
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
JANUARI 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Maandbericht is een aanvulling op parochieblad Stella Maris 
en bevat een overzicht van vieringen, activiteiten en nieuws van 
de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt.  
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Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt 
 

Scheveningseweg 233, 2584 AA Den Haag, 070 – 354 17 42 
 

Secretariaat antoniusabt@rkdenhaag.nl 
Openingstijden maandag en dinsdag: 13.00 – 16.30 uur 
 woensdag, donderdag en vrijdag: 9.30 – 13.00 uur 
Ledenadministratie antoniusabt3@rkdenhaag.nl 
Website www.rkdenhaag.nl 
Bankrekening    NL81 RABO 0102 4487 36 t.n.v. Parochie H. Antonius Abt 
 

Kerkgelegenheden 
H. Antonius Abtkerk Scheveningseweg 235 

   Mariakapel Scheveningseweg 235 
 Kapel dagelijks geopend van 10.30 – 17.00 uur 

Lourdeskapel Berkenbosch Blokstraat 9A 
 Dagelijks geopend van 9.00 – 18.00 uur 
 Eucharistieviering eerste zaterdag van de maand om 11.00 uur 
 Overige zaterdagen om 11.00 uur rozenkransgebed 

 

Pastoraatsgroep Pastoraatgroep.antoniusabt@rkdenhaag.nl 
Henk Bressers diaconie 070 – 351 48 80 
Marie-Elise Huigen liturgie 070 – 338 79 38 
Greet Kappers educatie en communicatie 070 – 338 96 75 
Nelly Oosthoek liturgie 070 – 355 69 19 
 

Beheercommissie Beheercommissie.antoniusabt@rkdenhaag.nl 
Annemiek Beeloo budgethouder 06 – 402 963 47 
Agnes Damen vrijwilligers 070 – 350 56 15 
Fons de Rouw gebouwen 070 – 352 46 04 
Theo van Woerkom voorzitter a.i. 070 – 358 94 50 
 

Contactpersonen 
Misintenties Thea van Leeuwen 070 – 354 03 89 
Vervoer op zondag Piet Damen 070 – 350 56 15 
Lidwinagroep / Thea van Leeuwen 070 – 354 03 89 
Communie thuis Angela van der Toorn 070 – 338 84 27 
Nabestaanden Trees Kempen 070 – 355 38 77 
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Restauratie tabernakeldeurtjes 
 

Vanuit de kerkbanken en zelfs vanaf het priesterkoor zien de twee 
tabernakeldeurtjes van het hoogaltaar er nog goed uit, maar bij nadere 
beschouwing blijkt de tand des tijds toch zijn sporen te hebben 
nagelaten. 
 

In 1927 hebben Jan-Eloy en Leo Brom, bij het ontwerpen en vervaardigen 
van het nieuwe hoogaltaar, de reliëfversie-
ring van het tabernakel van de in 1925 afge-
broken neogotische Abtkerk opgenomen in 
hun ontwerp. In 1928 verhuisde het neogo-
tisch hoogaltaar, samen met de communie-
banken en de preekstoel, naar Aruba, waar 
het nog steeds te bewonderen is in de Saint 
Ann’s Church (foto). Alleen de twee reliëfpla-

ten, waarmee de deurtjes van het uit ca. 1870 stammende rechthoekige ta-
bernakel waren bekleed, zijn hier gebleven. 
 

Deze twee reliëfplaten, met een afbeelding van 
Christus en een Samaritaanse vrouw bij de water-
put, zijn pas in 1907 ontworpen (op de foto links ziet 
u de originele schetsen) en vervaardigd door Jan 
Hendrik Brom. Zijn twee zoons hebben deze reliëf-
platen weer gemonteerd op hun ronde tabernakel. 
Hoewel de stijl van de voorstelling anders is dan de 
veel meer gestileerde vormgeving en de beelden 
van het hoogaltaar hebben Jan-Eloy en Leo Brom er, 

mede door de tabernakelbekroning met de donkerblauwe natuursteen 
lapis lazuli, toch wel een eenheid van gemaakt. 
 

De nu gebogen koperen reliëfplaten (foto rechts) 
vertonen na bijna 110 jaar nogal wat sleetse plekken. 
Van een afstand ziet alles er nog even glimmend uit, 
maar van dichtbij zie je plekken waar het verguldsel 
zo dun geworden is dat de koperen ondergrond 
zichtbaar geworden is. 
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Misschien dat men in het verleden deze reliëfplaten te veel heeft gepoetst 
in plaats van alleen maar opgewreven en nu is ook de kans op oxidatie van 
het koper toegenomen. 
 

Zoals afgelopen jaar alle beelden van het hoogaltaar onder handen zijn ge-
nomen, zo zullen nu ook de twee reliëfplaten van de tabernakeldeurtjes ge-
restaureerd gaan worden. De stichting Vrienden van de Abt heeft hiervoor 
al toestemming gekregen van het parochiebestuur en het wachten is nu en-
kel nog op een bisschoppelijke machtiging. Hopelijk zal er begin 2017 een 
nieuwe vergulding aangebracht kunnen worden, waarmee de tabernakel-
deurtjes weer voor de komende honderd jaar veiliggesteld zijn. 
 

Het gehele project wordt betaald en begeleid door de stichting Vrienden 
van de Abt en als geschenk aangeboden aan de geloofsgemeenschap 
H. Antonius Abt. 
 

Mede namens de stichting Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha 
 
 
 
Graag hadden wij dit Maandbericht geopend met een bijdrage van pastoor 
Langerhuizen over pastorale nabijheid per 1 januari 2017. Over hoe die 
pastorale nabijheid wordt ingevuld voor onze geloofsgemeenschap. De pas-
toor had dat ook graag voor ons op papier gezet maar de drukte van de 
kersttijd maakt het hem simpelweg onmogelijk rustig te gaan zitten schrij-
ven. Wij houden het tegoed voor de volgende keer, heeft hij beloofd. 
 

De ‘twee pastoraal aanspreekbare pastores’ (zie Stella Maris, nummer 5, 
pag. 5, rechter kolom) voor de Antonius Abt zijn: pastoor Dolf Langerhuizen 
en pastoraal werker Marijke Witteman. Dat mocht de pastoraatsgroep aan 
de redactie doorgeven en nu weet u het dus ook. De pastoraatsgroep is er 
blij mee, u hopelijk niet minder, en zo stappen wij samen vol vertrouwen 
het nieuwe jaar in. 
 

Redactie 
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Berichten uit de geloofsgemeenschap 
 

Familieberichten 
 

Overleden 
30-11-2016 Johannes Everardus Antonius (Joop) Elbers 
12-12-2016 Bernhard Louis Constantinus (Ben) Dijkmeijer 
 

Gedoopt 
04-12-2016 Elleonora Rosita Elizabeth Hato 
   Oscar Max Pasman 
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        Links de familie Pasman met Oscar en rechts Elleonora Hato met haar ouders 
 

 

 
 
Opbrengst collectes 
21/11 – 27/11 = € 562,52  28/11 – 04/12 = € 740,15 
05/12 – 11/12 = € 464,52  12/12 – 18/12 = € 533,56 
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Adventsactie voor Masiakriki 
 

  
 

Zondag 27 november 2016 vertelde pater Jan 
Mul, die vele jaren in Suriname werkzaam was, 
over het belang van onderwijs en het renova-
tieproject van de Kankantrieschool en vijf on-
derwijzerswoningen in Masiakriki. Twee dames, 
Erna en Joan, uit de Haagse Surinaamse ge-
meenschap waren met hem meegekomen. 
 

Voor uw bijdragen: de offerzuil of NL81 RABO 
0102 4487 36 t.n.v. Parochie H. Antonius Abt. 
 

foto’s Ine Steenhoff  
 
Nieuws van de overkant 
Het hoofdgebouw van Scheveningseweg 90-92 is verbouwd tot 14 apparte-
menten. De nieuwe bewoners hebben hun huurcontract getekend en zijn 
uit het asielzoekerscentrum verhuisd naar hun nieuwe huis. Het gaat om 
ongeveer 45 mensen in gezins- of familieverband. Ook zij komen weer 
voornamelijk uit Syrië en Eritrea. VluchtelingenWerk verzorgt de eerste 
maanden intensieve begeleiding voor de nieuwe bewoners. De mensen die 
uit Syrië afkomstig zijn, zijn overwegend moslim, de mensen uit Eritrea 
bijna zonder uitzondering christen. 
Inmiddels zijn ook rond de 35 statushouders gehuisvest op het terrein van 
de gevangenis aan de Pompstationsweg 14. 
Pastoraatsgroep 
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Zaterdagavondvieringen 
Het pastoraal team heeft besloten met ingang van 1 januari 2017 de vierin-
gen van 17.00 uur op de tweede en de vierde zaterdag van de maand te 
schrappen. U zit dan niet zonder viering: u kunt namelijk deelnemen aan de 
Eucharistievieringen van de Filipijnse gemeenschap die om 18.00 uur begin-
nen. Misschien even wennen, want de vieringen zijn in het Engels. Maar 
het zal niet ontbreken aan enthousiasme en inspiratie. 
Pastoraatsgroep 
 
Paramentencommissie zoekt 
nieuwe leden 
De paramentencommissie houdt zich bezig met 
het onderhoud van liturgische kleding en het 
linnengoed dat gebruikt wordt tijdens de 
vieringen. Wij zijn op zoek naar mensen die het 
leuk vinden om met textiel bezig te zijn in alle 
vormen: dus verstellen maar ook ontwerpen en 
maken van altaarkleden en stola's. Wij komen 
de eerste donderdagochtend van de maand van 
10.00 tot 13.00 uur bij elkaar in de pastorie van 
de Antonius Abtkerk. 
Indien u belangstelling hebt kunt u contact 
opnemen met Barbara Wolswijk, lid van de 
paramentencommissie. Zij is elke vrijdag tussen 
9.30 en 13.00 uur bereikbaar op het 
secretariaat, tel. 354 17 42. 
Laura ten Bokkel Huinink 
 
Het Abt-café 
Wij beschouwen het eerste kwartaal 2017 als een proefperiode als het gaat 
om het nieuwe rooster van de zaterdagavondvieringen. Na de evaluatie in 
april denken wij pas inzicht te hebben in de wenselijkheid het Abt-café 
voort te zetten. In de maanden januari, februari en maart is er daarom op 
de derde zaterdag van de maand geen Abt-café na de eucharistieviering. 
Pastoraatsgroep 
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Maandagenda 
zo 01 10.30 uur H. Maria, Moeder van God. Nieuwjaarsdag. 

Eucharistieviering met pastoor Bakker m.m.v. 
organist Patrick Hopper. 

di 03  Geen bijeenkomst van de gebedsgroep o.l.v. Lida 
van Ruijven 

  20.00 uur Vergadering beheercommissie 
wo 04 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 05 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 06 09.00 uur Eucharistieviering eerste vrijdag van de maand 
  13.30 uur Bijeenkomst werkgroep Eerste communie 
za 07 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Openbaring des Heren (Driekoningen). 

Eucharistieviering met parochievicaris 
Rivadeneira Aldás. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. 
Patrick Hopper zingt de Mis in C van Bruckner. 

zo 08 10.30 uur Openbaring des Heren (Driekoningen). 
Eucharistieviering, doop van drie kinderen en 
presentatie van de eerste communicantjes. 
Voorgangers: parochievicaris Van der Helm en 
pastoraal werker Witteman. M.m.v. kinderkoor 
De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. 
Motto: Stralende ster. 

di 10 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 11 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  10.00 uur Vergadering beheercommissie 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 12 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 14 18.00 uur Tweede zondag door het jaar. Eucharistieviering 

in de Engelse taal met father Saps m.m.v. FCC 
Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

  19.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
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zo 15 10.30 uur Zondag in de Week van gebed voor de eenheid. 
Oecumenische Woord- en gebedsdienst in de 
Antonius Abtkerk. Liturg: pastoor Langerhuizen, 
preek: ds. Charlotte van der Leest. 
M.m.v. het koor van de Bethelkerk. Organist: 
Patrick Hopper. Motto: Jouw hand, mijn glimlach. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
di 17 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
wo 18 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  15.30 uur Vergadering pastoraatsgroep (inloop tot 15.45 

uur), tussenkamer pastorie 
do 19 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  14.30 uur Lezing over Maarten Luther door emeritus pastor 

John Batist. Wat heeft Luther ons nog te zeggen? 
za 21 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  15.00 uur Winter: tijd voor rust en bezinning. Momenten 

voor jezelf en voor elkaar met muziek, tekst en 
gesprek. Begeleiding: Joke Kievit. 

  17.00 uur Derde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen m.m.v. de schola van 
Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

zo 22 10.30 uur Derde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Van der Helm m.m.v. jonge-
renkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. 

di 24 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 25 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
  20.00 uur Vergadering Oecumenisch Beraad Scheveningen 
  20.00 uur Voorbereidingsgesprek doop (onder voorbehoud) 
do 26 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 28 13.00 uur Meditatieve winterwandeling: een middag vol 

ruimte met afsluiting in de Lourdeskapel. Begelei-
ding: Joke Kievit. 
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  18.00 uur Vierde zondag door het jaar. Eucharistieviering in 
de Engelse taal met father Oliver m.m.v. FCC 
Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 29 10.30 uur Vierde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Rivadeneira Aldás m.m.v. 
gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

ma 30 10.30 uur Vergadering Lidwinagroep 
di 31 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
 

Toelichting op de agenda 
Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 7 en 21 januari 
De Antonius Abtkerk is open voor bezichtiging op de eerste en derde 
zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur. Er zijn dan vrijwilligers aan-
wezig die uitleg kunnen geven over de historie, de bouw en het interieur 
van de kerk. De toegang is vrij en fotograferen is toegestaan. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 10, 17, 24 en 31 januari 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep Antonius Abt bijeen voor 
de lezingen van de dag, gebed en zang. De voorbede van de dag vullen we 
aan met onze eigen voorbede. We bidden voor alle zorgen en verdriet en 
uit dankbaarheid voor onze zegeningen. Wilt u een keer komen en uw zor-
gen of uw vreugde met ons delen? Van harte welkom. Adres: Eisenhower-
laan 120, ingang aan de achterkant. Voor meer informatie en ook om te 
vragen of de bijeenkomst doorgaat: Lida van Ruijven, tel. 352 08 28. 
 

Orgelconcert – donderdag 5, 12, 19 en 26 januari 
Elke donderdag geeft Patrick Hopper om 13.00 uur een kort concert op het 
orgel van de Antonius Abtkerk. Met zijn muziekkeuze probeert hij aan te 
sluiten bij de (liturgische) tijd van het jaar. Omdat het concert maar een 
half uur duurt, is het een goede onderbreking van de werkdag. Even een 
rustig moment van stil zitten, luisteren naar orgelmuziek en kijken naar het 
prachtige interieur. De toegang is vrij. 
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Wereldwinkel – zaterdag 14 en zondag 15 januari 
Eén weekend per maand is er in de Ontmoetingsruimte verkoop van artike-
len uit de Wereldwinkel. Koffie, thee, rietsuiker, rijst, rode, witte en rosé 
wijn, chocoladerepen in melk en puur, verschillende soorten honing en 
jam, pindakaas, hazelnootpasta, chocoladehagel en -vlokken. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 14 en 28 januari 
Met ingang van deze maand viert de Filipino Catholic Community (FCC) op 
de tweede en vierde zaterdag de eucharistie in de Antonius Abt om 18.00 
uur in plaats van om 18.30 uur. De vieringen zijn in het Engels en iedereen 
is van harte welkom om mee te vieren. Op deze zaterdagen is er geen 
eucharistieviering meer om 17.00 uur. 
 

Berichten uit de geloofsgemeenschap (vervolg) 
 

Week van gebed 
Zondag 15 januari is de H. Antonius Abtkerk gast-
heer voor de gebedsdienst die is voorbereid door 
het Oecumenisch Beraad Scheveningen in het ka-
der van de Week van gebed voor de eenheid van 
de christenen. Deze week loopt van 15 tot en met 
22 januari en staat in het teken van verzoening en 
terugblikken op 500 jaar Reformatie. De slogan 
voor de gebedsweek is Jouw hand, mijn glimlach. 
De poster laat handen zien die naar elkaar reiken. 
Het drukt verzoening uit. Ook de slogan wil de uit-
gestoken hand en de onderlinge verbondenheid 
tot uitdrukking brengen. 

De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid 
en daarin ‘verzoening’ centraal gesteld aan de hand van de woorden van 
Paulus over de liefde van Christus die mensen drijft: 2 Korintiërs 5:14-20. 
De gebedsdienst, waarin pastoor Langerhuizen voorgaat en ds. Charlotte 
van de Leest de preek verzorgt, begint om 10.30 uur. Het koor van de 
Bethelkerk ondersteunt de samenzang; Patrick Hopper bespeelt het orgel. 
De Bethelkerk en de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk zijn op 15 januari ge-
sloten. 
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Voorbereiding eerste communie 
De negen eerste communicantjes hebben er 
twee voorbereidingsbijeenkomsten opzitten. 
Zij hebben een kennismakingsspel gespeeld 
en het werkboek Blijft dit doen mee naar huis 
genomen. Ze mochten alvast een kijkje ne-
men bij de grote kerstgroep in de kerk. En 
kregen een opdracht mee: maak een cadeau-
tje voor het pasgeboren Kind en breng dat op 
zondag 8 januari mee naar de kerk. 
Op die dag vieren we het feest van Driekoningen. Van hen weten we dat ze 
voor Jezus geschenken meebrachten: goud, wierook en mirre. De commu-
nicantjes zullen zich tijdens de gezinsviering voorstellen en ook hun cadeau 
bij de kribbe neerzetten. 
 

Tot eind december heeft pastoraal werker Jan Eijken 
de communicantjes begeleid. Per 1 januari heeft hij 
echter een paar maanden onbetaald verlof om aan 
zijn proefschrift te werken. Zijn taak wordt overgeno-
men door pastoraal werker Elma Beerends, voor ve-
len van u een goede bekende. Op 6 januari maakt zij 
kennis met de moeders van de werkgroep Eerste 

communie. Welkom Elma! 
Pastoraatsgroep 
 
Activiteitenboekje 
In de entree van de kerk ligt het nieuwe boekje Wat is er te doen dit sei-
zoen voor u klaar om mee te nemen. Het beschrijft lezingen, concerten, 
meditatiebijeenkomsten, museumbezoeken, maaltijden en andere activi-
teiten in de Antonius Abt in de periode 19 januari-14 augustus 2017. 
 
Diaken Van Berkel ziek 
Diaken Ronald van Berkel kan voorlopig niet werken: bij hem is een nekher-
nia geconstateerd. We wensen hem een snel en volledig herstel toe. 
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Maarten Luther, wat heeft hij ons nog te zeggen? 
 

Lezing door emeritus pastor John Batist 
 

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat 
Maarten Luther de Reformatie begon, 
door 95 stellingen tegen misstanden in 
de Katholieke Kerk aan de kerkdeur in 
Wittenberg te timmeren. Daarmee is 
hij één van de belangrijkste grondleg-
gers van wat katholieken het protes-

tantisme noemen. 
Lange tijd werd hij door katholieken beschouwd als een ketter. Dankzij eer-
lijk oecumenisch onderzoek kwam de R.-K. Kerk echter tot andere inzichten 
en er ontstond steeds meer waardering voor het spirituele gedachtegoed 
van Luther. Dit leidde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie tot een door-
braak: zij (de protestanten) worden door de Katholieke Kerk terecht als 
broeders en zusters in de Heer erkend. 
In de lezing gaan we na hoe Luther tot het inzicht kwam dat hem een ge-
weldige bevrijding gaf: de rechtvaardiging door het geloof. 
 

Datum: donderdag 19 januari 2017 | Tijd: 14.30 uur | Plaats: pastorie Anto-
nius Abt | Kosten: vrijwillige bijdrage | Aanmelding (graag) bij het secretari-
aat, tel. 354 17 42 of e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl 
 
Winter: tijd voor rust en bezinning 
 

Momenten voor jezelf en voor elkaar 
met muziek, tekst en gesprek 
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Wij komen bij elkaar rond een thema per zaterdag dat wordt ingevuld met 
teksten en muziek. Het zijn thema’s die aansluiten bij de tijd van het jaar, 
de Bijbel en onze eigen belevingswereld. Iedereen is welkom. 
 

Begeleiding door en informatie bij Joke Kievit, tel. 06 20 41 77 66 
 

Data: zaterdag 21 januari en 17 februari 2017 | Tijd: 15.00 – 16.30 uur | 
Plaats: pastorie Antonius Abt | Kosten: vrijwillige bijdrage | Aanmelding 
(graag) bij het secretariaat, tel. 354 17 42 of e-mail antoniusabt@rkden-
haag.nl 
 
Een zaterdagmiddag vol ruimte 
 

Meditatieve winterwandeling 
Ruimte voor jezelf, voor de elementen en de Eeuwige 

 

Een stille wandeling over het 
strand en door het duin, afgeslo-
ten met een meditatief moment in 
de Lourdeskapel rond 16.00 uur. 
We verzamelen om 13.00 uur bij 
de pastorie van de Antonius Abt. 
 

Stevige schoenen en waterdicht 
wandelpak maken het aangena-
mer. Neem je eigen lunchpakketje mee. 
 

Begeleiding: Joke Kievit 
 

Langs de golven 
waar heden en verleden met elkaar in gesprek zijn 
herhalen mijn stappen zich in het zand 
ik luister 
betoverd door de magie van de golven 

 

Datum: zaterdag 28 januari 2017 | Tijd: 13.00 – 16.30 uur | Kosten: vrijwil-
lige bijdrage | Voor aanmelding (handig) en informatie: e-mail jokeadri-
ana@outlook.com of tel. 06 20 41 77 66 
 
 



15 

Huiszegen 
Vanaf 1 januari kunt u uit de 
Ontmoetingsruimte van de kerk de 
nieuwe huiszegen meenemen: 
 
 

Vooruitblik 
 

Vieringen op tv 
Regelmatig kwamen de zondagse eucharistievieringen 
op televisie uit de kerk van de H. Jacobus aan de Park-
straat. Voorganger was dan onze parochievicaris Ad 
van der Helm. 
Met ingang van 2017 komt daar verandering in en ko-
men de vieringen uit de Petruskerk in Roelofarends-
veen. Maar de voorganger is ook een bekende: pas-

toor Jack Glas. Jack deed in 2008/2009 zijn pastorale stage in de Antonius 
Abt. 
De Petruskerk (foto) is on-
derdeel van de parochiefede-
ratie HH. Clara en Franciscus. 
In die federatie is ook pastor 
Bouke Bosma werkzaam. 
De eerste uitzending uit Roe-
lofarendsveen is op zondag 
5 februari om 10.30 uur. 
 
Tapasmaaltijd 
 

Na de succesvolle eerste tapasmaaltijd volgt er een tweede. De bedoeling is 
dezelfde: kennismaken met mensen die je (nog) niet kent en onder het ge-
not van lekkere hapjes praten over een actueel onderwerp. 
Van de deelnemers verwachten we dat zij een tapashapje meebrengen 
voor ongeveer twaalf mensen. 
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Datum: vrijdag 3 februari 2017 | Tijd: 17.30 – 19.30 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt | Kosten: vrijwillige bijdrage | Aanmelding (noodzakelijk) bij 
het secretariaat, tel. 354 17 42 of e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl 
 
Zingen met plezier 
 

onder leiding van Patrick Hopper 
 

In 2016 zijn we begonnen met zaterdagse zangochtenden onder de inspire-
rende leiding van onze dirigenten. Deze ochtenden zijn juist bedoeld voor 
ons, gewone kerkgangers. Je hoeft hiervoor geen kennis of ervaring te heb-
ben. Patrick leidt ons en voor je het weet sta je met elkaar als een echt 
koor te zingen. 
 

Datum: zaterdag 25 februari 2017 | Tijd: 10.30 – 12.00 uur | Plaats: Anto-
nius Abtkerk | Kosten: vrijwillige bijdrage | Aanmelding (graag) bij het se-
cretariaat, tel. 354 17 42 of e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl 
 
 
 
Maandbericht 
Het Maandbericht probeert zo actueel mogelijk te zijn maar toch is het 
raadzaam regelmatig website rkdenhaag.nl te raadplegen voor het laatste 
nieuws. 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot 
woensdag 25 januari sturen aan antoniusabt3@rkdenhaag.nl. 
 
Secretariaat 
De openingstijden zijn: 
Maandag en dinsdag van 13.00 tot 16.30 uur 
Woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 13.00 uur. 
Buiten deze tijden kunt u een boodschap inspreken op het antwoordappa-
raat of, in dringende gevallen, bellen met het Centraal parochiesecretariaat 
(820 98 66), het pastorale noodnummer (06 83 89 80 41) of de uitvaartlijn 
(06 83 87 40 82). 
 
 


