
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
MAART 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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Het ‘Mercy Home for Girls’ 
 
Aswoensdag 1 maart: begin van de Veertigdagentijd en start van onze vas-
tenactie. Dit jaar willen wij met de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt 
een project steunen van de Blauwe Zusters, officieel de Dienaressen van de 
Heer en de Maagd van Matará. Er leven enkele Blauwe Zusters in een com-
muniteit aan de Fluwelen Burgwal in Den Haag en zij informeerden ons met 
plezier over hun Mercy Home for Girls op de Filipijnen. 

 
Sinds 2004 zijn de zusters werkzaam in Caloo-
can City. Dat is een stad op het eiland Luzon 
die samen met zestien andere steden en ge-
meenten de National Capital Region vormt, 
ook wel Metro Manila genoemd. Geweld en 
armoede zijn er meer regel dan uitzondering. 
De zusters werden getroffen door de gebrui-

kelijke gevolgen daarvan als prostitutie, drugsverslaving, seksueel misbruik 
en tienerzwangerschappen. Ook kregen veel kinderen geen kans om naar 
school te gaan. 
 
In 2008 openden de Blauwe Zusters dan 
ook het Mercy Home for Girls, een te-
huis voor misbruikte, dakloze en ver-
waarloosde meisjes. Naast onderdak en 
een goede opvoeding krijgen ze toegang 
tot degelijk onderwijs. Momenteel wo-
nen er 32 meisjes in het tehuis. Negen 
van hen studeren aan de universiteit, 
drie zitten op de Junior High School, tien op de High School, negen volgen 
basisonderwijs, en één zit op de kleuterschool. En dan is er nog een peuter-
tje van drie jaar. 
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De zusters organiseren in het tehuis ook allerlei activiteiten om de talenten 
van de meisjes breed te ontwikkelen. Al hun inspanningen zijn erop gericht 
de meisjes later betaald werk te laten vinden. 
 

De Blauwe Zusters vragen voor hun 
project een bedrag van € 4.600, be-
stemd voor school- en collegegeld voor 
voortgezet en hoger onderwijs in het 
studiejaar 2016-2017 plus bijkomende 
kosten als schooluniformen en leer-
middelen. De aanvraag wordt op zon-
dag 12 maart tijdens de eucharistievie-
ring nog mondeling toegelicht door 

zuster Nadia van de Blauwe Zusters. Henk van Ruijven bezocht het Mercy 
Home voor Girls op een van zijn reizen voor het fonds Pour Les Autres van 
het bisdom Rotterdam. Zijn mening over het project: in één woord uitste-
kend. 
 

 
 

Wij nodigen u uit om de fotopresentatie die binnenkort in de Ontmoetings-
ruimte wordt ingericht te bekijken en uw giften voor het meisjestehuis in 
Caloocan City in de offerkist te doen. Voor nieuws kunt u eens kijken op 
https://www.facebook.com/lujanmercyhomeforgirls. 
 

werkgroep M.O.V.  
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Berichten uit de geloofsgemeenschap 
 

Familieberichten 
 

Overleden 
29-01-2017 Elsa Louise Maria (Els) Harder-Buwalda 
03-02-2017 Josephina Adelberta Antonia (Jos) Huijgen-Lintel 
07-02-2017 Johanna Francisca Hendrina Christina (Joos) Fekkes-van den 

Assem 
19-02-2017 Johannes Leonardus Antonius (Hans) Overwijn 
 

60 jaar getrouwd 
Op 31 januari 1957 werd op Curaçao het huwe-
lijk van Henk Nijhout en Margreet Oosthout ker-
kelijk ingezegend. Zondag 5 februari kwam het 
echtpaar Nijhout-Oosthout (89 en 84 jaar) in de 
Antonius Abt met kinderen, kleinkinderen en fa-
milieleden zijn 60-jarig huwelijksfeest beginnen. 
Parochievicaris Ad van der Helm nodigde het 

bruidspaar naar voren voor een zegenbede. Namens de geloofsgemeen-
schap waren er bloemen en goede wensen voor nog veel jaren samen in 
goede gezondheid. 
 
Opbrengst collectes 
23/01 – 29/01 = € 343,54  30/01 – 05/02 = €    609,67 
06/02 – 12/02 = € 309,24  13/02 – 19/02 = € 1.017,19 
 
Collecte voor Stichting TRIX 
Alle gemeenteleden en parochianen die op 15 januari 2017 in de kerk van 
de H. Antonius Abt aanwezig waren in de oecumenische dienst in het kader 
van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen gaven blijk in te 
stemmen met het bestemmen van de collecte voor de Stichting Trix: er 
werd € 1.414,50 bijeengebracht. Woensdag 8 februari overhandigden do-
minee Jan Maasland en Fons de Rouw het bedrag namens het Oecume-
nisch Beraad aan de projectleider, Bram Stoop. 
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De stichting TRIX, aan de haven van Scheveningen, 
verzorgt een leer- en rehabilitatieproject voor jonge-
ren en volwassenen die om uiteenlopende redenen 
zonder passende hulp en praktische opleiding niet of 
slechts zeer moeilijk aan het werk zouden komen. Tij-
dens de periode dat jongeren bij de Trix verblijven 

worden ze opgeleid in het lassen, maar leren ze ook op een goede manier 
om te gaan met orde en gezag. Het nakomen van afspraken is zo’n prak-
tisch punt. 
De opleiding vindt deels plaats aan de hand van het restaureren van sche-
pen en het nieuw bouwen van kleinere vaartuigen. Daarnaast vervaardigen 
de cursisten ook kleine, handzame en praktische voorwerpen. 
Het behalen van diploma`s is bij dit leertraject heel belangrijk, omdat elk 
behaald diploma een stap is op weg naar een baan in de samenleving: er 
zal altijd vraag zijn en blijven naar goede vaklui! 
 
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. 
De leden van het parochiebestuur zijn: pastoor Dolf Langerhuizen, Conny 
Huisman, Lore Olgers-van Schie, Max Timmerman, Henk van Ruijven, Alex 
Keijzer, Dolf van der Sluijs, Harry Vrins en Theo van Woerkom. 
Aansluitend is er een nazit met de leden van de beheercommissie en de 
pastoraatsgroep. 
 

 
Annemiek Beeloo, budgethouder en belast met de praktische uitvoering 
van de actie Kerkbalans in onze geloofsgemeenschap, denkt met gemengde 
gevoelens terug aan de operatie-2017. 
Positief waren de reacties van vrijwilligers op haar oproep mee te helpen 
met het inpakken van de brieven, negatief de ontdekking dat de brieven 
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van de Abt waren afgedrukt op briefpapier van een andere geloofsgemeen-
schap. Gelukkig kon de drukker binnen één dag de correcte versie leveren 
en kwam de planning niet in gevaar. 
Donderdag 9 februari begonnen zes vrijwilligers – na een kop koffie of thee 
met wat lekkers - in tweetallen een zending van ruim 1400 stuks klaar te 
maken. De een vouwde de brief en de ander voegde de folder toe en 
stopte beide in de envelop. Leden van jongerenkoor PaMa verzorgden vrij-
dag 10 februari de resterende 700 stuks. 
Negatief was vervolgens de ontdekking dat de bezorging van de brieven om 
administratieve redenen niet door het relatief voordelige SANDD kon ge-
beuren zodat de partijenpost van PostNL moest worden ingeschakeld. 
Heel positief, ook voor de portemonnee van de Abt, was dat Hanny van der 
Horst kans zag het totaal van 2100 brieven te splitsen in bezorging door 
vrijwilligers (1350) en bezorging door PostNL (750). 
Allen de meehielpen aan verzendklaar maken en aan huis bezorgen: harte-
lijk dank. 
 
Vastenmaaltijd 

 

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag en is 
een voorbereidingstijd op het Paasfeest. Op As-
woensdag ontvangen we een kruisje met ge-
wijde as van verbrande palmtakken op ons voor-
hoofd. De priester zegt daarbij: “Gedenk mens, 
dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.” 

Voorafgaand aan de Aswoensdagviering van 19.30 uur in de kerk wordt er 
een vastenmaaltijd georganiseerd. Dat is een eenvoudige maaltijd be-
staande uit soep en brood. 
Tijdens de maaltijd is er gelegenheid met elkaar te praten. Dit wordt afge-
wisseld met het luisteren naar muziek. 
 

Datum: woensdag 1 maart 2017 | Tijd: 18.00 uur | Plaats: pastorie Anto-
nius Abt | Kosten: vrijwillige bijdrage | Aanmelding (noodzakelijk) bij het 
secretariaat, tel. 354 17 42 of e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl 
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Maandagenda 
wo 01 09.00 uur Aswoensdag. Eucharistieviering met oplegging 

van het askruisje. Aansluitend koffie-inloop. 
  09.00 uur Aswoensdag. Start van de Vastenactie. 
  18.00 uur Aswoensdag. Vastenmaaltijd in de pastorie. 
  19.30 uur Aswoensdag. Eucharistieviering met pastoor Lan-

gerhuizen. Oplegging van het askruisje. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa 
XVII. 

do 02 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 03 09.00 uur Eucharistieviering eerste vrijdag van de maand 
za 04 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Eerste zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-

tieviering met pastoor Langerhuizen. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa 
brevis in d van Lotti. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 05 10.30 uur Eerste zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-

tieviering met parochievicaris Van der Helm en 
pastoraal werker Witteman. Doop van Nova en 
Eden. M.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. 
Maria voor ’t Hekke. Motto: Waar leef je van? 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
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 
  19.30 uur Vastenmeditatie in de Lourdeskapel 
do 09 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  18.00 uur Tweede zondag van de Veertigdagentijd. Eucha-

ristieviering in Engels/Nederlands met father Saps 
m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 
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zo 12 10.30 uur Tweede zondag van de Veertigdagentijd. Eucha-
ristieviering met pastoor Langerhuizen. Gemengd 
koor Laus Deo zingt o.l.v. Patrick Hopper de Missa 
in memoriam van Hopper. 
Tijdens het koffiedrinken kunnen de kerkgangers 
een gesprek aanknopen met de leden van het pa-
rochiebestuur. 

di 14 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 15 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  19.30 uur Vastenmeditatie in de Lourdeskapel 
do 16 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 18 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Derde zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-

tieviering met pastoor Langerhuizen m.m.v. de 
schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

zo 19 10.30 uur Derde zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-
tieviering met pater Asa SVD 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 

wo 22 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  15.00 uur Vergadering pastoraatsgroep voorkamer pastorie 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
  19.30 uur Vastenmeditatie in de Lourdeskapel 
  20.00 uur Lezing Op weg naar Pasen door pastoor Langer-

huizen 
do 23 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 25 18.00 uur Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap). 

Eucharistieviering in Engels/Nederlands met 
father Oliver m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haax-
man. 
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zo 26 10.30 uur Vierde zondag van de Veertigdagentijd. Zondag 
Laetare – halfvasten. Eucharistieviering met paro-
chievicaris Rivadeneira Aldás. Gemengd koor Laus 
Deo zingt o.l.v. Patrick Hopper de Missa in d van 
Perosi. 

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

wo 29 19.30 uur Vastenmeditatie in de Lourdeskapel 
do 30 14.30 uur Bezinning en bloemschikken rond het lijdensver-

haal met emeritus pastor John Batist 
 

Toelichting op de agenda 
Orgelconcert – donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 maart 
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. Het concert is een goede onder-
breking van de werkdag. Even een rustig moment van stil zitten, luisteren 
naar orgelmuziek en kijken naar het prachtige interieur. De toegang is vrij. 
 

Wereldwinkel – zaterdag 4 en zondag 5 maart 
Eén weekend per maand is er in de Ontmoetingsruimte verkoop van artike-
len uit de Wereldwinkel. Koffie, thee, rietsuiker, rijst, rode en witte wijn, 
chocolade melk en puur, honing en jam, pindakaas, hazelnootpasta, choco-
ladehagel en theeboeketjes. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 4 en 18 maart 
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, 14, 21 en 28 maart 
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 
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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. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 11 en 25 maart 
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 van harte welkom om mee te vieren. 
 
Restauratie tabernakeldeurtjes 
 

 
 

In het Maandbericht van januari 2017 heeft een stukje gestaan over de res-
tauratie van de twee tabernakeldeurtjes van het hoogaltaar in onze 
Abtkerk. Nu kan de stichting Vrienden van de Abt gelukkig melden dat dit 
projectje daadwerkelijk uitgevoerd is en alles weer in oude glorie hersteld 
is. 
Helaas moest eerst gewacht worden op een bisschoppelijke machtiging en 
op een toestemming van de kunstcommissie van het bisdom. Het ging hier 
nu eenmaal om een object dat voor onze Abtkerk van grote cultureel-histo-
rische waarde is en waarvoor dan bepaalde restricties gelden. 
Op donderdag 16 februari zijn enkele werknemers van juwelier Steltman 
aan de Plaats in Den Haag alle onderdelen komen demonteren en de vol-
gende dag kon men alles al weer terugplaatsen. 
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Zodoende zullen maar heel weinig mensen gemerkt hebben dat de twee 
reliëfplaten eventjes van de tabernakeldeurtjes af zijn geweest. 
Tijdens de restauratie bleek goed dat niet alleen bij de verhoogde delen 
van het reliëf de koperen ondergrond zichtbaar was geworden, maar ook 
dat de tabernakeldeurtjes in het grijze verleden zelfs zo veel gepoetst zijn 
dat een van oorsprong beschermende vernislaag voor tachtig procent weg-
gesleten was. 
Door de nieuwe vergulding en een modernere beschermlaag zien de twee 
reliëfplaten er niet alleen wéér fantastisch uit, maar ze zijn nu hopelijk te-
vens voor de komende ‘100 jaar’ voor onze Abtkerk veiliggesteld. 
Als stichting Vrienden van de Abt danken wij iedereen die ons financieel ge-
steund heeft, waardoor wij zo’n restauratieproject als schenking aan de ge-
loofsgemeenschap H. Antonius Abt konden aanbieden. 
Voor informatie over onze stichting, die trouwens de ANBI-status heeft, 
verwijzen wij graag naar onze website: vriendenvandeabt.nl. 
 

Namens de stichting Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha 
 

Berichten uit de geloofsgemeenschap (vervolg) 
 

Vastenmeditaties 
 

Het thema van de vastenmeditaties is Onthechting – Ze lieten hun netten 
achter en volgden Hem (Mt. 4, 20). Teksten in het Nederlands en Frans. Se-
rie van vijf bijeenkomsten maar elke meditatie staat op zichzelf. 
Informatie en begeleiding: Joke Kievit, 06 20 41 77 66. 
 

Data: woensdag 8, 15, 22 en 29 maart 2017 (en 5 april) | Tijd: 19.30 – 20.00 
uur | Plaats: kapel O.L. Vrouw van Lourdes, Berkenbosch Blokstraat 9A | 
Kapel open: 19.15 uur | Kosten: vrijwillige bijdrage | Aanmelding (niet 
noodzakelijk) bij het secretariaat, tel. 354 17 42 of e-mail antoni-
usabt@rkdenhaag.nl 
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Op weg naar Pasen 
 

Lezing door pastoor Dolf Langerhuizen 
 

Onderwerp van gesprek deze avond is onder meer 
het paastriduüm, de drie dagen voorafgaand aan 
Pasen. Op Witte Donderdag herdenken we het 
Laatste Avondmaal, waarin Christus zich aan ons allen heeft geschonken. 
Goede Vrijdag is de gedenkdag van het lijden, de kruisiging en de dood van 
Jezus. Wij denken deze dag over het mysterie van het kwaad. Stille Zater-
dag wachten wij de grote gebeurtenis van de verrijzenis af. We denken na 
over de invloed van het kwaad en de grote kracht van het goede dat voort-
komt uit het lijden en uit de verrijzenis van de Heer. 
 

Datum: woensdag 22 maart 2017 | Tijd: 20.00 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 
 
Bloemschikken rond het lijdensverhaal 
 

Bezinning onder leiding van em. pastor John Batist 
 

Het verhaal over het lijden van Jezus is vol van dramatiek: denk aan het 
verraad van Judas, de verloochening door Petrus, de kruisiging. Hoe kwam 
Jezus daar doorheen zonder wanhopig te worden? Maar uiteindelijk is er 

God, tot wie hij kan zeggen: “Vader, in uw handen 
beveel ik mijn geest.” 
Op deze middag verbinden we door middel van 
‘meditatief bloemschikken’ de ervaringen van Je-
zus met onze eigen ervaringen. Na het lezen van 
de teksten volgt een oefening die ons helpt bij het 

verbeelden van onze gevoelens met materiaal uit de natuur. Dan volgt het 
hoofdgedeelte waarin we proberen met bloemen iets van een zelfgekozen 
tekst uit te beelden. We doen dit in stilte met meditatieve muziek op de 
achtergrond. Aan het eind bespreken we wat het ieder aan beleving heeft 
gebracht. Voor bloemen en materiaal wordt gezorgd. Ervaring is niet nodig. 
De deelnemers moeten zelf een scherp mes en een platte schaal met op-
staande rand meenemen om de schikking in te maken. 
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Datum: donderdag 30 maart 2017 | Tijd: 14.30 – 16.30 uur | Plaats: pasto-
rie Antonius Abt | Kosten: € 7,50 voor bloemen, materiaal en koffie of thee 
| Aanmelding (verplicht) bij het secretariaat, tel. 354 17 42 of e-mail anto-
niusabt@rkdenhaag.nl 
 
Ineke Bosman terug uit Ghana 
 

Vrijdag 10 maart komt Ineke Bosman weer terug in Den Haag. Zij heeft, sa-
men met haar man Bob, de winter doorgebracht in de Peace of Christ Com-
munity in Nkoranza, Ghana. U kent de gemeenschap ook onder de naam 
Operation Hand in Hand, tehuis voor geestelijk of meervoudig gehandi-
capte kinderen. Voor Hand in Hand hebben wij in de Antonius Abt al eens 
geld ingezameld voor de aanschaf van een terreinwagen. 
Maar wist u dat Ineke in Nkoranza nog een tweede project heeft opgezet? 
Het is de Clear Mind Foundation voor alcoholverslavingszorg. Met redelijk 
succes krijgen de mannen en vrouwen die van de drank af willen het medi-
cijn Baclophen om af te kicken. Plus begeleiding en zo nodig onderdak en 
bezigheden. 

Geen project of er is geld voor nodig. Ineke riep de 
Clear Mind Art Gallery in het leven om kunstwerkjes, 
meest wandversieringen, te verkopen. De tekeningen 
en collages worden zaterdags in de Art Club door 
Ineke en de bewoners van Hand in Hand gemaakt. 
Vrij recent begon Ineke in Den Haag met het maken 
van sierpoppen op basis van plastic flessen en resten 
Afrikaanse stof. Toen ze op de website operationcle-
armind.com/artgalery-1-ghana-dolls haar ‘Sister 
Beadseller’ (foto) te koop aanbood, was die natuur-

lijk voor mij. Neemt u ook eens een kijkje op de website: de geverniste pop-
pen zijn leuk voor uzelf of als cadeau. Van de prijzen zult u niet schrikken. 
En u steunt Ineke Bosman en Clear Mind. 
 

Nelly Oosthoek 
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Groeten van pastoor Kurvers 
 

Oud-pastoor R.A. (Rutger) Kurvers, van de parochie O.L.V. van Lourdes, is in 
september 2016 bij een val heel ongelukkig terechtgekomen. Daarbij heeft 
hij zijn heup gebroken en was een operatie in ziekenhuis Bronovo noodza-
kelijk. Dat is de reden dat u pastoor Kurvers dus al enige tijd niet in de An-
tonius Abt hebt gezien. 
Na zijn ontslag uit het ziekenhuis is hij, als lid van de Augustijnenorde, voor 
herstel en revalidatie naar het klooster Mariënhage in Eindhoven vervoerd. 
In het begin was het daar wennen voor hem. Echter, de zorg waarmee men 
hem omringt is goed. Door de aandacht is zijn gevoel van eenzaamheid 
minder. Maar natuurlijk mist hij zijn contacten in de regio Den Haag/Sche-
veningen; hij doet u dan ook de hartelijke groeten. 
Overigens bestonden er al vóór zijn ziekenhuisopname plannen voor zijn 
verhuizing naar het klooster van de paters Augustijnen. 
Het adres is: Augustijnenklooster Mariënhage, Augustijnendreef 15, 5611 
CS Eindhoven, waar pastoor Kurvers, als hem dat gegeven is, op 6 mei 2017 
zijn 95e verjaardag viert. 
 

Vooruitblik 
 

Pianorecital Patrick Hopper 
Zondag 2 april om 15.00 uur geeft onze organist Patrick Hopper in de kerk 
een pianoconcert voor de Vastenactie. De opbrengst komt ten goede aan 
het Mercy Home for Girls in Caloocan City op de Filipijnen (zie pag. 3). 
 
Lezing door Bart Maltha 
Dinsdag 4 april houdt de voorzitter van de Vrienden van de Abt, Bart Mal-
tha, in de pastorie een lezing over de historie en situering van de Abtkerk 
en pastorie aan de Kerkwerf. Aanvang: 20.00 uur. 
 
Cantamus Alati brengt Stabat Mater 
Op Palmzondag, 9 april, voert het koor Cantamus Alati met medewerking 
van pianist Menno Boogaard en vier solisten in onze kerk het Stabat Mater 
van Antonín Dvořák uit. Dit prachtige werk over het verdriet van Maria bij 
de kruisiging van haar zoon past natuurlijk heel goed in de lijdenstijd. 
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Het concert begint om 16.00 uur en duurt ongeveer een uur. Kaarten 
(€ 12,50) zijn verkrijgbaar via www.cantamusalati.nl of aan de kerk. 
 
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 twee Haagse parochies. 
Aanmelden voor deelname aan de reis is nu al mogelijk: de inschrijfformu-
lieren staan in de informatiezuil in de Ontmoetingsruimte. 
 
 
Gesprek met een pastor 
Wilt u een pastor spreken? Neemt u dan contact op met 
- pastoor Dolf Langerhuizen (tel. 820 92 80 of 06 46 08 49 81) of 
- pastoraal werker Marijke Witteman (tel. 820 92 85 of 06 47 36 91 01). 
U kunt hen ook aanspreken na een viering om een afspraak te maken. 
 
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 29 maart 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 (354 17 42) of, in dringende gevallen, bellen met het Centraal paro-
chiesecretariaat (820 98 66), het pastorale noodnummer (06 83 89 80 41) 
of de uitvaartlijn (06 83 87 40 82). 
 
 


