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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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Gebed 

 

 

 

 

 

Na lange tijd van spanning 

en ziekte om ons heen 

het afscheid van zovelen 

bracht  tranen, pijn, geween. 

 

Ons nu Advent doet weten 

de komst van Christus de Heer 

Hij werd geboren in vrede 

Hem zij alle eer. 

 

Hij zal eens brengen op aarde 

Zijn vrede Zijn heiligheid 

aan Hem zij alle glorie 

alle eer aan Hem gewijd. 

 

Advent wijst naar zijn komen 

in de stille Kerstnacht 

de engelenkoren zingen 

ons lied aan Hem gebracht. 

 

Willemien van Beusekom 

 



Woord van de diaken  

    Oud en Nieuw 

 Deze week sluiten we het kerkelijk jaar af, een 

bewogen jaar. We startten met beperkingen in ons 

leven door corona en op het moment van  schrijven 

van dit voorwoord zijn we in afwachting van 

aanscherping van  de maatregelen die nu al in de kerk 

gelden: mondkapje en 1,5 meter onderlinge 

afstand.Oudjaar’ betekent ook de begin van een 

nieuw jaar. Op eerste zondag van advent kijken we vooruit naar Kerstmis en 

het nieuwe kerkelijke jaar. Opnieuw mogen we uitkijken naar en stilstaan bij de 

menswording van God als kwetsbaar kind in de stal van Bethlehem. Mag dit 

mysterie ons in deze onzekere tijd opnieuw raken en mogen wij de boodschap 

van het Kerstkind verstaan: Vrede in de wereld voor alle mensen. Mogen we 

ons door het Kerstkind bij de hand laten nemen om die vrede te 

bewerkstelligen: door respect voor de schepping en voor elkaar, aandacht en 

tijd voor elkaar, door elkaar ruimte te geven en niet de maat te nemen, door 

meningsverschillen uit te spreken en bij te leggen en niet te laten uitgroeien tot 

conflicten. Mogen we in de komende vier weken van advent de gelegenheid 

vinden om een beetje afstand te nemen van de hectiek van alledag om na te 

denken over deze opdracht en naar Kerstmis toe te leven. 

Met het nieuwe kerkelijk jaar start ook het uitgestelde jubileumjaar ‘100 jaar 

St. Paschalis Baylonkerk. Achterin de kerk vindt u vanaf het eerste weekend de 

fototentoonstelling over de afgelopen jaren. Foto’s zijn nog altijd welkom zodat 

we een steeds rijker beeld kunnen geven van de kerk en kerk-zijn in 

Benoordenhout. 

Daarnaast wordt op 12 december de tentoonstelling van de Kerststallen 

geopend met als thema ‘Drie Koningen’. Gedurende de decembermaand zullen 

circa veertig stalletjes te bezichtigen zijn. Zij geven een prachtig beeld van de 

wijze waarop mensen op verschillende plekken op de wereld met verschillende 

achtergronden naar Kerstmis toeleefden en Kerstmis beleefden. U bent van 

harte welkom om deze werelden te ontdekken. Mogen zij ook ons inspireren in 

onze stad, in onze tijd met haar weerbarstigheden! 

Een goede advent gewenst. 

Diaken Henk van Zoelen 

 



Liturgisch rooster december 

Week 48 (29/11 - 05 dec) 

Woord en Communie 

Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 04-12 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger Diaken H. van Zoelen 

Lezingen C Eerste lezing: Bar. 5,1- 9  

Tweede lezing: Fil. 1,3-6.8-11  

Evangelie: Luc. 3,1-6  

Week 49 (06-12 december) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 11-12 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: Sef. 3,14-18a  

Tweede lezing: Fil. 4,4-7  

Evangelie: Luc. 3,10-18  

 
Week 50 (13-19 december) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 18-12 

Tijd 17:00 uur 

Voorganger R. Kurvers 

Lezingen C Eerste lezing: Mi. 5,1-4a  

Tweede lezing:  Heb. 10,5-10  

Evangelie: Luc. 1,39-45  

 

 

Voor de vieringen hoeft u geen plaats meer te reserveren 

 

 



 

Week 48 (29/11 - 05 dec) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 05-12 05-12 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wang svd 

Lezingen C Eerste lezing: Bar. 5,1- 9  

Tweede lezing: Fil. 1,3-6.8-11  

Evangelie: Luc. 3,1-6  

C Eerste lezing: Bar. 5,1- 9  

Tweede lezing: Fil. 1,3-6.8-11  

Evangelie: Luc. 3,1-6  

Misintenties  Jakob Makko Lantinga, 

overleden familie 

Schoonderwoerd 

 
Week 49 (06-12 december) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot)  

Paschalis Baylon 

Familieviering 

Datum 12-12 12-12 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: Sef. 3,14-18a  

Tweede lezing: Fil. 4,4-7  

Evangelie: Luc. 3,10-18  

C Eerste lezing: Sef. 3,14-18a  

Tweede lezing: Fil. 4,4-7  

Evangelie: Luc. 3,10-18  

Misintenties overleden familie Frankenmolen overleden ouders Hammes-

Maas  

 
Week 50 (13-19 december) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Datum 19-12 19-12 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger R. Kurvers R. Kurvers 

Lezingen C Eerste lezing: Mi. 5,1-4a  

Tweede lezing:  Heb. 10,5-10  

Evangelie: Luc. 1,39-45  

C Eerste lezing: Mi. 5,1-4a  

Tweede lezing:  Heb. 10,5-10  

Evangelie: Luc. 1,39-45  

 

 

 



 

 

 

 

Kerstrooster 

Week 51 (20-26 december) Paschalis Baylon Paschalis Baylon 

Datum 24-12 24-12 

Tijd 18:30uur 23:00 uur 

Voorganger V. Wang svd R. Kurvers 

Lezingen Familieviering C Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6  
Tweede lezing: Tit. 2,11-14  

Evangelie: Luc. 2,1-1  

 

Week 51 (20-26 december) 

Italiaanse viering 

Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 24-12 

Tijd 19:00 uur 

Voorganger R. Kurvers 

Lezingen C Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6  

Tweede lezing: Tit. 2,11-14  

Evangelie: Luc. 2,1-1  

 

Week 51 (20-26 december) Paschalis Baylon 

Datum 25-12 

Tijd 11:00 uur 

Voorganger J. Groenewegen 

Lezingen C Eerste lezing: Jes. 52,7-10  

Tweede lezing: Heb. 1,1-6  

Evangelie: Joh. 1,1-18 of 1-5.9-1  

 

 

 

 



 

Week 51 (20-26 december) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Datum 25-12 26-12 

Tijd 09:30 uur 10:30 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: Jes. 52,7-10  

Tweede lezing: Heb. 1,1-6  

Evangelie: Joh. 1,1-18 of 1-5.9-1  

C Eerste lezing: 1 Sam. 1,20-

22.24-28  
Tweede lezing:1 Joh. 3,1-2.21-

24  

Evangelie: Luc. 2,41-52  

Misintenties  Ineke Sterk 

 

 

 

 

 

 
Week 52 (27/12 – 2 januari) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) Oudjaar 

Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) Nieuwjaar 

Datum 31-12 01-01 

Tijd 12:30 uur 10:30 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen  C Eerste lezing: Num. 6,22-27  

Tweede lezing: Gal. 4,4-7  

Evangelie: Luc. 2,16-21  

 

 

Overledenen Driekoningengemeenschap  

Giovannina Fornari – Marcovecchio, 89 jaar. 

 

Wij bidden voor haar en haar naasten. 

  

 

Vieringen in zorginstellingen weer mogelijk 

Er zijn 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 13 december om 14:30 uur. 

Huize Landscheiding: donderdag 16 december om 15:00 uur. 

Huize Waalsdorp: vrijdag 24 december om 14:30 uur. 

Werkgroep Ouderen 

 

Kerststukjes te koop voor het goede doel! 

In het weekend van 11/12 december en 18/19 december zullen er na de 

vieringen in de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria en de St. Paschalis  

Baylon kerk zelfgemaakte 

kerststukjes worden aangeboden ten 

behoeve van de ouderendiaconie. De 

kosten van de stukjes hebben ook dit 

jaar weer een vaste prijs, maar die 

kunt u zelf verhogen met een gift. 

Van de opbrengst worden 

activiteiten georganiseerd voor de 

ouderen in onze 

geloofsgemeenschap H. Driekoningen, zoals vieringen met een gezellig 

samenzijn erna. Voor 85-plussers houden we verjaardagsbijeenkomsten. 

Namens de werkgroep Ouderen van harte aanbevolen! 

 

Hûb Redegeld 

 

Honderd jaar Paschalis Baylonkerk 

Op zondag 28 november hebben we met een mooie viering 

het 100-jarig jubileumjaar gestart. 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 

eindigt op zondag 22 mei 2022. Er is vanaf heden o.a. een 

fototentoonstelling over 100 jaar Paschaliskerk in de kerk te 

zien. Heeft u nog foto’s van doopsel, Eerste Communie, huwelijksvieringen of 



andere activiteiten die in deze kerk heeft plaatsgevonden, en mogen wij die 

lenen voor genoemde tentoonstelling, dan kunt u contact opnemen met het 

secretariaat van de Driekoningengemeenschap en uw foto’s daar brengen 

voorzien van uw naam en telefoonnummer. Wij zien u graag in de 

Paschaliskerk! 

Werkgroep 100 jaar Paschaliskerk 

 

 

Unieke kerststallententoonstelling voor het eerst in Paschaliskerk 

Het was een uitzoekwerk van jewelste, maar er staat een 

kerststallententoonstelling 

voor u klaar in de Paschalis 

Baylonkerk. Er gaat om 101 

kerststallen van een pater die 

we als kerk mochten 

overnemen. Een groot deel 

hiervan staan uitgestald 

achterin de kerk. De 

kerststallententoonstelling 

wordt geopend op zondag 12 

december en is te bezoeken 

op woensdag, vrijdag en 

zaterdag van 14:00 tot en met 17:00 uur. Gesloten op Tweede Kerstdag en  1 

januari 2022. 

 

 

Pastoraatgroep Driekoningengemeenschap 

De komende vergadering van de pastoraatgroep wordt gehouden op vrijdag 11 

december 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. 
 

 

De ouderenbijeenkomst op woensdag 15 december 2021 gaat vanwege de 

coronamaatregelen helaas niet door. 
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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 oktober 

De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand oktober is  

€ 2281,15 geworden. Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)! 
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Het volgende maandbericht verschijnt 1 januari 2022. 

Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of andere berichten graag uiterlijk  

maandag 27 december via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 

 

 

 

 

 

De redactie van Goud, Wierook en Mirre 

wenst u en uw omgeving een Zalig 

kerstmis en een gezegend 2022! 
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A FESTIVAL OF 

LESSONS AND CAROLS 
Zaterdag 11 december 2021 

Aanvang 17:00 uur en 19:30 uur 
 

Met de unieke kerstzang van de  

HAARLEM VOICES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaartverkoop via de St. Paschalis Baylon kerk 

en/of bij secretariaat Neuhuyskade 97 

tel 070 324 54 91 

 

 

 

 

Toegang € 5,- 
 


