijn heengegaan. In het 
bijzonder zij die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. 
We willen bij de viering van Allerzielen kracht putten 
uit alles wat zij voor ons betekend hebben en blijven 
betekenen. Dikwijls bidden wij voor onszelf om leven, 

kracht en gezondheid. Maar we weten allemaal dat ons leven ook loslaten is: 
we worden allemaal ouder, ziekte kan je overvallen, uiteindelijk sterven we 
allemaal... 
 
Het is soms lastig om het leven te aanvaarden zoals het is, met zijn groei en zijn 
aftakeling, met zijn volheid en zijn leegte, met zijn levenslust en zijn angst, met 
zijn ontvangen en zijn loslaten. Wanneer iemand sterft die wij van nabij 
kennen, dan voelen we vaak onbegrip, droefheid en verslagenheid. Maar 
daarmee is niet alles gezegd! In vreugdevolle, maar ook in droevige dagen 
komen we in geloof bij God. Bij het heengaan van een geliefd persoon wordt 
ons eigen leven door elkaar geschud. Wat is het dan goed, dat we ons kunnen 
optrekken aan ons geloof. Verdriet, moeilijkheden en pijn: ze zijn er!  
 
Maar we willen ons niet neerleggen bij lijden, onrecht en dood. Als gelovige 
mensen zijn we mensen van de hoop! En hoop tekent ook de viering van 
Allerzielen. Allerzielen is terugdenken aan mensen die bij ons waren, maar niet 
meer onder ons zijn. Het is terugdenken aan geliefde medemensen, die in ons 
hart en in onze liefde blijven voortleven over de muur van het sterven heen.  
 
Allerzielen is even de pijn weer voelen van het afscheid, maar blijven geloven in 
het eeuwig leven bij God. Het is weer beseffen dat wij op aarde slechts op weg 
zijn naar het beloofde land, waar velen reeds zijn aangekomen. Allerzielen is 
bidden voor hen die ons zijn voorgegaan en bidden voor onszelf: dat wij 
verrijzen uit het duister naar het licht, uit het verdriet naar de vreugde, uit het 
leven hier, naar het eeuwige leven bij God.  
 
Ik besluit met dit korte gebed voor Allerzielen: 
Wij bidden U, Heer, wees alle mensen nabij. Blijf bij ons en geef aan al onze 
geliefde overledenen Uw eeuwig leven. Amen. 
 

Dolf Langerhuizen, pastoor 



Liturgisch rooster november 

Week 44 (01-07 november) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 06-11 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger V. Wang svd 

Lezingen B  Eerste lezing: Jesaja 52,7-10 

Tweede lezing: Hebr. 13,7-9a.15-

17a  

Evangelie: Mc. 16,15-20 of Mt. 

28,16-20  

Week 45 (08-14 november) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 13-11 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger V. Wang svd 

Lezingen B Eerste lezing: Dan. 12,1-3  

Tweede lezing: Hebr. 10,11-

14.18  

Evangelie: Mc. 13,24-32  

 
Week 46 (15-21 november) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 20-11 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger V. Wang svd 

Lezingen B Eerste lezing: Dan. 7,13-14  

Tweede lezing: Apok. 1,5-8  

Evangelie: Joh. 18,33b-37  

 

 

Voor de vieringen hoeft u geen plaats meer te reserveren.  

 



Week 44 (01-07 nov.) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 07-11 07-11 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger Broeders van Sint Jan Broeders van Sint Jan 

Lezingen B Eerste lezing: Jesaja 52,7-10 

Tweede lezing: Hebr. 13,7-9a.15-

17a  

Evangelie: Mc. 16,15-20 of Mt. 

28,16-20  

B Eerste lezing: Jesaja 52,7-10 

Tweede lezing: Hebr. 13,7-

9a.15-17a  

Evangelie: Mc. 16,15-20 of Mt. 

28,16-20  

Misintenties  Jakob Makko Lantinga, 

overleden ouders Herman en 

Fia Mulder 

 
Week 45 (08-14 november) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) Woord en Communie 

Paschalis Baylon 

Familieviering 

Datum 14-11 14-11 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger Diaken H. van Zoelen Diaken H. van Zoelen 

Lezingen B Eerste lezing: Dan. 12,1-3  

Tweede lezing: Hebr. 10,11-14.18 

Evangelie: Mc. 13,24-32  

B Eerste lezing: Dan. 12,1-3  

Tweede lezing: Hebr. 10,11-

14.18  

Evangelie: Mc. 13,24-32  

Misintenties Overleden familie Frankenmolen Overleden ouders Hammes-

Maas  

 
Week 46 (15-21 november) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 21-11 21-11 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen B Eerste lezing: Dan. 7,13-14  

Tweede lezing: Apok. 1,5-8  

Evangelie: Joh. 18,33b-37  

B Eerste lezing: Dan. 7,13-14  

Tweede lezing: Apok. 1,5-8  

Evangelie: Joh. 18,33b-37  

 

 



Week 47 (22-28 november) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 27-11 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger R. Kurvers 

Lezingen C Eerste lezing: Jer. 33,14-16  

Tweede lezing: 1 Tess. 3,12-4,2  

Evangelie: Luc. 21,25-28.34-36  

 

Week 47 (22-28 nov.) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

100 jarig bestaan kerk 

Datum 28-11 28-11 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: Jer. 33,14-16  

Tweede lezing: 1 Tess. 3,12-4,2  

Evangelie: Luc. 21,25-28.34-36  

C Eerste lezing: Jer. 33,14-16  

Tweede lezing: 1 Tess. 3,12-4,2  

Evangelie: Luc. 21,25-28.34-36  

Misintenties  Ineke Sterk 

 

 

Overledenen Driekoningengemeenschap  

Mevrouw Koper, leeftijd onbekend 

Richard Moens, 90 jaar 

Wij bidden voor hen en hun naasten. 

  

 

Gedoopt 

In onze geloofsgemeenschap zijn op 17 oktober door 

middel van het Heilig Doopsel opgenomen: 

 

Rashika Savariyan Croos 

Isabella Adriana Nandelall 
 

Van harte welkom in onze Driekoningengemeenschap! 

 



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: maandag 8 november om 14:30 uur. 

Huize Landscheiding: donderdag 18 november om 15:00 uur. 

Huize Waalsdorp: vrijdag 26 november om 14:30 uur. 

Werkgroep Ouderen 

 

Eerste Heilige Communie geslaagd! 

 

Op 10 oktober deden 9 kinderen uit onze geloofsgemeenschap tijdens een 

feestelijke familieviering, waarin ook het kinderkoor zong, hun Eerste Heilige 

Communie. Van harte gefeliciteerd! We zien jullie en andere kinderen graag 

terug tijdens de volgende familieviering op zondag 14 november! 

 

 

 



Leuk monnikenwerk 

Deze maand is gestart met het uitzoeken 

van de kerststallen die we gekregen hebben 

van broeder Frans Wils van het 

Stadsklooster aan het Westeinde. De 

talloze dozen staan achter het hek achterin 

de Paschalis Baylonkerk waar de 

tentoonstelling van de stallen wordt 

voorbereid. Wordt vervolgd! 

 

 

Heilig Vormsel 

Op donderdag 11 november start de voorbereiding 

op het Heilig Vormsel in onze geloofsgemeenschap 

voor jongeren uit groep 8 van de basisschool en de 

eerste klassen van het voorgezet onderwijs. 

Aanmelden is nog mogelijk via het 

parochiesecretariaat 

(parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl). De 

voorstelviering is op 21 november om 11:00 uur in H. 

Antonius Abtkerk.  

 

Pastoraatgroep Driekoningengemeenschap 

De komende vergadering van de pastoraatgroep wordt gehouden 

op vrijdag 12 november 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 16 november de cursus die 
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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 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. 

 

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  

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 

 

 

 

 

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:  
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 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 september 

De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand september is 

€1605,92 geworden. Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)! 

 

 

Het volgende maandbericht verschijnt 27 november. 

Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of andere berichten graag uiterlijk  

maandag 22 november via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 
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