
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
FEBRUARI 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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Bij de Antonius Abt houden wij 
mensen graag in beeld 

 
Alle geloofsgemeenschappen, dus ook de H. Antonius Abt, houden hun 
adresgegevens actueel met behulp van de Stichting Interkerkelijke Leden-
administratie (SILA). De SILA werkt samen met de Basisregistratie Personen 
(BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie 
aan die een einde lijkt te maken aan deze koppeling. Als dat doorgaat is het 
werkelijk een ramp voor ons. Voor het echter zover is, houdt de overheid 
een internetconsultatie. Kerkgangers kunnen dus reageren op dit voorne-
men van de politiek en vragen om voortzetting van de koppeling. Dat heb ik 
uiteraard al gedaan als ledenadministrateur. 
 

Via SILA leren wij mensen kennen die 
nieuw op Scheveningen komen wonen zo-
dat we een welkomstpakketje in de brie-
venbus kunnen doen. Wij horen van SILA 
wie er verhuist, naar een ander adres of 
naar een zorginstelling. Ook van overlijden 
stuurt de SILA bericht zodat wij de nabe-
staanden een condoleance kunnen sturen 
en het bezorgen van de Stella Maris stop 
kunnen zetten. Met de SILA-berichten hou-
den wij onze administratie bij de tijd en de 
koppeling is dus van levensbelang. 
 
Reageren op de internetconsultatie kan tot 
3 februari 2017. De bijsluiter bij dit Maand-

bericht legt uit hoe dat kan. 
 
Vindt u het ook belangrijk dat wij elkaar blijven kennen en weten te vinden 
in onze geloofsgemeenschap? Doe dan mee aan de internetconsultatie op 
overheid.nl. Bij voorbaat dank voor uw hulp en moeite. 
 
Nelly Oosthoek  
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Berichten uit de geloofsgemeenschap 
 

Familieberichten 
 

Overleden 
22-12-2016 Johanna Aleida (Joke) van Haastrecht-Talsma 
07-01-2017 Johannes Theodorus (Jan) van der Lans 
21-01-2017 Elisabeth Francisca Maria van Elsen-Jongmans 
 

Gedoopt 
08-01-2017 Max Frans Peter Christiaans 
   Cathaleya Destiny Leticia van der Zalm 
   Christian Victor Johannes Steenbergen 
 
Opbrengst collectes 
19/12 – 25/12 = € 3.517,23  27/12 – 01/01 = € 602,07 
02/01 – 08/01 = €    696,45  09/01 – 14/01 = €   19,13* 
16/01 – 22/01 = €    564,06 
 

* De collecteopbrengst van de oecumenische viering op 15 januari is in zijn 
geheel voor Stichting Trix, leer- en rehabilitatieproject Scheveningen. 
 

Doelcollecte Adventsactie: € 3.486,20 
 
Onze eerste communicantjes 
 

 
 

Het voorstellen op zondag 8 januari 2017 
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Zondag 8 januari, op het feest van Driekoningen, stelden de eerste commu-
nicantjes zich aan de kerkgangers voor. Zij noemden hun naam: Bram Jans-
sen, Alexander Maas, Arianna Riposati, Ximena Guerrero Alvarez, Marck-
Diederick Verkaart, Julia Simens, Valerio van Geest, Nikol Stolorz en Frede-
rik Krebs. Ze hadden allemaal, net als de Driekoningen, een cadeautje voor 
Jezus meegebracht, een mooi versierde doos met inhoud. Tot het feest van 
de eerste communie op zondag 28 mei ontmoet u de kinderen bij de ge-
zinsvieringen en zijn de dozen te bewonderen in de Ontmoetingsruimte. 
 

Pastoraatsgroep 
 
Adventsactie 
 

De adventsactie had als doel geld 
bij elkaar te brengen voor de re-
novatie van een basisschool en 
vijf onderwijzerswoningen in 
Masiakriki, in het binnenland van 
Suriname. Op de informatiebor-
den in de Ontmoetingsruimte ga-
ven de kleurenfoto’s een over-
duidelijk beeld van de deplora-
bele staat van de onderwijsge-
bouwen. Hier moest iets aan ge-

daan worden, vonden wij. 
Kennelijk was u dat met ons eens want u droeg royaal bij. In totaal is de op-
brengst van de actie € 3.486,20, gespecificeerd als volgt: schaalcollectes op 
24 en 25 december € 2.390,90; offerkist € 475,30; ontvangen op de bankre-
kening € 620,00. 
Het geld gaat naar het bisdom Paramaribo. De aanvrager, vicaris-generaal 
Esteban Kross, begeleidt met zijn medewerkers de uitvoering van het reno-
vatieplan en bewaakt de besteding van het geld. Hij laat ons zeker weten 
hoe het verloopt. 
Rest ons u van harte te bedanken voor uw financiële steun. 
 

werkgroep M.O.V. 
 



6 

 
Over de noodzaak van deze actie hoeft de beheercommissie u weinig te 
vertellen, denkt ze. Alleen dat Annemiek Beeloo, onze budgethouder, bin-
nenkort uw medewerking zal vragen voor het bezorgen van de brieven. 
 
Lourdeskapel 
In de kapel O.L. Vrouw van Lourdes aan de Berkenbosch Blokstraat 9A 
wordt op donderdag 2 februari om 18.30 uur een eucharistieviering gehou-
den voor het feest van de Presentatie van Jezus in de tempel (Maria Licht-
mis). 
 
Kleding voor statushouders 
Ondanks het bericht in Kerk in Den Haag met de kop Gezocht: kleren, koks 
en acteurs (8 januari 2017) zamelt de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt 
geen kleding in voor de statushouders op de Scheveningse- en Pompstati-
onsweg. U kunt goede gedragen kleding wel inleveren bij Het Kalhuis, Bad-
huisstraat 177. 
 
Kinderzegen 
 

Graag nodigen wij u en speciaal ouders met hun kinderen uit voor de vie-
ring van de Opdracht van de Heer, nog altijd beter bekend als Maria Licht-
mis, op zondag 5 februari, 10.30 uur. Parochievicaris Van der Helm en pas-
toraal werker Witteman gaan voor in een eucharistieviering waarin de kin-
deren gezegend worden. Kinderkoor De Stadhoudertjes onder leiding van 
Maria voor ’t Hekke zorgt voor de muzikale ondersteuning. 
Maria Lichtmis is één van de oudste christelijke feesten. We vieren dan dat 
Maria en Jozef veertig dagen na de geboorte van Jezus naar de tempel trok-
ken om hun kindje op te dragen aan God. Opdragen wil zeggen: van harte 
weggeven, toevertrouwen, toewijden... Met de opdracht in de tempel 
toonden Jozef en Maria dat Jezus helemaal aan God toebehoort. 
De ouders met kinderen in onze gemeenschap krijgen de uitnodiging ook 
per brief. 
 

Pastoraatsgroep 
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De drie altaarkruizen in de Abtkerk 
 

Misschien is het u, bij een vergelijking van de drie altaren, wel eens opge-
vallen dat de drie altaarkruizen wel erg verschillend van grootte, plaatsing 
en vormgeving zijn. De drie door Jan-Eloy en Leo Brom in 1926/1927 ont-
worpen altaren zijn opgebouwd met dezelfde marmersoorten en hebben 
een redelijk overeenkomstige stilering en versiering. Maar omdat elk van 
deze drie altaren een andere positie in het kerkelijke ensemble inneemt, 
zijn ze qua belangrijkheid en uitstraling sterk verschillend en dat is onder 
meer ook goed te zien aan de desbetreffende altaarkruizen. 
 

In de Middeleeuwen ontstond de tendens om op de mensa (het altaarblad) 
meerdere devotievoorwerpen te plaatsen, waarbij je moet denken aan 
kruizen, crucifixen, reliekhouders en liturgisch vaatwerk. Vanaf de 19e eeuw 
werd het altaarkruis gaandeweg het meest in het oog springende sieraad 
van een altaar. Zo’n crucifix hoeft niet per se onderdeel van het altaar zelf 
te zijn, maar kan er ook boven hangen, er achter aan een wand bevestigd 
zijn of, zoals tegenwoordig vaak het geval is, in de vorm van een processie-
kruis naast het altaar geplaatst worden. 
 

Hoogaltaar 
Het hoogaltaar in de Abtkerk straalt een en al verhe-
venheid uit en de verhoging waar het op staat is een 
symbolische verwijzing naar de Calvarieberg, waarbij 
het enorme altaarkruis de betekenis van het altaar als 
offertafel extra benadrukt. Mede door het grote al-
taarkruis komt het gehele hoogaltaar nogal glorieus 
over, maar benadrukt zo ook de gedachtenis aan het 
kruisoffer van Christus. Niet voor niets staat in het 
midden onder de mensa een beeld van Christus met 
de symbolen van zijn ‘lichaam en bloed’. 
De grootte van dit 2500 gulden kostende altaarkruis is in 1927 een behoor-
lijk discussiepunt geweest en pas na intensief overleg tussen de firma Brom 
en Antoon Molkenboer kon men het hierover eens worden. Niet het kos-
tenaspect, maar het goed inpassen bij de daarachter zichtbare voorstelling 
van het gedenkmozaïek was het grote probleem. 
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In het oorspronkelijke altaarontwerp van Jan-Eloy en Leo Brom was zelfs 
een 2,5 meter hoog kruisbeeld opgenomen, maar door uiteindelijk een klei-
ner kruisbeeld te ontwerpen met een dragende constructie die gelijk is aan 
de zes 1,6 meter hoge altaarkandelaars, verkreeg men toch het gewenste 
effect. 
 
Maria-altaar 
Bij het Maria-altaar ligt het accent sterk op het thema ‘Maria als moeder 
van Christus’. Het altaarkruis heeft hier een ondergeschikte rol gekregen, 
wat waarschijnlijk komt door de betrokkenheid van de toenmalige Maria-

congegratie en door de keuze van een bronzen kopie 
van het 19e-eeuwse barokke Mariabeeld. De stijl van 
het Mariabeeld en het altaarkruis wijken sterk af van 
de veel meer gestileerde vormgeving van het Maria-
altaar en de twee andere altaren. 
Bij het Maria-altaar heeft het altaarkruis ook een on-
opvallende plek gekregen, tussen het barokke Maria-
beeld en haar mandorla (de amandelvormig aureool). 
In het kerkelijk decreet nummer 3576 staat: ‘Het eer-
ste en voornaamste sieraad van het altaar is het kruis 

met corpus, dat goed zichtbaar moet zijn, zodat het aanstonds in het oog 
valt. Het moet staan tussen de kandelaars en kan worden geplaatst op het 
tabernakel, maar niet ervoor, noch op de expositiekroon.’ Deze kleine en 
eenvoudige crucifix op dit Maria-altaar voldoet dus maar gedeeltelijk aan 
dat voorschrift en benadrukt dus nauwelijks het offer van Christus en de 
eucharistie. 
 

Jozefaltaar 
Bij het Jozefaltaar ligt het accent weliswaar op Jozef 
als hoeder van de kerk, maar is het hierin geplaatste 
altaarkruis veel meer opgenomen in de gehele vorm-
geving van het altaar. Omdat het Jozefaltaar geen ta-
bernakel heeft maar een centraal geplaatste nis heb-
ben Jan-Eloy en Leo Brom hiervoor een direct in het 
oog springend altaarkruis ontworpen. Niet zoals bij 
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het hoogaltaar, als jubelende bekroning van het geheel, maar meer als het 
eerste en voornaamste sieraad van het altaar. 
Iedereen die dit altaarkruis eens van dichtbij heeft bewonderd, zal min of 
meer geraakt zijn door de mooie stilering en de expressie waarmee het cor-
pus van Christus hier is uitgebeeld. 
Ondanks het grote Jozefbeeld blijft het offer van Christus zo een centraal 
thema van dit altaar, waarbij het altaarkruis samen met de zes kandelaars 
een mooie eenheid vormt. Deze crucifix mag dan klein zijn, maar is mis-
schien wel een van de meest onderschatte objecten van de Abtkerk. 
 

Vrienden van de Abt 
Bart Maltha, voorzitter 
 
Enquête 
De redactie van rkdenhaag.nl is benieuwd naar uw mening over de website, 
ook in relatie tot de andere communicatiemiddelen van de parochie Maria 
Sterre der Zee. Wilt u daarom de enquête op de website invullen. Het kost 
u niet veel tijd. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Verzoek van Lidwinagroep 
 

Het doel van de vrijwilligers van de Lidwinagroep is onder meer zieken 
thuis of in het ziekenhuis of te bezoeken en/of een kaartje te sturen. Graag 
willen wij zo aan hen laten zien dat wij als gemeenschap van de H. Antonius 
Abt met hen meeleven, ze niet vergeten en voor hen bidden om beter-
schap. 
Helaas is ons meerdere malen gebleken dat wij van ziekte of ziekenhuisop-
name van mensen niet op de hoogte gesteld worden. Wij betreuren dit 
zeer, want wij willen niemand het gevoel geven er niet meer bij te horen. 
Daarom ons dringend verzoek aan het pastoraal team, parochiebestuur, 
beheercommissie, pastoraatsgroep en parochianen, in geval van ziekte of 
ziekenhuisopname van mensen dit zo spoedig mogelijk aan ons door te ge-
ven. 
 

Namens de Lidwinagroep 
Angela van der Toorn 
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Maandagenda 
wo 01 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 02 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  14.00 uur Leerlingen van het VCL krijgen een rondleiding in 

de kerk (Vrienden van de Abt) 
vr 03 09.00 uur Eucharistieviering eerste vrijdag van de maand 
  17.30 uur Tapasmaaltijd in de pastorie 
za 04 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Vijfde zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met pastoor Langerhuizen. Gemengd koor Laus 
Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa brevis in 
D van Mozart. 

zo 05 10.30 uur Opdracht van Jezus in de tempel (Maria Lichtmis). 
Eucharistieviering met kaarsenwijding, lichtpro-
cessie en kinderzegen. Voorgangers: parochievi-
caris Van der Helm en pastoraal werker Witte-
man. M.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. 
Maria voor ’t Hekke. 

di 07 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 08 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.30 uur Vergadering beheercommissie 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 09 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 10 13.30 uur Bijeenkomst werkgroep Eerste communie 
  19.00 uur Voorbereidingsviering op het Vormsel met pas-

toor Langerhuizen en pastoraal werker Witteman. 
Begeleiding van de samenzang: Patrick Hopper. 
Motto: Verloren en weer gevonden. 
Aansluitend generale repetitie Vormselviering. 

za 11 17.45 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
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za 11 18.00 uur Zesde zondag door het jaar. Eucharistieviering in 
de Engelse taal met father Saps m.m.v. FCC Choir 
o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 12 10.30 uur Zesde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pater Asa SVD. De dames van Laus Deo zin-
gen o.l.v. Patrick Hopper de Messe pour deux voix 
égales van Chaminade. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
di 14  Geen gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 
wo 15 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  20.00 uur Ouderavond eerste communicantjes 
do 16 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.00 uur Vergadering Vrienden van de Abt 
za 18 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 Zevende zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen m.m.v. de schola van 
Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

zo 19 10.30 uur Eucharistieviering en toediening van het Vormsel. 
De Antonius Abt is dit jaar gastkerk voor het 
Vormsel in de parochie Maria Sterre der Zee. 
Voorgangers: mgr. Van den Hende en pastoor 
Langerhuizen. M.m.v. jongerenkoor PaMa o.l.v. 
Bart de Jong. 

di 21 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

  19.30 uur Voorbereiding doopviering maart met parochievi-
caris Van der Helm, Willemstraat 60 

wo 22 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  15.00 uur Vergadering pastoraatsgroep voorkamer pastorie 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 23 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
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za 25 10.30 uur Bijeenkomst Zingen met plezier o.l.v. Patrick Hop-
per, in de kerk 

  18.00 uur Achtste zondag door het jaar. Eucharistieviering 
in de Engelse taal met father Oliver m.m.v. FCC 
Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 26 10.30 uur Achtste zondag door het jaar. Woord- en commu-
nieviering met pastoraal werker Witteman m.m.v. 
gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

di 28 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

 
Toelichting op de agenda 

Orgelconcert – donderdag 2, 9, 16 en 23 februari 
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. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 4 en 18 februari 
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 7, 21 en 28 februari 
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. 
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Wereldwinkel – zaterdag 11 en zondag 12 februari 
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 11 en 25 februari 
De Filipino Catholic Community (FCC) viert op de tweede en vierde zater-
dag van de maand om 18.00 uur de eucharistie in de Antonius Abt. De vie-
ringen zijn in het Engels met samenvattingen in het Nederlands en ieder-
een is niet alleen van harte welkom om mee te vieren maar kan dat ook. 
Op deze zaterdagen is er geen eucharistieviering meer om 17.00 uur. 
 

Berichten uit de geloofsgemeenschap (vervolg) 
 

Week van gebed 
De gebedsdienst op zondag 15 januari, waarin pastoor Langerhuizen en ds. 
Charlotte van de Leest voorgingen en ds. Jan Maasland de preek verzorgde, 
werd door ruim 500 kerkgangers bezocht. De reacties na afloop waren po-
sitief en iemand zei: wat knap toch van Patrick Hopper, hij kan zowel pro-
testants als katholiek orgel spelen. Kerkkoor Scheveningen ondersteunde 
de samenzang. Toch een kritisch kanttekeningetje: volgend jaar graag meer 
liederen uit het Liedboek voor de Kerken die ook in de Antonius Abt gang-
baar zijn. 
Koffiegroep Pro Deo kwam net toe met de inhoud van de twee grote koffie-
ketels en de voorraad koekjes. De aankondiging van de lezing over Luther 
door John Batist had ook effect: ruim 50 personen, van wie veel uit Badka-
pel en Bethelkerk, kwamen daarvoor donderdag naar de pastorie. 
 
Activiteitenboekje 
In de entree van de kerk ligt het boekje Wat is er te doen dit seizoen voor u 
klaar om mee te nemen. Het beschrijft lezingen, concerten, meditatiebij-
eenkomsten, museumbezoeken, maaltijden en andere activiteiten in de 
Antonius Abt in de periode 19 januari-14 augustus 2017. 
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Huiszegen 
U kunt uit de Ontmoetingsruimte 
van de kerk de huiszegen meenemen: 
 
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. 
 

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 
 
Winter: tijd voor rust en bezinning 
 

Momenten voor jezelf en voor elkaar 
met muziek, tekst en gesprek 

 

 
 

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 
 

Datum: zaterdag 18 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@rkdenhaag.nl 
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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. 
 

Zingen is ook gezond, zowel voor je li-
chaam als voor je geest. Je wordt er 
blij van. Probeer het maar eens uit in 
de badkamer: zing een liedje en pro-
beer tegelijkertijd somber te zijn. Dat 
gaat dus niet. Je zingt jezelf als het 
ware los van al je gedachten (en van 
gepieker). 
 

Kom dus allemaal en als je dat weekend vervolgens bij een viering bent: er-
vaar maar eens dat je veel beter in staat bent om in de viering mee te zin-
gen! 
 

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 
 

Vooruitblik 
 
Vastenmaaltijd 
Op 1 maart, Aswoensdag, wordt er om 18.00 uur in de pastorie een vasten-
maaltijd georganiseerd, bestaande uit soep en brood. Tijdens de maaltijd is 
er gelegenheid met elkaar te praten. Dit wordt afgewisseld met het luiste-
ren naar muziek. 
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Bezoek parochiebestuur 
Zondag 12 maart komt het parochiebestuur Maria Sterre der Zee op bezoek 
bij onze geloofsgemeenschap. Het bestuur woont de eucharistieviering bij 
en onder het koffiedrinken gaan de leden graag in gesprek met de kerkgan-
gers. Bereid u voor en vertel waarom u graag in de Abt komt of wat u op 
uw hart hebt. Aansluitend is er een nazit met de leden van de beheercom-
missie en de pastoraatsgroep. 
 
Pelgrimsreis naar Lourdes 
Zaterdag 22 april 2017 vindt in de Marlotkerk, Bloklandenplein 15, om 
10.30 uur een informatiebijeenkomst plaats over de Lourdesreis die de 
werkgroep Bedevaarten RK Den Haag van 20 tot en met 28 september 
2017 organiseert voor de parochies De Vier Evangelisten en Maria Sterre 
der Zee. 
Aanmelden voor deelname aan de reis is nu al mogelijk: de inschrijfformu-
lieren staan in de informatiezuil in de Ontmoetingsruimte. 
 
 
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 22 februari 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). 
 
 


