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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

Vergeven is…
Als de winter weer voorbijgaat.
Als de sneeuw weer langzaam smelt.
Als je zeggen kunt en denken
dat je samen weer wil spelen.
Dat het delen van je vriendschap
meer dan alles telt.
Vergeven is…
Als een zonnebloem die bloei
en je dacht dat hij
-verdord, uitgebloeidgeen leven meer te leven had.
Dat het geen toekomst meer kon hebben.
En de droogte overwon.
Maar door stralend ‘ja’ te zeggen
wordt het leven weer opeens
een boeketje vol met liefde.
En schijnt overal de zon!

Uit het parochieblad van het Groene Hart

Woord van de pastoor
Woensdag 2 maart 2022 begint de
Veertigdagentijd. Traditioneel staat deze
dag bekend als Aswoensdag, omdat wij als
gelovigen die dag getekend worden met
een askruisje. As wijst ons op de
vergankelijkheid van ons aardse leven.
Aswoensdag is in de Kerk daarom ook een
dag van vasten en onthouding, van
soberheid. Vanouds wordt deze dag bewust
beleefd, niet alleen door katholieken, maar
ook door onze protestante medegelovigen.
De Veertigdagentijd is een tijd van voorbereiding op het hoogfeest van Pasen.
Dat vraagt om bezinning, om gebed en aandacht. Wat zijn voor jou de
belangrijke waarden in je leven? En verbind die maar eens met het Evangelie
van Jezus. Persoonlijk vind ik solidariteit met mijn medemensen zeer belangrijk.
Dat is altijd belangrijk, maar juist nu, ook al lijkt de coronapandemie zijn einde
te naderen. Aandacht voor elkaar, een telefoontje, een kaart of een brief, een
e-mail… Het kan zoveel betekenen.
Ook dit jaar besteden we in de Veertigdagentijd volop aandacht aan de
Vastenactie. De opbrengst van de Vastenactie is altijd bedoeld om onze
medemensen verder weg, vooruit te helpen in hun leven. We willen hen helpen
een menswaardig en goed bestaan op te bouwen. Ook de Vastenwandelingen
breng ik van harte onder uw aandacht. Als u kunt en wilt: doe mee! In dit
nummer van Goud, Wierook en Mirre leest u er meer over.
De Veertigdagentijd begint dit jaar op 2 maart en eindigt op zaterdag 16 april,
Paaszaterdag. Behalve de 6 zondagen in de Veertigdagentijd, zijn dat inderdaad
precies 40 dagen. De 6e zondag van de Veertigdagentijd heet Palmzondag; in
de liturgie wordt dan de intocht van Jezus in Jeruzalem (o.a. Mt. 21, 1-11)
gevierd. Palmzondag is het begin van de Goede Week.
U bent van harte welkom om de Veertigdagentijd met ons mee te beleven! Zo
gaan we samen op weg naar Pasen!

Dolf Langerhuizen, pastoor

Liturgisch rooster maart
Week 9 (28/2-6 maart)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

05-03

Tijd

17:00 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

Lezingen

C Eerste lezing: Deut. 26,4-10
Tweede lezing: Rom. 10,8-13
Evangelie: Luc. 4,1-13

Misintenties

emeritus pastoor Jaap Kwaaitaal

Week 10 (07-13 maart)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

12-03

Tijd

17:00 uur

Voorganger

J. Rivadeneira Aldás

Lezingen

C Eerste lezing: Gen. 15,5-12.17-18
Tweede lezing: Fil. 3,17-4,1 of 3,204,1 Evangelie: Luc. 9,28b-36

Misintenties

rector Leo Biemans

Week 11 (14-20 maart)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

19-03

Tijd

17:00 uur

Voorganger

V. Wang svd

Lezingen

C Eerste lezing: Ex. 3,1-8a.13-15
Tweede lezing: 1 Kor. 10,1-6.10-12
Evangelie: Luc. 13,1-9

Week 12 (21-27 maart)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)

Datum

26-03

Tijd

17:00 uur

Voorganger

R. Kurvers

Lezingen

C Eerste lezing: Joz. 5,9a.10-12
Tweede lezing: 2 Kor. 5,17-21
Evangelie: Luc. 15,1-3.11-32

Week 9 (28/2-6 maart)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon

Datum

06-03

06-03

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

Geen viering i.v.m. herdenking van J. Rivadeneira Aldás
bombardement op Bezuidenhout

Lezingen

C Eerste lezing: Deut. 26,4-10
Tweede lezing: Rom. 10,8-13
Evangelie: Luc. 4,1-13

Misintenties

Jacob Makko Lantinga

Week 10 (07-13 maart)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon

Datum

13-03

13-03 (Familieviering)

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

D. Langerhuizen

Lezingen

C Eerste lezing: Gen. 15,5-12.17-18
Tweede lezing: Fil. 3,17-4,1 of 3,204,1 Evangelie: Luc. 9,28b-36

C Eerste lezing: Gen. 15,5-12.17-18
Tweede lezing: Fil. 3,17-4,1 of 3,204,1
Evangelie: Luc. 9,28b-36

Misintenties

Overleden familie Frankenmolen

Overleden ouders Hammes-Maas

Week 11 (14-20 maart)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon

Datum

20-03

20-03

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

D. Langerhuizen

D. Langerhuizen

Lezingen

C Eerste lezing: Ex. 3,1-8a.13-15
Tweede lezing: 1 Kor. 10,1-6.10-12
Evangelie: Luc. 13,1-9

C Eerste lezing: Ex. 3,1-8a.13-15
Tweede lezing: 1 Kor. 10,1-6.10-12
Evangelie: Luc. 13,1-9

Misintenties

Jacob Makko Lantinga

Week 12 (21-27 maart)

Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon

Datum

27-03

27-03

Tijd

09:30 uur

11:00 uur

Voorganger

R. Kurvers

R. Kurvers

Lezingen

C Eerste lezing: Joz. 5,9a.10-12
Tweede lezing: 2 Kor. 5,17-21

C Eerste lezing: Joz. 5,9a.10-12
Tweede lezing: 2 Kor. 5,17-21

Evangelie: Luc. 15,1-3.11-32
Misintenties

Evangelie: Luc. 15,1-3.11-32
Ineke Sterk, Jacob Makko Lantinga,
Johannes Wessel Ensing en
overleden familie Ensing-Leuverink

Woensdag 2 maart, Aswoensdag, zijn er twee vieringen. De eerste is in het Onbevlekt
Hart van Maria (Marlot) om 12:30 uur. In de Paschalis Baylonkerk is de viering om
19:00 uur. In beide kerken is R. Kurvers voorganger.

Overledenen Driekoningengemeenschap
Diny de Grood, 97 jaar
Bep Posma-Vonk, 91 jaar
Philip Bradshaw, 92 jaar
Marcelle Parry- van Dierendonck, 90 jaar
Wij bidden voor hen en hun naasten.

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 maart om 14:30 uur.
Huize Landscheiding => donderdag 17 maart om 15:00 uur.
Huize Bezuidenhout => vrijdag 11 maart om 14:30 uur
Huize Waalsdorp => vrijdag 25 maart om 14:30 uur.
Werkgroep Ouderen

Vastenwandelingen 2022: doet u mee?
In de huidige maatschappij is er regelmatig sprake van
hardheid en polarisatie. In zijn laatste encycliek Fratelli
Tutti roept paus Franciscus op tot zorg voor elkaar en
werkelijke ontmoeting. Hij vraagt om niet te verzanden
in onderlinge confrontatie maar tot dialoog.
Tijdens de Vastenwandelingen gaan we dit jaar met
elkaar in gesprek over deze toegankelijke en gemakkelijk leesbare encycliek
met uiterst actuele onderwerpen. De wandelingen gaan steeds op woensdag

van start vanuit een andere kerk. Een van de leden van het pastoraal team
zorgt voor een overweging bij een van de hoofdstukken van de encycliek.
Het programma ziet er als volgt uit:
Datum
9 maart
16 maart
23 maart

Locatie
Antonius Abt
Marlot
Paschalis

30 maart
6 april
13 april

Jacobus
Ignatius
Martha

Lid pastoraal team
Marijke Witteman
Dolf Langerhuizen
Johnny
Rivadeneira Aldás
Vincent Wang
Jan Eijken
Dolf Langerhuizen

Hoofdstuk Fratelli Tutti
Inleiding en hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstukken 3 en 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 8
Hoofdstukken 6 en 7

Om 9:30 uur verzamelen we in de genoemde kerk. We delen met elkaar wat de
tekst en de overweging ons gebracht hebben. Van 10:30 tot uiterlijk 13:00 uur
een wandeling. Het is aan te bevelen om zoveel mogelijk Vastenwandelingen
mee te lopen. Opgave voor de wandelingen is verplicht via het Centraal
Parochiesecretariaat, 070 – 820 98 66 of per email:
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl met vermelding van 06-nummer en emailadres. Er wordt een groepsapp gevormd zodat eventuele mededelingen snel
met elkaar gedeeld kan worden. De deelnemers ontvangen tevoren een link
met de pdf van de encycliek. Uiteraard is het ook mogelijk om de encycliek als
boekje aan te schaffen via uitgeverij Adveniat, www.adveniat.nl. U bent van
harte uitgenodigd om gezamenlijk te bezinnen, ervaringen te delen en te
wandelen.
Pastoor Dolf Langerhuizen, Annelies Brosch, Ineke Friesen en Monique
Meeussen
Vormsel
Op 19 februari jl. hebben 38 jongeren uit onze parochie, waarvan een aantal
uit de H. Driekoningengemeenschap uit handen van monseigneur Van den
Hende het heilig Vormsel ontvangen. Het was een prachtige viering in de St.
Jacobuskerk, opgeluisterd door jongerenkoor PaMa, waarin de voorbeden in de
talen van de vormelingen gebeden werden. Vormelingen en ouders: van harte
gefeliciteerd. Dat de gaven van de heilige Geest in jullie zichtbaar mogen
worden voor jezelf en iedereen die je zult ontmoeten.

Eerste Heilige Communie
Op maandag 14 maart a.s. start de voorbereiding op de Eerste Heilige
Communie. De viering van de EHC is op zondag
12 juni 2022 om 11:00 uur in St. Paschaliskerk.
Kinderen uit groep 4 krijgen een informatiebrief
en een aanmeldingsformulier als de gegevens in
de parochie administratie bekend zijn. Voor
informatie en aanmelding kunt u zich tot het
parochiesecretariaat wenden: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl .
Herdenking bombardement Bezuidenhout
Op zondag 6 maart vindt de jaarlijkse herdenking plaats van het
bombardement op het Bezuidenhout. Om 10:00 is een oecumenische viering in
de Christus Triomfator Kerk. Aansluitend vindt de kranslegging plaats bij het
monument. Tijdens deze viering wordt het Cross of Nails dat afgelopen jaar in
onze kerk in Marlot gestaan heeft, overgedragen aan de Anglicaanse
gemeenschap. Zeker nu de actualiteit toont hoe snel vrede in het geding is,
bent van harte welkom om in gedachten stil te staan bij de verwoesting die het
Bezuidenhout in 1945 ten deel viel, de wederopbouw en de lessen die we
hieruit voor de toekomst mogen trekken. Op 6 maart is er om deze reden géén
viering om 9:30 uur in Marlot.
Soepmaaltijd voor de Vastenactie op 18 maart
Nu het mogelijk is, willen we in de Veertigdagentijd weer
een gezamenlijke maaltijd houden van goed gevulde soep
met brood. Tijdens de maaltijd zullen wij aandacht
besteden aan het thema van de Vastenactie:
landrechten, met als voorbeeld Guatemala. Vrijdag 18 maart, vanaf 18:00 uur
in het gemeenschapscentrum van de St. Paschalis Baylonkerk, ingang
Paschalispad 1. Met het oog op de inkoop willen wij graag weten hoeveel
bezoekers we kunnen verwachten. Achterin de kerken komt een intekenlijst te
liggen en een mailtje naar driekoningen@rkdenhaag.nl is ook goed als
aanmelding. Hartelijk dank.
Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede, H. Driekoningen

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 maart 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)

Doop(voorbereiding)
De aankomende doopviering is op zondag 3 april om 13:00 uur in onze
Paschalis Baylonkerk. De voorbereiding is op woensdag 23 maart om 20:00
uur. Voorganger is Vincent Wang svd. Ouders die hun kindje willen laten
dopen, kunnen dit aangeven bij het secretariaat.

Opbrengsten collecte januari
De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand januari is
€ 2017,31 en de Adventcollecte €170,00 geworden. Hartelijk dank
voor uw bijdrage(n)!

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

