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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 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
Pastoraal Team    

Pastoor D. Langerhuizen d.langerhuizen@rkdenhaag.nl 070 8209280 
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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 Henk van Zoelen 

rekeningnummer PCI:NL53INGB 0007 3228 57                    
Ledenadministratie            J. Oomen 

                                     ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag.nl  
Zieken- en Ouderengroep H. Redegeld hubgerdahuub@ziggo.nl  
Koren  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 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!  

  

              

Gebed 
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Heer, wat zou ik graag 

een gelovige zijn die nooit twijfelt, 

een fiere christen, 

een bekwame dienaar, een rots, een eik, 

vurig van aard! 

Wat zou ik graag zien dat uw kerk 

me zin geeft om te geloven en positief over U te spreken. 

Laat haar groeien in omvang, vroomheid en levenslust! 

 

 

 

 

Alain Arnoux 

(Uit: Gebeden voor elke dag) 

 



Woord van de pastoor 
Pasen ligt alweer achter ons. Ik kijk dankbaar terug op 
alle mooie liturgische vieringen in de Goede Week en 
met Pasen in onze parochie. Veel dank aan onze koren, 
kosters, en vrijwilligers die in onze Driekoningengemeen-
schap hun onmisbare bijdrage weer hebben gegeven. 
Blijdschap en dankbaarheid mogen er terecht zijn!  
Maar dit jaar voelde ik met Pasen ook droefheid.  De 
droefheid werd ingegeven door de oorlog, het geweld en 

de terreur in Oekraïne. Daar kijk ik niet voor weg; het raakt mij ten diepste. 
Zovele onschuldige mensen slachtoffer van zinloos en extreem geweld. Ik vind 
dat heel zorgwekkend en een beangstigende werkelijkheid. Ik kan goed 
meevoelen met mensen die zeggen: “Er valt niets te juichen; het echte Pasen is 
voor de hele wereld nog lang niet gerealiseerd.” Maar Pasen is niet alleen maar 
triomfalistisch gejuich, een jubel die alles overstemt. We vieren Christus’ 
verrijzenis, maar óók en juist met Pasen moet er aandacht zijn voor onze 
gewonde wereld.  
Denk aan het verhaal van de zogeheten ‘ongelovige’ Thomas. We hebben het 
pas gelezen in de liturgie. We kunnen niet geloven in Jezus en ‘Mijn Heer en 
mijn God’ zeggen zonder ook zijn wonden aan te raken. Als je de pijn in de 
wereld niet serieus neemt, kun je God niet belijden. Als je leest over hoe de 
eerste christenen met de boodschap van Pasen op weg zijn gegaan, dan 
kunnen wij niet anders constateren dan dat dat een weg was van vallen en 
opstaan. En dat lijkt toch wel erg veel op hoe ons eigen leven er bij tijd en wijle 
uitziet: ons leven kent hoogte- en dieptepunten; niemand ontkent dat. 
Pasen is geen einde, maar een nieuw begin. We lopen onszelf soms voorbij. 
God voorbij. De verhalen voorbij. Pasen voorbij, vergetend dat we mogen 
opstaan tot een leven van bevrijd zijn. Nee, onze wereld, ons leven is nog niet 
op orde, maar het teken van het lege graf wijst ons een weg om te gaan, zegt 
ons dat de dood is overwonnen. Dood en terreur hebben niet het laatste 
woord! De apostelen, Maria Magdalena, de leerlingen van Emmaüs hebben 
ervaren: Jezus leeft! Hij blijft ons inspireren en bemoedigen om te blijven 
bouwen aan een menswaardige wereld en een Kerk die warm, liefdevol en 
uitnodigend is. Zo gaan we de komende weken op weg van Pasen naar 
Pinksteren en vervolgen we onze eigen levensreis. Er zijn begaanbare paden en 
er zijn altijd nieuwe wegen om te gaan. Er is altijd een nieuw begin te maken… 
En je gaat, met al die anderen, met de mensen die ons voorgingen, met de 
mensen die vandaag op je weg komen. 
 
Dolf Langerhuizen, pastoor 



Liturgisch rooster mei 

Week 18 (02-08 mei) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Woord & Communie  

 

Datum 07-05  

Tijd 17:00 uur  

Voorganger Diaken H. van Zoelen  

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 13,14.43-52 

Tweede lezing: Openb. 7,9.14b-17  

Evangelie: Joh. 10,27-30  

 

Week 19 (09-15 mei) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)  

Datum 14 mei  

Tijd 17:00 uur  

Voorganger J. Rivadeneira Aldás  

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 14,21-27  

Tweede lezing: Openb. 21,1-5a  

Evangelie: Joh. 13,31-33a.34-35  

 

Week 20 (16-22 mei) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot)  

Datum 21-05  

Tijd 17:00 uur  

Voorganger D. Langerhuizen  

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 15,1-2.22-29  

Tweede lezing: Openb. 21,10-14.22-23  

Evangelie: Joh. 14,23-2  

 

Week 21 (23-29 mei) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) 

Woord & Communie 

 

Datum 28-05  

Tijd 17:00 uur  

Voorganger Diaken H. van Zoelen  

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 7,55-60  

Tweede lezing: Openb. 22,12-14.16-

17.20  

Evangelie: Joh. 17,20-26  

 

 



Week 18 (02-08 mei) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot)  

Paschalis Baylon 

Woord & Communie 

 

Datum 08-05 08-05  

Tijd 09:30 uur 11:00 uur  

Voorganger J. Rivadeneira Aldás Diaken H. van Zoelen  

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 13,14.43-52 

Tweede lezing: Openb. 7,9.14b-17  

Evangelie: Joh. 10,27-30  

C Eerste lezing: Hand. 13,14.43-52 

Tweede lezing: Openb. 7,9.14b-17  

Evangelie: Joh. 10,27-30  

 

Misintenties overleden familie Frankenmolen overleden ouders Hammes-Maas 

 

 

Week 19 (09-15 mei) Onbevlekt Hart van Maria 

(Marlot) 

Paschalis Baylon  

Datum 15-05 15-05  

Tijd 09:30 uur 11:00 uur  

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen  

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 14,21-27  

Tweede lezing: Openb. 21,1-5a  

Evangelie: Joh. 13,31-33a.34-35  

C Eerste lezing: Hand. 14,21-27  

Tweede lezing: Openb. 21,1-5a  

Evangelie: Joh. 13,31-33a.34-35  

 

 

 

Gedoopt 

In onze geloofsgemeenschap zijn door middel  

van het Heilig Doopsel opgenomen: 

 

Maria Destiney Romacharella Leysner 

Yaël Linde Judith van Maanen 

 

Hartelijk welkom in onze Driekoningengemeenschap! 

 
 

 

 

 

 

 



Week 20 (16-22 mei) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon  

100-jarig bestaan van de kerk! 

Datum 22-05 22-05 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger GEEN VIERING Mgr. Van den Hende, D. 

Langerhuizen en R.Kurvers 

Lezingen  C Eerste lezing: Hand. 15,1-2.22-29  

Tweede lezing: Openb. 21,10-14.22-

23  

Evangelie: Joh. 14,23-2  

Week 21 (23-29 mei) Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) Paschalis Baylon 

Datum 29-05 29-05 

Tijd 09:30 uur 11:00 uur 

Voorganger D. Langerhuizen D. Langerhuizen 

Lezingen C Eerste lezing: Hand. 7,55-60  

Tweede lezing: Openb. 22,12-

14.16-17.20  

Evangelie: Joh. 17,20-26  

C Eerste lezing: Hand. 7,55-60  

Tweede lezing: Openb. 22,12-14.16-

17.20  

Evangelie: Joh. 17,20-26  

 

 

Donderdag 26 mei 2022 is er een Hemelvaartviering  in de kerk van Onbevlekt 

Hart van Maria (Marlot) om 09:30 uur. Voorganger is een broeder van Sint 

Jan. 

 

Overledenen Driekoningengemeenschap 

Gemma van der Togt-van der Voort van der Kleij, 81 jaar 

Ber Paanakker, 92 jaar 

Tanja Akesson, 51 jaar 

Wil Schutte-te Wierike, 89 jaar 

Bert Kuiper, 87 jaar 

Annie Frerichs-de Winter, 93 jaar 

Etty Lie- Kho, 84 jaar 

Tine van der Beek-Kuik, 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 Oostduin=> vrijdag 6 mei om 14:30 uur  

Huize Ametisthorst => maandag 9 mei om 14:30 uur. 

Huize WZH Bezuidenhout => vrijdag 13 mei om 14:30 uur. 

Huize Landscheiding => donderdag 19 mei om 15:00 uur. 

Huize Waalsdorp => vrijdag 27 mei om 14:30 uur. 

 
 
Koster Wim Kuipers gaat ons verlaten 

Wie kent hem niet, koster Wim Kuipers (62). Na 46 jaar 
zich voor onze parochie te hebben ingezet, gaat hij ons 
verlaten. Ruim 18 jaar is hij koster geweest in dienst 
voor onze Driekoningen geloofsgemeenschap. Wim 
was echter vanaf zijn 8e levensjaar al misdienaar in de 
Onze Lieve Vrouw van Goede Raad aan de 
Bezuidenhoutseweg. Op zijn 16e werd hij gevraagd om 
koster te worden. Wim kwam in vaste dienst toen nog 

de Federatie Haagse Hout bestond: de vijf kerken Christus Koning, Marlot, 
Goede Raad, Liduina en Paschalis. Daarna kwam er een fusie tot de Parochie 
Drie Koningen, die later opging in onze huidige parochie Maria Sterre der Zee.  
Natuurlijk wordt er een afscheid georganiseerd voor Wim. Zodra die datum 
bekend is, zullen wij dit bekend maken in deze Goud, Wierook en Mirre.  
 
 
Lezing Paschalis Baylon kerk 
Op dinsdag 3 mei 2022 houdt Herman van Bergeijk een voordracht waarin hij 
de parochiekerk van Paschalis Baylon in de context van zijn tijd en omgeving 
behandelt. Tevens zal hij aangeven welke plaats de kerk binnen het oeuvre van 
architect A.J. Kropholler inneemt.  
Herman van Bergeijk is architectuurhistoricus die in Groningen en Venetië 
heeft gestudeerd. In 1995 is hij gepromoveerd op een studie over het werk van 
W.M. Dudok. Hij heeft in verschillende Europese landen, de Verenigde Staten 
en China les gegeven. Vanaf 1997 is hij docent aan de TU Delft. Sinds een jaar is 
hij als hoogleraar architectuurgeschiedenis in Harbin (China) werkzaam. Locatie 
is de pastorie van de Paschalis Baylonkerk, aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 
19:30 uur. Aanmelden via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 070 – 820 98 
66.  
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100 jaar een vertrouwde plek 
in het Haagse hout 

Zondag 15 mei 2022 om 15:00 uur een concert 
ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum 

van de St. Paschalis Baylon kerk 
Wassenaarseweg 53 Den Haag 

 
Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd  

en is er een gezellig samenzijn 
onder het genot van een hapje en een drankje 

 
& 
 

Zondag 22 mei 2022 om 11:00 uur 
Plechtige Eucharistieviering 

Hoofdcelebrant Bisschop J. van den Hende 
Na afloop gezellig samenzijn 

onder het genot van een hapje en een drankje 



In het concert staan twee bekende gregoriaanse gezangen centraal in het 
programma: de paassequens Victimae Paschali Laudes en de lofzang Te Deum 
Laudamus. Deze werken komen in verschillende uitvoeringen aan de orde, ten 
eerste in de oorspronkelijke gregoriaanse versie door de herenschola, ten 
tweede in orgelwerken en ten derde in versies door het Driekoningenkoor en 
met verschillende instrumentalisten/vocalisten: violiste Quirine van Hoek en 
bariton Maarten van Manen verlenen hun medewerking. De orgelwerken 
worden uitgevoerd door Wim Voogd en Johan Groen. Het geheel staat onder 
leiding van Wim Voogd, organist en dirigent van de St. Paschaliskerk.  
 

Op zondag 22 mei, tijdens de 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 Sint Paschalis 

Baylon niet. Van harte aanbevolen! 

 

 

Pastoraatgroep Driekoningengemeenschap 

De komende vergadering van de pastoraatgroep wordt 

gehouden op vrijdag 13 mei 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 

mailto:driekoningen@rkdenhaag.nl
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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 april 

De totale opbrengst van de kerkcollecte in de maand april is  

€ 3422,02 geworden. De opbrengst voor de Vastenactie was € 

907,25. Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende maandbericht verschijnt 28 mei.  

Inleveren van nieuwtjes, mededelingen of andere berichten graag uiterlijk  

maandag 23 mei via ledenadministratie.driekoningen@rkdenhaag. 
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