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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!

Gebed

Uit Klooster van november 2021

Woord van de diaken
Als u dit bericht lees, maken we ons als parochie weer op
voor een nieuwe fase in de coronapandemie: versoepeling
van de maatregelen. We kunnen de lockdown achter ons
laten en weer vooruitkijken: vieren met elkaar – weliswaar
met de beperking van 1,5 meter onderlinge afstand - ,
zingen met elkaar als koor én geloofsgemeenschap,
catechese en sacramentenvoorbereiding starten en de
diaconie – de zorg voor onze kwetsbare naaste – weer in
groter verband oppakken.
Hoewel spannend, want wat is het effect van de versoepelingen op de
ontwikkeling van de besmettingscijfers, kunnen we vertrouwen putten uit de
boosters waardoor de klachten minder heftig lijken te zijn. Hopelijk geeft ons
dit ook vertrouwen om de draad van het leven weer op te pakken, om
contacten weer aan te gaan en deel te nemen aan het sociale leven. En dat kost
moeite vanwege de energie die het kost, het weer wennen aan de gewoonten
en routines en de onzekerheid over wat komen gaat. Tegelijkertijd zal er zeker
ook het verlangen zijn om het isolement te doorbreken en vrijer te ademen. De
vraag: ‘Hoe te leven met covid-19?’ zal ons leven blijven bepalen.
De evangelielezingen komende maand mogen een leidraad zijn, mogen ons tot
denken aanzetten en inspireren. Wat vraag God van ons, kunnen wij zijn
roepstem verstaan en gooien we onze netten uit voor de visvangst?
Vertrouwen we op Hem en verbinden we ons met de zalige of gelukkige
mensen uit de bergrede? Kunnen we onze vijanden beminnen en kunnen we
barmhartig zijn? En mag voor ons gelden: “Aan de vruchten kent men de
boom”?
We vieren deze maand de zondagen door het jaar en de liturgische kleur is
daarmee groen: het teken van de hoop. Mogen we als individuele mensen, als
gelovigen en als geloofsgemeenschap deze hoop verbinden met vertrouwen en
geloof. Mogen we hieruit leven en elkaar vasthouden, elkaar bemoedigen en
inspireren in het vertrouwen dat Hij ons altijd vasthoudt en uitnodigt.
Henk van Zoelen, diaken

Liturgisch rooster februari
Week 5 (31/1-6 feb)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

05-02

Tijd

17:00 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

Lezingen

C Eerste lezing: Jes. 6,1-2a.3-8
Tweede lezing: 1 Kor. 15,1-11 of
15,3-8.11
Evangelie: Luc. 5,1-11

Week 6 (07-13 februari)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

12-02

Tijd

17:00 uur

Voorganger

V. Wang svd

Lezingen

C Eerste lezing: Jer. 17,5-8
Tweede lezing:1 Kor. 15,12.16-20
Evangelie: Luc. 6,17.20-26

Week 7 (14-20 feb)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

19-02

Tijd

17:00 uur

Voorganger

J. Rivadeneira Aldás

Lezingen

C Eerste lezing:1 Sam. 26,2.7-9.1213.22-23
Tweede lezing:1 Kor. 15,45-49
Evangelie: Luc. 6,27-38

Week 8 (21-27 februari)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

26-02

Tijd

17:00 uur

Voorganger

R. Kurvers

Lezingen

C Eerste lezing: Sir. 27,4-7
Tweede lezing: 1. Kor. 15,54-58
Evangelie: Luc. 6,39-45

Voor de vieringen moet er (helaas) weer gereserveerd worden.
Dit kan via www.meevieren.nl of telefonisch via het secretariaat.

Week 5 (31-01-6 feb)

Onbevlekt Hart van Maria
(Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

06-02

06-02

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

V. Wang svd

V. Wang svd

Lezingen

C Eerste lezing: Jes. 6,1-2a.3-8
Tweede lezing: 1 Kor. 15,1-11
of 15,3-8.11
Evangelie: Luc. 5,1-11

C Eerste lezing: Jes. 6,1-2a.3-8
Tweede lezing: 1 Kor. 15,1-11 of
15,3-8.11
Evangelie: Luc. 5,1-11

Misintenties

Jacob Makko Lantinga

Week 6 (07-13 februari)

Onbevlekt Hart van Maria
(Marlot) Woord en Communie

Paschalis Baylon
Woord en Communie

Datum

13-02

13-02

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

H. van Zoelen diaken

H. van Zoelen diaken

Lezingen

C Eerste lezing: Jer. 17,5-8
Tweede lezing:1 Kor. 15,12.1620
Evangelie: Luc. 6,17.20-26

C Eerste lezing: Jer. 17,5-8
Tweede lezing:1 Kor. 15,12.16-20
Evangelie: Luc. 6,17.20-26

Misintenties

Overleden familie
Frankenmolen

Week 7 (14-20 februari)

Onbevlekt Hart van Maria
(Marlot)

Uit dankbaarheid bij een 90e
verjaardag, overleden ouders
Hammes-Maas, Hans van der
Schroeff, mijn lieve echtgenote en
moeder Margaretha Maria BallieuxMol
Paschalis Baylon

Datum

20-02

20-02

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

Broeders van St. Jan

Broeders van St. Jan

Lezingen

C Eerste lezing:1 Sam. 26,2.79.12-13.22-23
Tweede lezing:1 Kor. 15,45-49
Evangelie: Luc. 6,27-38

C Eerste lezing:1 Sam. 26,2.7-9.1213.22-23
Tweede lezing:1 Kor. 15,45-49
Evangelie: Luc. 6,27-38

Misintenties

Jacob Makko Lantinga

Week 8 (21-27 februari)

Onbevlekt Hart van Maria
(Marlot)

Paschalis Baylon

Datum

27-02

27-02

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

R. Kurvers

R. Kurvers

Lezingen

C Eerste lezing: Sir. 27,4-7
Tweede lezing: 1. Kor. 15,54-58
Evangelie: Luc. 6,39-45

C Eerste lezing: Sir. 27,4-7
Tweede lezing: 1. Kor. 15,54-58
Evangelie: Luc. 6,39-45

Misintenties

Ineke Sterk; Jacob Makko Lantinga

Overledenen Driekoningengemeenschap
Jacobus Leonardus Groenewegen, 78 jaar.
Wij bidden voor hem en zijn naasten.

Gedoopt
In onze geloofsgemeenschap zijn door middel
van het Heilig Doopsel opgenomen:
Marcel Jackowski
Van harte welkom in onze Driekoningengemeenschap!

Vieringen in zorginstellingen weer mogelijk
Er zijn weer vieringen in de zorginstellingen mogelijk. Dit zijn woord- en
gebedsdiensten. Wees welkom in:
Huize Ametisthorst: maandag 14 februari om 14:30 uur.
Huize Landscheiding: donderdag 17 februari om 15:00 uur.
Huize Waalsdorp: vrijdag 25 februari om 14:30 uur.
Werkgroep Ouderen

Pastoor Groenewegen overleden
Op Kerstdag 2021 ging emeritus pastoor Groenewegen voor
in de viering van 11:00 uur in de Paschaliskerk. Hij deed dat
zichtbaar met veel genoegen en hij sprak ook uit dat hij dat
een voorrecht vond op zo’n belangrijk kerkelijk feest. Zijn
preek was zoals altijd inspirerend en zeer verzorgd. Ook was
hij regelmatig kerkganger in onze kerk. Met ontsteltenis
namen wij dan ook kennis van zijn plotselinge overlijden. Wij
zijn pastoor Groenewegen dankbaar voor zijn inzet voor onze H.
Driekoningengmeenschap. Dat hij moge rusten in Gods vrede.
Van de website van bisdom Rotterdam:
Op maandag 10 januari is na een kortstondig ziekbed, voorzien van het H.
Sacrament der Zieken, overleden de zeereerwaarde heer Jacobus Leonardus
Groenewegen, priester van het bisdom Rotterdam, geboren op 1 januari 1944
te Nootdorp en priester gewijd op 6 juli 1968.
Pastor Jacques Groenewegen werd na zijn priesterwijding benoemd tot
kapelaan in de parochies St. Jan de Doper te Vlaardingen (1968) en in de
parochie H. Nicolaas te Zoetermeer (1971). Met ingang van 1 augustus 1977
volgde zijn pastoorsbenoeming in de parochie H. Agnes te Den Haag. Op 1 mei
1989 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie O.L. Vrouw Hemelvaart te
Den Haag. Op 1 maart 2001 werd hij tevens benoemd tot administrator van de
parochies Allerheiligst Sacrament en de H. Familie te Den Haag. Vanaf 1 maart
2004 was hij administrator van de nieuwe fusieparochie Z. Titus Brandsma en
vanaf 2006 werd hij tevens benoemd tot administrator van de fusieparochie
Maria van Eik en Duinen te Den Haag. Met ingang van 1 januari 2009 werd hem
op eigen verzoek, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd,
eervol ontslag verleend en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van
het bisdom Rotterdam en ging hij met emeritaat. Jacques Groenewegen was
1985 tot 2007 bestuurslid van het fonds “Pro Nobis et Posteris” van het bisdom
Rotterdam.
Voor Jacques Groenewegen was de aanvang van ieder nieuw jaar een bijzonder
moment: hij vierde dan tevens zijn verjaardag, zo ook op 1 januari 2022. Kort
daarna verslechterde zijn gezondheid. In het ziekenhuis ontving hij op 5 januari
de ziekenzalving en het viaticum. Op zijn levensweg heeft hij veel mensen
mogen ontmoeten en hen ook begeleid bij ziekte en sterven. Pastor Jacques

Groenewegen heeft zich ruim drieënvijftig jaar als priester ingezet in het bisdom
Rotterdam. Voor zijn pastorale inzet is het bisdom hem dankbaar.
De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart en de bijzetting in het
priestergraf vonden in besloten kring plaats op dinsdag 18 januari om 11.00
uur.

Familieviering
Op zondag 13 februari is er in de Paschaliskerk om 11:00 uur een
familieviering, met medewerking van het kinderkoor. Iedereen is van harte
welkom, met elkaar vormen we immers één familie!

Heilig Vormsel
Op zaterdag 19 februari zal in de kerk van de Heilige Jacobus de Meerdere om
19:00 uur door monseigneur Van den Hende het sacrament van het Heilig
Vormsel toegediend worden.
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 zijn inmiddels
begonnen en eindigen op zondag 22 mei
2022. Er is 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

Pastoraatgroep Driekoningengemeenschap
De komende vergadering van de pastoraatgroep wordt gehouden
op vrijdag 11 februari 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 .
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 december
De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand december

is € 2104,87 geworden. Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)!

Het volgende maandbericht verschijnt 26 februari.
Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of andere berichten graag uiterlijk
maandag 21 februari via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl

