
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
MEI 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.  



2 

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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De Geest blijft waaien 
 
Donderdagavond 30 maart bespraken de pastoraatsgroepleden liturgie en 
catechese van vier geloofsgemeenschappen met pastoor Dolf Langerhuizen 
en pastoraal werker Marijke Witteman de gang van zaken rond het vormsel 
2017 en maakten plannen voor het feest in 2018. 
 
2017 – een terugblik 
 

 
 
De vormselviering Hij is vuur in onze kerk op zondag 19 februari werd mooi 
en niet overdadig gevonden, ook de ouders en veel kerkgangers waren 
deze mening toegedaan. Bisschop Van den Hende droeg door zijn manier 
van omgaan met de vormelingen – “Hij is vuur! Moeten we de brandweer 
bellen?” – duidelijk bij aan de ontspannen sfeer. De twintig jongens en 
meisjes durfden zich in de voor hun vreemde kerk vrij te bewegen en zij 
hadden na afloop, gevraagd naar hun mening over het geheel, weinig 
woorden nodig: “het was leuk!” 
De cadeautjes, een herinneringstegeltje (foto pag. 4) en een kettinkje met 
kruisje, vonden ze allemaal mooi. 
De bijdragen van de koren, The Gospel uit de Marthakerk en jongerenkoor 
PaMa, werden door iedereen gewaardeerd. 
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2018 – het plan 
Met de ervaringen van de vormselvoorbereiding in 2016 en 2017 hebben 
wij een traject uitgezet voor het vormsel in 2018. We gaan eerder beginnen 
want al in juni 2017, aan het eind van dit schooljaar, ontvangen de ouders 
van de kandidaten een uitnodigingsbrief voor deelname. Er komt een e-
mailadres beschikbaar, vormsel@rkdenhaag.nl, zodat de vormelingen zich 
gemakkelijker kunnen aanmelden. 
 
We streven ernaar de vormelingen meer dan voor-
heen samen te smeden tot één groep ondanks het 
feit dat de voorbereiding op twee à drie locaties 
plaatsvindt. Dus zijn er gespreid in de tijd een paar 
centrale bijeenkomsten. 
 
Op zondag 24 september gaat de voorbereiding van 
start met een kennismakingsbijeenkomst. 
Dan volgt een jongerenviering op zondag 8 oktober in een nader te bepalen 
kerk met pastoor Langerhuizen als voorganger. Jongerenkoor PaMa en The 
Gospel worden uitgenodigd voor de zang. Vervolgens is er op zondag 
17 december om 16.00 uur in de Marthakerk aan de Hoefkade het traditio-
nele en hogelijk gewaardeerde Mini-kerstconcert met een afsluitende 
maaltijd om 18.00 uur. 
 
Als datum voor de vormselviering wordt gekozen voor zondag 4 februari 
2018 in de kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen van de Ignatiusgeloofsge-
meenschap in de Elandstraat. Als koren nodigen wij opnieuw The Gospel en 
jongerenkoor PaMa uit en als vormheer weer de bisschop. Mocht de datum 
van 4 februari Mgr. Van den Hende niet schikken dan is zondag 28 januari 
onze uitwijkdatum. 
 
Als voorbereidingslocaties en medewerkers denken wij aan de Willibrord 
met Shirley Zichem, de Agnes/Ignatius/Jacobus met Hante Visser en even-
tueel de Antonius Abt/Driekoningen met pastoraal werker Jan Eijken. 
 

Nelly Oosthoek, 
lid pastoraatsgroep  
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Berichten uit de geloofsgemeenschap 
 

Familieberichten 
 

Gehuwd 
01-04-2017 Lenita Bautista en Giovanni van Gurp 
 
Opbrengst collectes 
27/03 – 02/04 = €     673,79  03/04 – 09/04 = € 621,14 
10/04 – 16/04 = € 1.520,94  17/04 – 23/04 = € 688,19 
 
Opbrengst Vastenactie 2017 
De Vastenactie voor het Mercy Home for Girls van de Blauwe Zusters in 
Manila op de Filipijnen bracht € 4.000,00 op, gespecificeerd als volgt: 

 benefietconcert Patrick Hopper    €     258,30 
 van de Filipijnse gemeenschap    €     300,00 
 via offerzuil en schaalcollectes    € 3.059,15 
 via bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36  €     325,55 
 netto-opbrengst Vastenmaaltijd    €       57,00 

De werkgroep M.O.V. bedankt van harte iedereen die aan dit fantastische 
resultaat heeft bijgedragen. 
 
Vieringen in de Lourdeskapel 
 

Maandag 1 mei is er om 18.30 uur een eucharistievie-
ring bij het begin van de Mariamaand in de kapel O.L. 
Vrouw van Lourdes, Berkenbosch Blokstraat 9A. 
 

Vrijdag 31 mei is er in dezelfde kapel om 18.30 uur 
een eucharistieviering ter gelegenheid van Maria Visi-
tatie, de gedachtenis van het bezoek van Maria aan 
haar nicht Elizabeth. 
 

Teksten in het Frans en Nederlands. 
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Onze communicantjes 
Op zondag 28 mei doen Bram Janssen, 
Alexander Maas, Arianna Riposati, Ximena 
Guerrero Alvarez, Marck-Diederick Verkaart, 
Julia Simens, Valerio van Geest, Nikol Stolorz 
en Frederik Krebs hun eerste heilige commu-
nie. 
Hartelijk gefeliciteerd, allemaal! 
Pastoraal werkers Jan Eijken en Elma Bee-
rends en Marie-Elise Huigen zorgden ervoor 
dat de kinderen goed op deze dag werden voorbereid. Daarvoor onze dank. 
 
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 conceptie 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. 
 

Praktische informatie: 
Vooraf aanmelden bij het secretariaat is noodzakelijk, 
tel. 354 17 42 of e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
In Utrecht is het ongeveer twintig minuten lopen naar 

het museum (er rijden ook bussen). Het museum heeft een lift maar men-
sen met een rolstoel kunnen het beste een begeleider meenemen in ver-
band met de deuren tussen de verschillende zalen. Meer informatie over 
de route naar het museum op www.catharijneconvent.nl. 
 

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. 
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Website Laus Deo vernieuwd 
Gemengd koor Laus Deo heeft hard gewerkt aan het bij de tijd brengen van 
zijn website en het is dan ook de moeite waard deze weer een keer te be-
zoeken: www.zangcollegelausdeo.nl. 
Ook gemengd koor Gli Uccelli is op internet te vinden: www.gli-uccelli.nl. 
En natuurlijk blijft jongerenkoor PaMa niet achter: www.jkpama.nl. 
 
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. 
Er zijn wat stemoefeningen, er is veel plezier en lichaam en geest varen er 
wel bij. Uit onderzoek is ook gebleken dat muziek maken, en dus ook zin-
gen, het gelukshormoon endorfine in mensen aanmaakt. Niet alleen voel je 
je goed, ook verlaagt het stress en werkt het hormoon pijnstillend. Alle re-
den dus, om te komen zingen deze ochtend! 
Halverwege is er een pauze met koffie en thee. 
 

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 
 
Huispaaskaarsen 

 

Voor zover de voorraad strekt, kunt u bij de kosters nog een huis-
paaskaars kopen met hetzelfde motief als de paaskaars in de kerk: 
de levensboom. 
 

De kaars is tijdens de paaswake gewijd. 
 

Formaat: 25 cm hoog en een doorsnede van 6 cm. 
De prijs is 20 euro. 
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Reddingsactie voor schilderij Bloemaert 
 

Utrecht – 5 april 2017 – Museum Catharijneconvent in Utrecht gaat een in-
zamelingsactie houden om schilderij De Kruisiging van Abraham Bloemaert 
te redden (foto: Catharijneconvent). Het werk uit 1629 verkeert in belab-
berde staat en er is 35.000 euro nodig om het te restaureren. Dat kan het 
museum zelf niet behappen. 
 

Het schilderij is in 1958 al eens onder handen 
genomen, maar het bleek noodzakelijk over-
schilderingen en vernis daarvan te verwijderen. 
Daarop bleek het oorspronkelijke kunstwerk er 
nog beroerder aan toe dan werd gedacht. 
Voor het Catharijneconvent is Bloemaert niet 
zomaar een kunstenaar. Het heeft twee andere 
schilderijen en diverse gravures van hem en hij 
is begraven in de aanpalende Catharinakerk. Bo-
vendien is dit kunstwerk juist erg de moeite 
waard, zegt het museum. “De kracht ligt in de 
indringende atmosfeer die Bloemaert heeft 

weergegeven door de kleur van de lucht van inktzwart naar lichtblauw te 
laten verlopen. De donkere lucht symboliseert de zonde die verdreven 
wordt door het offer van Christus.” 
‘De Kruisiging’ bevond zich tot 1928 in de Haarlemse bisschoppelijke collec-
tie. (Bron: De Telegraaf.) 
 

Waarom maken wij hier melding van? Het is ónze Bloemaert in het Catha-
rijneconvent. Na 1928 kwam het schilderij in het bezit van de parochie 
H. Antonius Abt waar het jammer genoeg vanwege zijn grote formaat geen 
plaats kon krijgen in de kerk en in permanente leen werd afgestaan aan het 
Aartsbisschoppelijk Museum, nu Catharijneconvent. De Vrienden van de 
Abt bewaken – als goed huisvader – wel alles wat er gebeurt met ‘De Kruisi-
ging’. 
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Palmzondag in beeld 
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                                          Naar woonzorgcentrum Bosch en Duin om de 
                                          palmpaasstokken aan de bewoners cadeau te doen 
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Maandagenda 
di 02 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
  10.30 uur Gezamenlijk vertrek van NS-station Den Haag 

Centraal naar Catharijneconvent in Utrecht voor 
de tentoonstelling ‘Maria’ 

wo 03 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 04 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 05 09.00 uur Eucharistieviering eerste vrijdag van de maand 
  14.30 uur Overleg secretariaatsmedewerkers 
za 06 10.30 uur ‘Zingen met plezier’ o.l.v. jongerenkoordirigent 

Bart de Jong, op de koorzolder in de pastorie 
  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Vierde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 

pastoor Langerhuizen. Gemengd koor Laus Deo 
o.l.v. Patrick Hopper zingt de Kleine orgelmis van 
Haydn. 

zo 07 10.30 uur Vierde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 
pastoor Langerhuizen en pastoraal werker Witte-
man m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. 
Maria voor ’t Hekke. 

di 09 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 10 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.00 uur Vergadering beheercommissie 
do 11 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 13 18.00 uur Vijfde zondag van Pasen. Eucharistieviering in En-

gels/Nederlands met father Saps m.m.v. FCC 
Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 
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zo 14 10.30 uur Vijfde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 
em. pastoor Kurvers. De heren van Laus Deo zin-
gen de Missa in hon. Scti Friederici van Gruber. 

di 16 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

  18.45 uur Gezamenlijke repetitie eerste communicantjes en 
kinderkoor De Stadhoudertjes 

wo 17 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 18 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper. 
  13.30 uur Bijeenkomst ‘Grenzen aan vrijwilligerswerk’ o.l.v. 

Greet Kappers 
za 20 10.00 uur Roosteroverleg van de koren van de Antonius Abt 
  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Zesde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 

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

zo 21 10.30 uur Zesde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 
parochievicaris Rivadeneira Aldás en diaken Van 
Berkel m.m.v. jongerenkoor PaMa o.l.v. Bart de 
Jong. 

di 23 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

  18.45 uur Gezamenlijke repetitie eerste communicantjes en 
kinderkoor De Stadhoudertjes 

wo 24 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  15.00 uur Vergadering pastoraatsgroep 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 25 05.30 uur 

10.30 uur 
Spiritueel dauwtrappen naar Eik en Duinen 
Hemelvaart van de Heer. Eucharistieviering met 
een Broeder van Sint Jan m.m.v. de schola van Gli 
Uccelli. 

  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
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vr 26 19.00 uur Voorbereidingsviering Eerste H. Communie met 
pastoraal werker Elma Beerends 

  20.00 uur Kerk versieren door werkgroep Eerste Communie 
za 27 18.00 uur Zevende zondag van Pasen. Eucharistieviering in 

Engels/Nederlands met father Oliver m.m.v. FCC 
Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. Start van de Week 
Nederlandse Missionaris. 

zo 28 10.30 uur Feest van de Eerste H. Communie. Eucharistievie-
ring met pastoor Langerhuizen en pastoraal wer-
ker Elma Beerends m.m.v. kinderkoor De Stad-
houdertjes o.l.v. Maria voor ‘t Hekke. 

di 30 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 31 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 

 
Toelichting op de agenda 

Wereldwinkel – zaterdag 29 en zondag 30 april 
De Wereldwinkel verkoopt niet in de maand mei maar in plaats daarvan op 
zaterdag 29 en zondag 30 april. De daaropvolgende verkoop is op zondag 
11 juni. Het assortiment bestaat hoofdzakelijk uit levensmiddelen als koffie, 
thee, rietsuiker, rijst, rode en witte wijn, chocolade melk en puur, honing 
en jam, pindakaas, hazelnootpasta, chocoladehagel en theeboeketjes. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 2, 9, 16, 23 en 30 mei 
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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Rozenkransgebed – woensdag 3, 10, 17, 24 en 31 mei 
In de maand mei – de Mariamaand – is er elke woensdag om 8.30 uur geza-
menlijk rozenkransgebed in de kerk. Begeleiding: Angela van der Toorn en 
An Kemp. 
 

Orgelconcert – donderdag 4, 11, 18 en 25 mei 
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. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 6 en 20 mei 
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. 
 

Zaterdagavondvieringen – 6, 13 en 20 mei 
Anders dan op pag. 12 van parochieblad Stella Maris nummer 1 staat ver-
meld beginnen de vieringen op zaterdag 6 en 20 mei om 17.00 uur en be-
gint de viering op 13 mei om 18.00 uur. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 13 en 27 mei 
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. 
 

Berichten uit de geloofsgemeenschap (vervolg) 
 

Nieuw adres oud-pastoor Kurvers 
Oud-pastoor Rutger Kurvers OSA is – met de overige leden van zijn congre-
gatie – verhuisd naar Gagelboschplein 14, 5654 KN  Eindhoven. Telefoon-
nummer: 040 782 03 14. Mobiele telefoon: 06 51 15 52 17. 
Verjaardag: 6 mei; hij wordt dan 95 jaar. 
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27 mei-5 juni: Pinksteractie WNM 
 

Steun ‘missionaris’ Ellen Schouten 
 

Met hart en ziel zetten talloze missionarissen en missionair werkers zich in 
voor arme en uitgesloten mensen wereldwijd. Eenmaal per jaar, rond Pink-
steren, staan zij centraal in de Week Nederlands Missionaris (WNM). 
 

Ellen Schouten (links op de foto) is bijvoorbeeld al ruim dertig jaar missio-
nair werker in Venezuela. “Internationale solidariteit is in onze geglobali-
seerde wereld een noodzaak. Wij mogen onze ogen niet sluiten voor de 
werkelijkheid van anderen op deze aarde.” 

Als lid van de lekenorganisatie Calama 
woont en werkt zij tussen en met arbei-
ders en arme mensen. “We trekken sa-
men op voor ons recht op water, op 
elektriciteit, dat de vuilnis wordt opge-
haald, dat de school opengaat of open-
blijft, dat de gezondheidszorg gratis 
wordt of blijft,” zegt ze. Uit solidariteit 
met de arbeiders en armen zullen 

Calama-leden ook nooit een hoge functie aanvaarden. 
“Mijn werk is het delen van kennis en van het leven,” zegt Schouten. Daar 
hoort ook de dagelijkse strijd om te overleven bij. “Zo kunnen we leren een 
samenleving op te bouwen waar voor iedereen een plek is. Jezus heeft ook 
nooit iemand uitgesloten.” 
Ellen Schouten, en met haar honderden missionair werkers en missionaris-
sen, staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en onrecht. 
Dankzij uw donatie maken zij een verschil voor de mensen met wie zij hun 
leven delen. 
Steun daarom de Week Nederlandse Missionaris via de collecte in de kerk 
op zaterdag 4 en zondag 5 juni, of stort een bedrag op rekening NL81 RABO 
0102 4487 36 t.n.v. Parochie H. Antonius Abt o.v.v. ‘WNM 2017’. 
Voor meer informatie: www.weeknederlandsemissionaris.nl. 
 

werkgroep M.O.V.  
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In Hunsel en Den Haag: 
 

Engelenbeelden uit Roermond 
 

Veel parochianen weten dat de twee bronzen engelenbeelden, die sinds 
2013 zo mooi de overgang van de Ontmoetingsruimte naar de meer sacrale 
kerkruimte benadrukken, oorspronkelijk niet bij het interieur van de 
Abtkerk behoorden. Hoewel qua stijl enigszins anders dan de overige beel-
den in het kerkinterieur, passen ze wonderwel in het geheel, zeker als je de 
in de kruiswegstaties uitgebeelde engelen erbij betrekt. 
De twee beelden zijn rond 1925 vervaardigd voor de H.H. Martelaren van 
Gorcumkerk in Den Haag, die op 18 december 1925 in gebruik genomen 
werd. Dat was dus de vooroorlogse kerk aan de Cornelis de Wittlaan 12, op 
de hoek met de toenmalige Stadhouderslaan en niet de latere kerk aan het 
Stadhoudersplantsoen. 
 

  
        Apsis van de H.H. Martelaren van Gorcumkerk (1928)    Foto Cuypersarchief 

   (1925) 
 
De twee bronzen engelenbeelden zijn vervaardigd bij de ‘Kunstwerkplaat-
sen Cuypers & Co’ te Roermond en in 1926 had men daar ook voor de kerk 
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van de Jacobusparochie in het Limburgse Hunsel twee exact dezelfde enge-
lenbeelden vervaardigd. De engelenbeelden in Hunsel zijn niet van brons 
maar van hout en toen men een aantal jaren geleden de oorspronkelijke al-
taaropbouw weer herstelde, zijn die twee beelden niet alleen terugge-
plaatst maar ook gerestaureerd en weer polychroom gemaakt. 
Hoewel het altaar, de opbouw en de beelden in de kerk van Hunsel natuur-
lijk een eenvoudiger geheel tonen, is de plek en de functie van de twee en-
gelen dezelfde als die in de H.H. Martelaren van Gorcumkerk uit 1925. 
 

  
              Reconstructie van de oorspronkelijke situatie 
              uit 1926 - Hunsel 

    Polychroom beschilderde 
    engelenbeelden 

 
Toen Sander van Daal afgelopen februari in de H. Antonius Abtkerk foto’s 
kwam nemen, maakte hij mij attent op de overeenkomst tussen onze enge-
lenbeelden en die van de kerk in Hunsel. 
Hij was het ook die mij foto’s en informatie gaf, waardoor wij weer wat 
meer te weten zijn gekomen over onze twee beelden uit de Cuypers & Co 
kunstwerkplaatsen. Hierbij dank ik hem daarvoor en door dit soort uitwis-
seling worden nog steeds stukjes van de cultuurhistorische betekenis van 
ons kerkinterieur verduidelijkt. 
 
Bart Maltha 
Vrienden van de Abt  
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Operatie hortensia 
 

In de eerste twee weken van april bezorgden vrijwilligers 
van de Antonius Abt een fleurige minihortensia bij de men-
sen van tachtig jaar en ouder van onze geloofsgemeen-
schap. Het plantje ging vergezeld van een kaartje van de 
werkgroep Caritas met ‘Zalig Pasen’. 
In totaal ging het om bijna vierhonderd plantjes. 
De organisatie van Operatie hortensia was in de ver-

trouwde handen van Piet en Agnes Damen. 
 

Vooruitblik 
 

‘Meneer en mevrouw Job 
en het waarom van het lijden’ 
 

Lezing door em. pastor John Batist 
 

Je zult het maar meemaken: je probeert op-
recht als gelovige te leven en dan word je op-
eens getroffen door de ene jobstijding na de an-
dere. Je huis brandt af, al je kinderen komen 
daarbij om, al je bezit wordt geroofd en je krijgt 
zelf een vreselijke huidziekte. 
Wie vraagt zich dan niet af: ‘ik heb toch altijd 
goed geleefd, waaraan heb ik dit dan verdiend.’ 
Dat is natuurlijk ook een vraag voor Jobs vrouw. 
Want zij wordt net zo hard getroffen door alle 
ellende: het is ook haar huis, het zijn ook haar 
kinderen en ook haar bezittingen die ze kwijt-
raakt. Het zal je als moeder maar overkomen. 

Foto: Job bij de Sint Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen. 
 

Datum: donderdag 8 juni 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 
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Jongerenkorenfestival 
Jongerenkoor PaMa heeft zich ingeschreven voor 
het Nationaal Kampioenschap Jongerenkoren, het 
Jongerenkorenfestival, in Rijsbergen. Het thema is 
Stilte raakt. Elk koor zingt drie liederen die beoor-
deeld worden door een deskundige jury. Het is een 
tweedaags evenement met verschillende nevenac-
tiviteiten. 
 

Data: zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017 | Plaats: St. Bavokerk in Rijsber-
gen | http://www.korenfestivalrijsbergen.nl/ 
 

Eeuwfeest Mariaverschijningen Fatima 
 

De katholieke kerk in Portugal staat volop in het teken van het feit dat Ma-
ria honderd jaar geleden in Fatima verscheen aan drie herderskinderen. De 

eerste verschijning vond plaats op 13 mei, de laatste 
op 13 oktober 1917. 
Paus Franciscus komt op 12 mei 2017 in Fatima aan 
en op 13 mei gaat hij voor in de eucharistieviering, 
waarbij duizenden pelgrims worden verwacht. Hij 
verklaart dan tevens twee van de drie zieners, Fran-
cisco en Jacinta Marto (broer en zus), heilig. 
De Portugeestalige gemeenschap in Den Haag viert 
dit eeuwfeest op zondag 14 mei mee in de Marlot-
kerk aan het Bloklandenplein. De gemeenschap is 
helemaal thuis in deze kerk die is toegewijd aan het 
Onbevlekt Hart van Maria, oftewel Onze Lieve 
Vrouw van Fatima. 
We beginnen om 11.30 uur met een Mariaprocessie, 
daarna een feestelijke liturgieviering in de kerk (in 
het Portugees en Nederlands). Na afloop is er een 

gezellig samenzijn. 
U bent van harte uitgenodigd om dit feest met ons mee te vieren. 
 

Jan Eijken, pastoraal werker 
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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 Scheve-
ningen, de Bethelkerk en de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, 
is dat niet anders. 

 

Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk 
 

‘Badkapel Cultureel: Zin aan Zee’! 
We gaan een voorstelling bezoeken in het kader van Verhalen uit gebeds-
huizen van Het Nationale Toneel: ‘Eerst zien dan geloven’. 
Theatermakers zijn in Den Haag op onderzoek gegaan in drie gebedshuizen: 
een kerk, een hindoetempel en de synagoge. Zo hebben ze verhalen verza-
meld over religie en rituelen, samen met mensen van de gemeenschap en 
buurtbewoners en zijn ze op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag 
wat deze gemeenschappen bindt. Dit is uiteindelijk een ‘theatrale happe-
ning’ geworden die drie voorstellingen omvat. 

Uit het drieluik zullen wij de voorstelling Eerst zien 
dan geloven: de synagoge bezoeken in de synagoge 
Beth Jehoeda van de Liberaal Joodse Gemeente, Prin-
sessegracht 26, Den Haag. 
Theatermaker Els van der Jagt zal vertellen over haar 
zoektocht naar de verhalen van deze gemeenschap. 
Datum: maandag 22 mei 2017 | Verzamelen om 
19.00 uur bij de Nieuwe Badkapel | Aanvang voorstel-
ling: 20.00 uur | Kosten € 7,00 per persoon | Meer in-
formatie en opgeven (tot 7 mei) bij Bettie Youngman 

van de Nieuwe Badkapel: bettie.youngman@gmail.com. 

 
Zaterdag 27 mei is er weer een Badkapelconcert. Het begint om 16.00 uur; 
de toegang gratis; collecte na afloop. 

 
En natuurlijk zijn er de theemiddagen: 10 mei en 24 mei van 14.00 tot 
16.00 uur in de Kapelzaal van de Badkapel, ingang Kapelplein. 
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Bethelkerk 
 

Eens in de veertien dagen is er op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur oude-
rensoos. De bijeenkomst begint met een korte meditatie. Daarna is het tijd 
voor een film, bingo of een quiz. In mei is er maar één keer soos namelijk 
op donderdag 11 mei. Locatie: De Nieuwe Vonk, Jurriaan Kokstraat 169. 

 
 

Om half zes in de ochtend van Hemelvaartsdag, 25 mei, vertrek van de An-
tonius Abtkerk voor de wandeling naar Maria van Eik en Duinen. Om 07.00 
uur is er in de aula van de begraafplaats een gebedsviering. Loopt u mee? 
 
 
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 23 mei 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). 
 
 


