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Pastoraal Team    
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Redactie Maandbericht C. Timmerman & P. van der Lans     
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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 de afgelopen 
2,5 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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Mensen zoeken naar levensgeluk 

mensen zoeken nabijheid 

van anderen. 

 

Pasen wil zeggen: 

diep in jezelf wordt geluk 

en nabijheid aangeboden. 

 

Het licht overwint  

de duisternis altijd! 

 

De altijd aanwezige Jezus, 

Hij brengt geluk en nabijheid. 

 

Aan ons de vreugdevolle taak 

om geluk en nabijheid door te  

geven. 



Woord van de diaken 

We dachten dat het volop lente was en nu, op het 

moment dat ik dit schrijf, verwachten we sneeuw. 

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Zo is het 

leven. Vorig jaar zaten we midden in de 

coronacrisis en nu we dachten dat het leven weer 

zijn normale gang zou gaan, ervaren we de 

(economische) gevolgen van de oorlog in 

Oekraïne. 

En toch komt de lente eraan, ontluikt het nieuwe 

leven, gaan we op naar Pasen. 

Nu de coronacrisis luwt, starten veel kerkelijke activiteiten gelukkig weer op. 

We zien steeds meer vertrouwde gezichten terug in de kerk, de maandelijkse 

oecumenische maaltijd in de Christus Triomfatorkerk en de vastenmaaltijd 

konden doorgang vinden evenals het verjaardagsfeestje van de 85-plussers van 

de werkgroep ouderen; de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is 

gestart, we hebben deelgenomen aan het vredesgebed op de 1e vrijdag van 

april, de gespreksavond over het synodaal proces staat gepland en de 

voorbereidingen voor de vieringen in de Goede Week en met Pasen zijn in volle 

gang. 

Van harte nodig ik u uit voor de familieviering op Palmzondag, waarin de 

kinderen de processie lopen met hun palmpaasstok en de eerste 

communicanten zich zullen voorstellen en voor de vieringen in de Goede Week, 

de Paaswaken, waarin een aantal geloofsleerlingen toetreedt tot onze kerk, en 

met Pasen.  

Dat we de Heer weer als Licht der Wereld mogen verwelkomen, dat we rond 

dit Licht mogen samenkomen en dat we dit Licht mogen doorgeven aan de 

wereld, opdat het de wereld verlicht en vrede brengt. 

Een goede afsluiting van de veertigdagentijd gewenst, een goede Goede Week 

en alvast Zalig Pasen. 

 

 

Diaken Henk van Zoelen 

 



Liturgisch rooster april 

Week 13(28/3–3 april) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)  

Datum 02-04  

Tijd 17:00 uur  

Voorganger Diaken H. van Zoelen  

Lezingen C Eerste lezing: Jes. 43,16-21  

Tweede lezing: Fil. 3,8-14  

Evangelie: Joh. 8,1-11  

 

Week 14 (04-10 april) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)  

Datum 09-04  

Tijd 17:00 uur  

Voorganger D. Langerhuizen  

Lezingen C Eerste lezing: Luc. 19,28-40, Jes. 

50,4-7  

Tweede lezing: Fil. 2,6-11  

Evangelie: Luc. 22,14-23,56  

 

Week 16 (18-24 april) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)  

Datum 23-04  

Tijd 17:00 uur  

Voorganger V. Wang svd  

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 5,12-16  

Tweede lezing: Openb. 1, 9-11a.12-

13.17-19  

Evangelie: Joh. 20,19-31  

 

Week 17 (25/4- 1 mei) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)  

Datum 30-04  

Tijd 17:00 uur  

Voorganger V. Wang svd  

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 5,27b-32.40b-

41 Tweede lezing: Openb. 5,11-14  

Evangelie: Joh. 21,1-19 of 21,1-14  

 

 



Week 13 (28/3 -3 april) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot)  

Paschalis Baylon  

Datum 03-04 03-04  

Tijd 09:30 uur 11:00 uur  

Voorganger Broeders van St. Jan Broeders van St. Jan  

Lezingen C Eerste lezing: Jes. 43,16-21  

Tweede lezing: Fil. 3,8-14  

Evangelie: Joh. 8,1-11  

C Eerste lezing: Jes. 43,16-21  

Tweede lezing: Fil. 3,8-14  

Evangelie: Joh. 8,1-11  

 

Misintenties Piet de Jong Jacob Makko Lantinga  

Week 14 (04-10 april) 

Palmzondag 

Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon 

Familieviering  

Woord en Communie 

 

Datum 10-04 10-04  

Tijd 09:30 uur 11:00 uur  

Voorganger D. Langerhuizen Diaken H. van Zoelen  

Lezingen C Eerste lezing: Luc. 19,28-40, Jes. 

50,4-7  

Tweede lezing: Fil. 2,6-11  

Evangelie: Luc. 22,14-23,56  

C Eerste lezing: Luc. 19,28-40, Jes. 

50,4-7  

Tweede lezing: Fil. 2,6-11  

Evangelie: Luc. 22,14-23,56  

 

Misintenties overleden familie Frankenmolen overleden ouders Hammes-Maas, 

Johannes Wessel Ensing en  

overleden familie Ensing-Leuverink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rooster Goede Week 

Week 15 (11 - 17 april) 

 

Marlot   Donkere Metten           

(Onbevlekt Hart van Maria) 

Marlot  Eerste Paasdag 

(Onbevlekt Hart van Maria) 

Datum 13-04 17-04 

Tijd 19:00 uur 09:30 uur 

Voorganger R. Kurvers R. Kurvers 

Lezingen  C Eerste lezing: Hand. 

10,34a.37-43   

Tweede lezing: Kol. 3,1-4  

Evangelie: Joh. 20,1-9  

Week 16 (18 - 24 april) Marlot    Tweede Paasdag 

(Onbevlekt Hart van Maria) 

Datum 18-04 

Tijd 09:30 uur 

Voorganger D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 2,14.22-

32 Evangelie: Mat. 28,8-15  

 

Week 15 (11 - 17 april) Paschalis Baylon  

Witte Donderdag 

Paschalis Baylon  

Goede Vrijdag 

Datum 14-04 15-04 

Tijd 19:30 uur 15:00 uur 

Voorganger R. Kurvers Diaken H. van Zoelen 

Lezingen C Eerste lezing: Ex. 12,1-8.11-14  

Tweede lezing:1 Kor. 11,23-26  

Evangelie: Joh. 13,1-15  

Kinderkruisweg 

Week 15 (11 - 17 april) Paschalis Baylon  

Goede Vrijdag 

Paschalis Baylon  

Paaswake 

Datum 15-04 16-04 

Tijd 19:30 uur 21:00 uur 

Voorganger R. Kurvers R. Kurvers 

Lezingen C Eerste lezing: Jes. 52,13-53,12 

Tweede lezing: Heb. 4,14-16; 

5,7-9  

Evangelie: Joh. 18,1-19,42  

C Eerste lezing: Gen. 1,1-2,2; 

Ex.14,15-15,1; Jes.55, 1-11  

Tweede lezing: Rom. 6,3-11 

Evangelie: Luc. 24,1-12  



 
Week 15 (11-17 april) Paschalis Baylon  

Eerste Paasdag 

Datum 17-04 

Tijd 11:00 uur 

Voorganger R. Kurvers 

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 

10,34a.37-43  

Tweede lezing: Kol. 3,1-4  

Evangelie: Joh. 20,1-9  

Misintenties Jacob Makko Lantinga 

 
Week 16 (18-24 april) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon 

Datum 24-04 24-04 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger V. Wang svd V. Wand svd 

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 5,12-16  

Tweede lezing: Openb. 1, 9-11a.12-

13.17-19 Evangelie: Joh. 20,19-31  

C Eerste lezing: Hand. 5,12-16  

Tweede lezing: Openb. 1, 9-11a.12-

13.17-19 Evangelie: Joh. 20,19-31  

Misintenties  Ineke Sterk (jaargetijde)  

Week 17 (25/4 - 1 mei) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon 

Datum 01-05 01-05 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen Broeders van St. Jan 

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 5,27b-

32.40b-41 Tweede lezing: Openb. 

5,11-14 Evangelie: Joh. 21,1-19 of 

21,1-14  

C Eerste lezing: Hand. 5,27b-32.40b-

41 Tweede lezing: Openb. 5,11-14  

Evangelie: Joh. 21,1-19 of 21,1-14  

 

 

Overledenen Driekoningengemeenschap 

Joke Kemper-Hendriks, 94 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 11 april om 14:30 uur. 

Huize Oostduin => vrijdag 1 april om 14:30 uur. 

Huize Landscheiding => donderdag 14 april om 15:00 uur. 

Huize Waalsdorp => vrijdag 22 april om 14:30 uur. 

 

 

Uitnodiging tot deelname aan het Synodaal Proces in de parochie Maria 

Sterre der Zee: 30 maart en 6 april 2022 

Zoals u via media of anderszins hebt kunnen lezen, zit de rooms-katholieke kerk 

momenteel in een zogeheten Synodaal Proces. In oktober 2023 is er in Rome 

een bisschoppensynode, d.w.z. een grote bisschopsvergadering. Voordat paus 

Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij graag horen wat er leeft 

onder gelovigen. Dat bekent dat alle katholieken mee kunnen denken over de 

toekomst van de kerk. Hoe moet het nu verder met onze kerk in een tijd die zo 

snel aan het veranderen is? 

Vanuit onze parochie Maria Sterre der Zee wordt ook gehoor gegeven aan de 

oproep van de paus. Hij vraagt ons mee te doen aan een proces van luisteren, 

participeren en inspireren. Ook onze bisschop, Mgr. J. van den Hende, is met 

allerlei mensen en instanties in ons bisdom in gesprek over de inhoud van het 

synodaal proces: zie: www.bisdomrotterdam.nl. 

Het pastoraal team en het parochiebestuur nodigen u van harte uit voor 2 

bijeenkomsten in onze parochie: op woensdag 30 maart in de Maria ten 

Hovezaal bij de Jacobuskerk. Ingang: naast de pastorie aan de Willemstraat. En 

op woensdag 6 april in de Melchiorzaal van het parochiecentrum bij onze 

Paschaliskerk aan de Neuhuyskade. De inloop is vanaf 19.30 uur, waarbij een 

kop koffie en/of thee voor u klaar staat. Beide gespreksavonden beginnen om 

20:00 uur met gebed, daarna beginnen we aan de bespreking van de centrale 

thema’s. De centrale thema’s in ons bisdom zijn: 

 

 Vieren 

 Medeverantwoordelijkheid voor missie 

 Dialoog in Kerk en Samenleving.  

 

http://www.bisdomrotterdam.nl/


Het bisdom Rotterdam geeft een handreiking voor deze avonden. Aan de hand 

daarvan zullen we met elkaar in gesprek gaan. Daarnaast willen wij graag naar 

u luisteren welke opmerkingen, antwoorden en aanbevelingen u heeft op 

onderstaande vragen: 

 

Hoe is het om parochiaan te zijn in de katholieke kerk? 

Waar beleef je vreugde aan? 

Welke verbeteringen zijn nodig? 

Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome? 

 

U bent van harte welkom om aan een van deze avonden deel te nemen. Wilt u 

zo goed zijn om u tevoren op te geven bij het Centraal Parochiesecretariaat? 

Dat kan bij voorkeur via de e-mail: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of via 

de telefoon: 070 – 820 98 66 

Alle aanbevelingen en opmerkingen zullen (anoniem) worden gebundeld en 

doorgestuurd naar ons bisdom Rotterdam. Ook zal over het resultaat van deze 

bijeenkomsten worden gepubliceerd op de website van onze parochie: 

www.rkdenhaag.nl en in Stella Maris, het parochieblad onze parochie.  

Indien u niet in de gelegenheid bent om mee te doen, dan kunt u uw 

antwoorden en opmerkingen anoniem en schriftelijk, sturen aan:  

 

Centraal Parochiesecretariaat Maria Sterre der zee 

Nehuyskade 97 

2596 XK Den Haag  

 

Via de email is ook mogelijk: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 

Het doel van beide gespreksavonden is tweeledig: onze parochie wil voor 15 

april onze bijdrage leveren aan het bisdom. Het belangrijkste doel is dat we 

hierin samen op weg zijn. Geïnspireerd concrete en haalbare aanbevelingen 

omzetten in pastorale activiteiten. Als parochie Maria Sterre der Zee dragen we 

dan bij aan het Synodaal Proces en aan het Pastoraal Beleid in onze parochie. 

Mag ik u vragen om met mij te bidden, dat de Heilige Geest ons hierbij mag 

inspireren en begeleiden en dat wij mogen horen wat Hij ons in deze onrustige 

tijd wil zeggen. Opdat het geloof in de levende God mag worden doorgegeven!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dolf Langerhuizen, pastoor parochie Maria Sterre der Zee     
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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 Locatie Lid pastoraal team Hoofdstuk Fratelli Tutti 

6 april  Ignatius Jan Eijken Hoofdstuk 8 

13 april Martha Dolf Langerhuizen 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 email-
adres. 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 

 
Honderd jaar Paschalis Baylonkerk concert 

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de kerk van de 

H. Paschalis Baylon is geconsacreerd. De jubileumjaar- 

vieringen zijn inmiddels begonnen en eindigen op 

zondag 22 mei 2022. Er is een fototentoonstelling over 
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100 jaar Paschaliskerk én dit feit wordt herdacht en gevierd met een concert op 

zondag 15 mei om 15.00 uur en een speciale viering op zondag 22 mei om 

11.00 uur, uiteraard in de jubilerende kerk. In het concert op 15 mei staan twee 

bekende gregoriaanse gezangen centraal in het programma: de paassequens 

Victimae Paschali Laudes en de lofzang Te Deum Laudamus. Van harte welkom, 

na afloop kunt u napraten onder het genot van een glaasje. Op zondag 22 mei, 

in een feestelijke viering, brengt het Driekoningenkoor kerkmuziek ten gehore 

van organist-dirigenten die in die honderd jaar werkzaam zijn geweest aan deze 

kerk: De Mis der Lage Landen van Henk Weber, het Tantum ergo van Leo 

Smeets, en het Regina Caeli van Wim Voogd. Ook ontbreekt het Lied ter ere 

van onze Schutspatroon St. Paschalis Baylon niet. Van harte aanbevolen! 

 

Pastoraatgroep Driekoningengemeenschap 

De komende vergadering van de pastoraatgroep wordt gehouden 

op vrijdag 8 april 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 
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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 februari & maart 

De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand februari is  

€ 1839,55 geworden. De collecte van maart heeft €1463,06 

opgebracht. Voor Oekraïne hebben wij € 830,85 opgehaald.   

Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)! 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende maandbericht verschijnt 30 april.  

Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of andere berichten graag uiterlijk  

maandag 25 april via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl 
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De redactie 

wenst u een 

Zalig Pasen! 
 

 

 



 


