
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
APRIL 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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Impressie van bezoek parochiebestuur 
aan de gemeenschap Antonius Abt 

 

Zondag 12 maart was het dan zover: het bijna voltallige bestuur van onze 
parochie was aanwezig om na afloop van de viering in gesprek te gaan met 
leden van onze gemeenschap. 
Maar ja, wie spreek je dan aan bij de koffie? Weet iedereen wel wie onze 
bestuursleden zijn? Om dat probleem op te lossen vroeg pastoor Dolf de 
bestuursleden aan het eind van de viering even naar voren te komen. Ook 
‘onze’ Henk van Ruijven en Theo van Woerkom stonden daar bij en je zou 
toch denken dat iedereen hen zo langzamerhand wel kent als bestuurslid. 
Maar of dat ook echt zo is? Dat blijft een raadsel. 
 

Na het koffiedrinken was er een sobere – want het is vastentijd – lunch ge-
regeld voor het bestuur, de beheercommissie en de pastoraatsgroep. Zo 
konden we nog wat nader kennismaken – voor zover nodig – en wederzijds 
vragen stellen. 
Er waren twee gespreksonderwerpen: 

 hoe betrek je jongeren meer bij de gemeenschap? 
 hoe loopt het met de voorbereiding op de Eerste Communie? 

 

Er werden verschillende gedachten en ideeën uitgewisseld. Dat onze 
Abtbevolking enigszins vergrijst (nou ja, je moet ook weer niet overdrijven: 
veel mensen verven hun haar tegenwoordig) is een landelijk probleem. 
Maar we kunnen er ook mee ophouden dit als probleem te zien. Het is zo-
als het is. We mogen blij zijn dat we een jongerenkoor hebben waarvan de 
leden nogal eens hand- en spandiensten verlenen. Dus helemaal bejaard 
zijn we als gemeenschap gelukkig niet. 
 

Wat de voorbereiding op de Eerste Communie betreft hebben wij in de Abt 
ernstig behoefte aan één pastor die de communicantjes het hele traject be-
geleidt. Nu is dat een gedeelde taak van twee pastoraal werkers: Jan Eijken 
en Elma Beerends. Het zou overigens geweldig zijn als zich een vrijwil-
lig(st)er meldt die de pastores ondersteuning geeft. Dus als iemand zich 
aangesproken voelt en er zin in heeft: meld je aan bij de pastoraatsgroep! 
 
Greet Kappers, lid pastoraatsgroep  
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Berichten uit de geloofsgemeenschap 
 

Familieberichten 
 

Overleden 
24-02-2017 Wilhelmina Frederica Maria Theresia (Miep) Oorschot- 

Rovers 
15-03-2017 Michael Wilhelmus (Chiel) Koot 
 

Gedoopt 
05-03-2017 Nova Jazzlyn Lourdes Winklaar 
   Eden Markus Nico Beltgens 
 
Opbrengst collectes 
20/02 – 26/02 = € 293,96  27/02 – 05/03 = € 1.016,49 
06/03 – 12/03 = € 495,32  13/03 – 19/03 = €     512,45 
20/03 – 26/03 = € 396,37 
 
Voedselbank 

Gewoontegetrouw zamelen we op Palmzon-
dag eieren in voor de voedselbank op Sche-
veningen. Zaterdag 8 en zondag 9 april doen 
we dat weer: dozen en doosjes verse eieren 
zijn van harte welkom. De ervaring leerde 
dat u ook met plezier zorgt voor chocolade 
paaseitjes, paasbroden, paascakes en -koek-

jes, paasservetjes enz. enz. Die artikelen vormen inderdaad een feestelijke 
aanvulling op de standaardvoedselpakketten. Dus – een beetje bij uitzon-
dering – ook hartelijk welkom. De andere weken zorgen we voor artikelen 
waar het in principe om gaat bij de voedselbank: maaltijdcomponenten, 
toilet- en schoonmaakartikelen. En nog steeds kunnen we er wekelijks twee 
kratten mee vullen. Dank voor de grote trouw waarmee u artikelen mee-
brengt. 
Het uitdeelpunt van voedselbank Scheveningen is tegenwoordig gevestigd 
in het Kalhuis aan de Badhuisstraat; de pakketten worden onveranderd op 
donderdag aan de cliënten afgegeven. 
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De sociale winkel Schappelijk is onlangs 
verhuisd van het Trefpunt in Duindorp 
naar de Mallemok (foto) aan de West-
duinweg. Bij Schappelijk kunnen de cliën-
ten van de voedselbank ‘vrij winkelen’; zij 
krijgen daarvoor maandelijks een tegoed 
op een pasje. 
 

Nelly Oosthoek 
 
Gevraagd: sportkleding en meer 
Wie heeft misschien nog sportkleding en sportschoenen over voor de kin-
deren en jongvolwassenen die op de Scheveningseweg 90 wonen (status-
houders)? VluchtelingenWerk is bezig met het opzetten van sportactivitei-
ten maar het ontbreekt vaak nog aan kleding en vooral schoenen. 
Verder is er nog behoefte aan vrijwilligers die in kleine groepjes taalhulp 
willen geven op de Scheveningseweg 90. Het gaat om extra hulp aan men-
sen die de inburgeringscursus volgen. 
Tenslotte zoekt VluchtelingenWerk naar vrijwilligers met groene vingers 
voor het verder aanleggen van de moestuin aan de Scheveningseweg. 
Reacties graag aan Gwendolyn Joosten via gjoosten@vluchtelingenwerk.nl. 
Bij voorbaat dank. 
 
Pianorecital Patrick Hopper 
 

Zondag 2 april om 15.00 uur geeft Patrick Hopper 
in de kerk een benefietconcert voor de Vastenac-
tie. 
De toegang is vrij en de opbrengst van de deurcol-
lecte komt ten goede aan het Mercy Home for Girls 
in Manila op de Filipijnen. 

 
Zaterdagavondvieringen 
Anders dan op pag. 12 van de nieuwe Stella Maris staat vermeld beginnen 
de vieringen op zaterdag 6 en 20 mei om 17.00 uur en begint de viering op 
13 mei om 18.00 uur. 
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De historie van de Abtkerk aan de Kerkwerf 
 

Lezing door Bart Maltha 
 

Weinig Scheveningers weten waarschijnlijk dat in de 19e eeuw, schuin te-
genover de hervormde Oude Kerk, ook nog een katholieke Antonius 
Abtkerk heeft gestaan. Deze kerk stond van 1834 tot 1857 aan de Kerkwerf, 
want zo heette dit gebied aan het einde van de Keizerstraat toen. 

Van 1830 tot 1834 was in het logement Hof 
van Holland al een provisorische roomse 
kerkzaal ingericht en na 1833 kon men op 
datzelfde stuk grond een eigen kerk met 
aangrenzende pastorie bouwen. 
Nadat in 1857 aan de Scheveningseweg een 
nieuwe Antonius Abtkerk werd betrokken, 
zijn deze twee gebouwen niet direct afge-

broken maar aangepast aan een nieuwe bestemming. Op veel tekeningen, 
litho’s en foto’s van het gebied rond de Kerkwerf zijn deze twee gebouwen 
dan ook tot het begin van de 20e eeuw herkenbaar in beeld gebracht. 
 

Bij deze lezing door de voorzitter van de Vrienden van de Abt zal, naast aan 
parochiehistorie, ook aandacht geschonken worden aan de Scheveningse 
situatie gedurende die jaren en specifiek aan de 19e-eeuwse bebouwing 
rond de Kerkwerf. 
 

Datum: dinsdag 4 april 2017 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Antonius 
Abt | Kosten: vrijwillige bijdrage | Aanmelding (graag) bij het secretariaat, 
tel. 354 17 42 of e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl 
 
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. 
Vijf bijeenkomsten maar ook deze laatste meditatie in de serie staat op 
zichzelf. 
Informatie en begeleiding: Joke Kievit, 06 20 41 77 66. 
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Datum: woensdag 5 april 2017 | 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 secreta-
riaat, tel. 354 17 42 of e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl 
 
Cantamus Alati brengt Stabat Mater 
 

Op Palmzondag, 9 april, brengt het koor Cantamus Alati onder leiding van 
Kees van der Linden in onze kerk het Stabat Mater van Antonín Dvořák ten 
gehore. De uiteindelijke versie die Dvořák van het stuk schreef en die het 
vaakst wordt gehoord, bestaat uit tien delen en wordt begeleid door een 
groot symfonieorkest. Cantamus Alati zingt echter de oorspronkelijke ver-
sie. Deze schreef Dvořák in 1876 na het overlijden van zijn dochtertje. Het 
is een compositie in zeven delen voor koor, piano en vier solisten. Het stuk 
is gebaseerd op een van de beroemdste middeleeuwse Latijnse gedichten, 
het Stabat Mater, waarin het verdriet van Maria om haar gekruisigde zoon 
wordt beschreven. 
De pianopartij wordt gespeeld 
door Menno Boogaard, vaste 
pianist en repetitor van Canta-
mus Alati. De vier jonge solisten 
zijn: Charlotte Houberg (so-
praan), Floor van der Sluis (alt), 
Satriya Krisna (tenor) en Bryan 
Jolly (bariton). Het is een ontroerend werk over het verdriet van Maria bij 
de kruisiging van haar zoon. 
 

Toegang: 12,50 euro inclusief programmaboekje. 
Met Ooievaarspas 5,00 euro korting. 
Kinderen tot en met 14 jaar gratis. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.cantamusalati.nl en op de dag van het 
concert aan de kerk. 
 

Datum: zondag 9 april 2017 | Tijd: 16.00-17.00 uur | Plaats: H. Antonius 
Abtkerk 
 
 



8 

Mystiek in leven en werk van Etty Hillesum 
 

Lezing door em. pastor John Batist 
 

Esther (Etty) Hillesum is bekend geworden vanwege haar dagboek dat zij 
tijdens de Tweede Wereldoorlog bijhield. Etty en haar familie waren joods, 
maar niet meer religieus betrokken. 

Tijdens de Duitse bezetting werd ze on-
rustig: ontevreden met zichzelf en onge-
lukkig met veel wat er om haar heen ge-
beurde. Daarom zocht ze contact met Ju-
lius Spier, een joodse handlijnkundige en 
therapeut. Hij stimuleerde haar een dag-
boek bij te houden. Daarin laat ze zien 

hoe ze zich losmaakt van allerlei oppervlakkige verlangens en gaandeweg 
een diepere Bron in zichzelf ontdekt. 
Zo schrijft ze: ‘En hiermee is misschien het meest volkomen uitgedrukt mijn 
levensgevoel: ik rust in mijzelve. En dat mijzelve, dat allerdiepste en aller-
rijkste in mij, waarin ik rust, dat noem ik God.’ 
Op een gegeven moment werd ook zij op transport gesteld van Westerbork 
naar Auschwitz. Volgens het Rode Kruis stierf ze daar op 30 november 
1943. Ze was toen 29 jaar. De laatste regel van haar dagboeken luidt: 
‘Men zou een pleister op vele wonden willen zijn.’ 
Meer over haar en haar inspirerende dagboek komt deze avond aan de 
orde. 
 

Datum: donderdag 20 april 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 
 
Pelgrimsreis naar Lourdes 
 

RK Den Haag gaat van 20 tot en met 28 september 2017 met zoveel moge-
lijk pelgrims naar Lourdes. Een bedevaart is eigenlijk drie reizen ineen. Eerst 
je eigen reis naar Lourdes en als tweede de ontmoeting met reisgenoten en 
andere pelgrims in Lourdes. Als derde de ontmoeting met Maria en door 
haar met God. Een bedevaart is beslist meer dan zomaar een vakantie. 
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Iedereen wordt uitgenodigd mee te gaan. 
Iedereen kan mee! We reizen per touring-
car en bezoeken onderweg enkele interes-
sante plaatsen. Mocht u liever per vlieg-
tuig reizen dan is dat ook beperkt moge-
lijk. De reis loopt dan van 22 tot en met 
27 september. 
 
Begeleiding: pastoor Dolf Langerhuizen (Maria Sterre der Zee) en diaken 
Jos van Adrichem (De Vier Evangelisten). 
 

Zaterdag 22 april 2017 is er in de Marlotkerk, Bloklandenplein 15, om 10.30 
uur een informatiebijeenkomst over deze reis. Inloop vanaf 10.00 uur. De 
kerk is bereikbaar met bus 24 of 43 en bij de kerk kunt u gratis parkeren. 
Voor meer informatie: www.vnb.nl, reisnummer LO1742 en LO1772. 
 

Voor wie nu al wil inschrijven: formulieren staan in de informatiezuil in de 
Ontmoetingsruimte. 
 
Byzantijnse viering en iconenwijding 
 

Goddelijke Liturgie is de naam voor de eucharistieviering volgens de Sla-
visch-Byzantijnse ritus. Deze liturgie wordt in de orthodoxe kerken van het 
oosten maar ook in de rooms-katholieke kerk gevierd. 

Het Utrechts Byzantijns Koor onder leiding van Grigory 
Sarolea verzorgt de liturgische gezangen; pastoor Dolf 
Langerhuizen is de celebrant. 
 

Na afloop van de liturgie wijdt pastoor Langerhuizen 
de nieuwe iconen. Deze zijn geschilderd door cursisten 
van Martin Mandaliev. Na de wijding is de icoon pas 
‘af’, Christus, de Moeder Gods of de heilige zijn dan op 
mystieke wijze tegenwoordig in de icoon. 
 

U bent van harte welkom bij deze mooie en bijzondere 
liturgieviering! 
 

Datum: zondag 23 april 2017 | Tijd: 10.30 uur | Plaats: Antonius Abtkerk 
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Maandagenda 
za 01 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  14.30 uur Huwelijksviering van Lenita Bautista en Giovanni 

van Gurp met pastor Sjaak de Boer MHM m.m.v. 
FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman 

  17.00 uur Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-
tieviering en boeteritus met pastoor Langerhui-
zen. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper 
zingt de Missa XVII. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 02 10.30 uur Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-

tieviering met parochievicaris Van der Helm. Ge-
mengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt 
onder meer koralen van J.S. Bach. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
  15.00 uur Pianoconcert door Patrick Hopper ten bate van 

het Mercy Home for Girls (Vastenactie) 
di 04 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
  20.00 uur Lezing: De historie van de Antonius Abtkerk aan 

de Kerkwerf, door Bart Maltha 
wo 05 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  16.00 uur Alle kinderen welkom in de pastorie om een 

palmpaasstok te maken 
  19.30 uur Vastenmeditatie in de Lourdeskapel 
do 06 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 07 09.00 uur Eucharistieviering eerste vrijdag van de maand 
za 08 18.00 uur Palmzondag. Eucharistieviering in Engels/Neder-

lands met father Saps m.m.v. FCC Choir o.l.v. 
Yvonne Haaxman. 
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zo 09 10.30 uur Palmzondag. Eucharistieviering met pastoor Lan-
gerhuizen en pastoraal werker Eijken. Palmwij-
ding en palmpaasoptocht. M.m.v. kinderkoor De 
Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. 

   Er is vandaag geen koffiedrinken in verband met 
de voorbereidingen voor het concert 

  16.00 uur Cantamus Alati voert het Stabat Mater van Anto-
nín Dvořák uit in de oorspronkelijke versie 

di 11 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 12 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.30 uur Vergadering beheercommissie 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 13 13.00 uur Witte Donderdag. Orgelconcert door Patrick Hop-

per. 
  19.30 uur Witte Donderdag. Eucharistieviering met pastoor 

Langerhuizen. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. 
Patrick Hopper zingt de Missa Princeps Pacis van 
Lloyd Webber. Kerkcollecte voor het Mercy Home 
for Girls (Vastenactie). 

vr 14 15.00 uur Goede Vrijdag. Kruisweg met pastoraal werker 
Witteman. Organist: Patrick Hopper. 

  19.30 uur Goede Vrijdag. Kruishulde met pastoor Langerhui-
zen. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper 
zingt acht motetten, onder meer Were you there? 
en Adoramus te, Christe. 

za 15 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  22.00 uur Paaswake met pastoor Langerhuizen m.m.v. jon-

gerenkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. Doelcollecte 
voor het Mercy Home for Girls (Vastenactie). 

zo 16 10.30 uur Paaszondag. Eucharistieviering met pastoor Lan-
gerhuizen. Gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard 
Ram zingt de Missa Festiva van Gretchaninoff. 
Doelcollecte voor het Mercy Home for Girls (Vas-
tenactie). 
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di 18 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 19 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  20.00 uur Ouderavond eerste communicantjes met pastoor 

Langerhuizen 
do 20 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  20.00 uur Lezing: Mystiek in leven en werk van Etty Hil-

lesum, door emeritus pastor John Batist 
za 22 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  18.00 uur Tweede zondag van Pasen (Eerste zondag na 

Pasen - Beloken Pasen). Eucharistieviering in En-
gels/Nederlands met father Oliver m.m.v. FCC 
Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 23 10.30 uur Tweede zondag van Pasen (Eerste zondag na 
Pasen - Beloken Pasen). Goddelijke Liturgie vol-
gens de Slavisch-Byzantijnse ritus met pastoor 
Langerhuizen m.m.v. het Utrechts Byzantijns Koor 
o.l.v. Grigory Sarolea. 

  11.45 uur Wijding van de nieuw geschreven iconen door 
pastoor Langerhuizen 

di 25 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 26 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  15.00 uur Vergadering pastoraatsgroep tussenkamer pasto-

rie 
do 27 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 29 17.00 uur Derde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 

pastoor Langerhuizen m.m.v. organist Richard 
Ram. 

zo 30 10.30 uur Derde zondag van Pasen. Woord- en communie-
viering met diaken Van Berkel m.m.v. de schola 
van Gli Uccelli. 
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Toelichting op de agenda 
Wereldwinkel – zaterdag 1 en zondag 2 april 
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. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 1 en 15 april 
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 4, 11, 18 en 25 april 
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 6, 13, 20 en 27 april 
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. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 8 en 22 april 
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. Er zijn liturgiebladen met de 
Nederlandse tekst van de lezingen beschikbaar.  
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Berichten uit de geloofsgemeenschap (vervolg) 
 

Nieuws van het kindertehuis in Bogotá 
 

Afgelopen februari waren mijn vrouw Lida en ik een paar dagen in Bogotá. 
We hebben het dagopvangcentrum van Julian weer bezocht. Minimaal 
eens in de twee jaar brengen we een bezoek aan het centrum. Het is een 
lange reis, maar erg waardevol. 
 

 
 

We zijn enorm onder de indruk van de resultaten. Het centrum loopt als 
een trein en barst, door de hoeveelheid kinderen die daar dagelijks komen, 
alweer uit zijn voegen. Er is inmiddels een wachtlijst. De dag dat wij er wa-
ren kregen alle kinderen een pakket met schrijfmateriaal, schriften en een 
rugtasje. Julian had dit gekregen van een bedrijf; de spullen hadden water-
schade opgelopen en het bedrijf had alles aan Julian geschonken die er de 
kinderen weer blij mee kon maken. En dat waren ze! 
 

We hebben ook gesproken met enkele vrijwilligers in het centrum. Jonge 
vrouwen, die geld krijgen om een opleiding te volgen (cursus Engels, oplei-
ding verpleging, opleiding accountancy, enz.) en die als tegenprestatie ac-
tief zijn in het centrum. Alles ademt een sfeer van bevlogenheid, van zorg 
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en lief zijn voor elkaar. En dat midden in een sloppenwijk waar je ’s avonds 
als het donker is, niet alleen buiten moet gaan lopen. Té gevaarlijk. 
 

Met Julian hebben we het besluit genomen om de 
plannen voor een naaiatelier door te zetten. In dit 
atelier kunnen vrouwen uit de sloppenwijk naai-
werk verrichten, zoals het maken van schooluni-
formen, en daarmee wat geld verdienen. Een 
stukje grond met een bouwvallige schuur hebben 
we al aangekocht, nu verder sparen om het te re-
noveren tot een functioneel atelier. Ik kan dit gro-
tendeels financieren uit een donatie van een be-
drijf waarmee ik goede banden heb. Maar elke 
aanvullende donatie is zeer, zeer welkom. 
 

Mocht u het dagopvangcentrum willen steunen, 
maak dan uw bijdrage over op: rekeningnummer: 
NL30 INGB 0000 4643 04 ten name van Bisdom 
Rotterdam met omschrijving ‘PLA 2009-107’. Heel belangrijk is het dat u 
deze omschrijving vermeldt want dan komt het geld in de juiste administra-
tie terecht bij het bisdom. Uw gift komt in aanmerking voor aftrek van be-
lasting. 
 

U kunt alle informatie over het opvangproject van Julian en Yulexi vinden 
op hun website: www.childrenatriskcolombia.org. 
 

Heel veel dank voor uw bijdragen en belangstelling. 
 

Henk van Ruijven 
 
Vastenactie 

 

De werkgroep M.O.V. hoopt dat u er in april nog 
een schepje bovenop wilt doen voor het Mercy 
Home for Girls. U kunt doneren in de offerzuil, 
op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 t.n.v. 
Parochie H. Antonius Abt en in de collectes op 
Witte Donderdag, Paaszaterdag en Paaszondag. 
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De Abtkerk aan de Kerkwerf 
 

In het Maandbericht van december 2016 schreef ik al over de historie van 
de kleine Abtkerk en z’n pastorie aan de Kerfwerf. Anno 2017 is het aan-
zicht van de bebouwing aan het einde van de Keizerstraat, in vergelijking 
met wat je kunt zien op allerlei 19e-eeuwse afbeeldingen, grondig veran-
derd. Van de panden die nu schuin tegenover de Oude Kerk staan, heeft al-
leen het pand waarin het bedrijf Du Nord Rijwielen zit nog een stukje van 
zijn 19e-eeuwse karakter behouden. 
 

Als laatste gebouw aan de linkerkant 
van de Kerkwerf stond al in de 18e 
eeuw een herberg en hierin was in 
het begin van de 19e eeuw het loge-
ment Hof van Holland gevestigd. Op 
het schilderij van P.C. La Fargue uit 
1770 (foto) zie je deze herberg staan 
en dit moet het pand zijn dat in 
1833 door het bestuur van de Anto-
nius Abtstatie aangekocht werd. 

Samen met een bijbehorende stalling werd het in 1834 verbouwd tot het 
Abtkerkje en z’n naastgelegen pastorie. 
Na 1857 werd het kerkgebouw eerst gebruikt als bazaar en later verbouwd 
tot woonhuis, waarbij de totaal nieuwe voorgevel het verdere 19e-eeuwse 
aanzicht bepaalde. 
 

Direct links hiervan stonden aan de Kerkwerf tot 1870 nog kleine woonhui-
zen. Omstreeks 1870 werden die afgebroken en werd op deze plek een 
groot pand gebouwd waarin Café Belvédère met daarbij een stalhouderij 
kwam. Pas eind 19e eeuw krijgt dit grote pand een extra verdieping en ves-
tigt zich hierin eerst Hotel-Restaurant Du Nord en later Garagebedrijf Du 
Nord. 
 

De precieze plek waar het Abtkerkje uit 1834 gestaan heeft, is dus direct 
rechts van het pand van Du Nord Rijwielen en de pastorie stond daar weer 
direct naast. 
 

Bart Maltha, Vrienden van de Abt 
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Vooruitblik 
 

Bezoek aan tentoonstelling ‘Maria’ 
in museum Catharijneconvent in Utrecht 
 

Begeleiding: pastoor Dolf Langerhuizen en Greet Kappers. 
 

Maria’s wonderlijke levensverhaal loopt als een 
rode draad door de tentoonstelling. Vanaf de con-
ceptie tot aan haar tenhemelopneming is Maria in 
uitingen van kunst te volgen. De tentoonstelling laat 
zien hoezeer Maria een mondiaal symbool is voor 
liefde, vrouw-zijn, gezin, angst, verdriet, troost en 
bescherming. 
Foto: een ‘Anna te drieën’: een uitbeelding van de 
heilige Anna met haar dochter Maria en haar klein-
kind Jezus (beeld is niet in de tentoonstelling). 
 

Praktische informatie: 
Vooraf aanmelden bij het secretariaat is noodzakelijk, tel. 354 17 42. 
In Utrecht is het ongeveer twintig minuten lopen naar het museum (er rij-
den ook bussen). In het museum is een lift maar mensen met een rolstoel 
kunnen het beste een begeleider meenemen in verband met de deuren 
tussen de verschillende zalen. 
 

Datum: dinsdag 2 mei 2017 | Verzamelen om 10.30 uur op station Den 
Haag-Centraal | Kosten: OV Den Haag-Utrecht v.v. en de toegang tot het 
museum. 
 
Zingen met plezier 
 

Voor de tweede keer dit jaar is er gelegenheid om uzelf een ochtend te ple-
zieren door te zingen onder leiding van een koordirigent, deze keer Bart de 
Jong van jongerenkoor PaMa. 
 

Datum: zaterdag 6 mei 2017 | Tijd: 10.30-12.00 uur | Plaats: koorzolder 
Onder de Notenbalken, pastorie Antonius Abt | Kosten: vrijwillige bijdrage 
| Aanmelding (graag) bij het secretariaat, tel. 354 17 42 of e-mail antoni-
usabt@rkdenhaag.nl  
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Oecumene 
 

De geloofsgemeenschap H. Antonius Abt mag een gevarieerd aanbod aan 
voor iedereen openstaande activiteiten hebben, bij de andere kerken van 
het Oecumenisch Beraad Scheveningen, de Bethelkerk en de Nieuwe Bad-
kapel-Zorgvlietkerk, is dat niet anders. 

 

Zo worden er in de Nieuwe Badkapel 
theemiddagen georganiseerd. Zo’n mid-
dag is een prima moment om elkaar bij 
een kop thee te ontmoeten. Elke 
tweede en vierde woensdag van de 
maand is iedereen dan ook van harte 
welkom in de Kapelzaal. 
Regelmatig zijn er tijdens theemidda-
gen presentaties of lezingen. Deze wor-

den aangekondigd op de website van de NBK (www.nieuwebadkapel.nl). 
 

Data: woensdag 12 en 26 april 2017 | Tijd: 14.00-16.00 uur | Plaats: 
Kapelzaal, Kapelplein (achterzijde kerkgebouw) 
 
In de Bethelkerk is er elke donderdag koffieochtend waarbij iedereen wel-
kom is. De stoelen in de hal staan in een grote kring en iedereen kan kiezen 
waar hij of zij gaat zitten om elkaar te leren kennen en een praatje te ma-
ken. Er is koffie, thee en wat erbij. Gastvrouwen zijn Jolanda de Boer en Wil 
Mos. 
 

Data: elke donderdag van september tot juli | Tijd: 10.00-11.30 uur | 
Plaats: hal Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175 | Kosten: 0,25 cent per kop 
koffie of thee 
 
Tenslotte vermelden we het Badkapelconcert. Dit concert in de serie Vrij 
Klassiek aan Zee! laat horen dat klassieke muziek vrij en geïmproviseerd 
kan klinken. De gastheer, pianist/organist Bert Mooiman, neemt u mee 
naar de wereld van de 19e-eeuwse salon, vaak in gezelschap van bevriende 
gastmusici. Improvisatie en vrijheid vormen de rode draad. Ontdek hoe 
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ontspannen klassieke kamermuziek kan zijn, hoe afwisselend het repertoire 
is, hoe u als luisteraar direct betrokken bent bij deze concertvorm. 
 

Datum: zaterdag 29 april 2017 | Tijd: 16.00-17.00 uur | Plaats: Nieuwe Bad-
kapel, Nieuwe Parklaan 90 | Toegang gratis, collecte na afloop 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 dins-
dag 25 april 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, het pastorale noodnummer of de uitvaartlijn (zie pag. 20). 
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Parochie Maria Sterre der Zee 
 
Centraal parochiesecretariaat 
tel. 070 – 820 98 66 
E-mail: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
 
Pastoraal Team 
 
Pastoor Dolf Langerhuizen: 070 – 820 92 80 / 06 46 08 49 81 
d.langerhuizen@rkdenhaag.nl 
 
Pater Yan Asa: 070 – 820 92 82 
y.asa@rkdenhaag.nl 
 
Diaken Ronald van Berkel: 070 – 820 92 83 
r.vanberkel@rkdenhaag.nl 
 
Pastoraal werker Jan Eijken: 070 – 820 92 84 / 06 20 18 24 99 
j.eijken@rkdenhaag.nl 
 
Parochievicaris Ad van der Helm: 070 – 820 92 81 
a.vanderhelm@rkdenhaag.nl 
 
Parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás: 06 81 15 40 98 
j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl 
 
Pastoraal werker Marijke Witteman: 070 – 820 92 85 
m.witteman@rkdenhaag.nl 
 
Pastoraal noodnummer (onder meer ziekenzalving): 06 83 89 80 41 
 
Uitvaartlijn: 06 83 87 40 82 
 
 


