
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
JUNI 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  06 – 402 963 47 
Agnes Damen voorzitter 070 – 350 56 15 
Fons de Rouw secretaris 070 – 352 46 04 
Peter Plasschaert budgethouder 06 – 557 755 00 
 

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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Steun de actie voor de restauratie 
van het Bloemaert-schilderij 

 

In het Maandbericht van mei 2017 plaatste de redactie al een berichtje 
over de plannen van het Catharijneconvent voor de restauratie van 
Bloemaerts schilderij ‘De Kruisiging’ uit 1629. U zult waarschijnlijk denken 
‘wat heeft dit met onze Abtkerk te maken?’ en dat is begrijpelijk want het 
schilderij is al in 1928 door pastoor H.J. van de Ven in langdurige bruikleen 
gegeven aan het Bisschoppelijk Museum in Haarlem. Toch is onze geloofs-
gemeenschap nog steeds eigenaar van dit schilderij en behoort het tot het 
cultuurhistorisch erfgoed van onze Scheveningse H. Antonius Abtkerk. 
 

Het nogal grote schilderij (260 x 190,5 cm) hing in de doopkapel van de 
vroegere neogotische H. Antonius Abtkerk aan de Scheveningseweg. Nadat 
dit gebouw in 1925 was afgebroken, vond men blijkbaar noch in het nieuwe 
kerkinterieur noch in de nieuwe pastorie een passende plek. 
Zo’n langdurige bruikleenconstructie houdt in dat de parochie het niet ge-
schonken heeft en dat het contract na elke 25 jaar stilzwijgend wordt ver-
lengd. Nadat de collectie van het Bisschoppelijke Museum in 1979 werd 
 

  
  

Het schilderij voordat het 
werd schoongemaakt 

Het intussen 
schoongemaakte doek 
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opgenomen in de collectie van Museum Catharijneconvent in Utrecht, zijn 
zij de bruikleennemer en moeten zij als ‘goed huisvader’ het schilderij be-
heren. 
 

  
  

Detail van de ernst 
van de schade 

Detail onder 
UV-licht gezien 

 

De eerste tien jaar heeft het schilderij in een trappenhuis van het Catharij-
neconvent gehangen, maar daarna is het helaas in hun depot terechtgeko-
men. Sinds 1985 heeft het schilderij in Nederland echter wel de ‘Wbc-sta-
tus’ (Wet tot behoud van cultuurbezit) en daarom is het ook zo jammer dat 
het jarenlang alleen maar voor tentoonstellingen uit het depot tevoorschijn 
kwam. Onlangs heeft het Catharijneconvent echter besloten om het schil-
derij weer in de vaste collectie op te nemen en een prominente plek te ge-
ven in een speciale ‘Bloemaert-zaal’. Hiervoor gebruikt men één van de 
twee huidige ‘Utrecht-zalen’ waar nu ook al twee andere schilderijen van 
Abraham Bloemaert hangen. 
 

Graag ondersteunt de stichting Vrienden van de Abt het restauratieproject, 
mede omdat hierdoor een stukje van onze Abt-historie zo’n mooie plek 
krijgt in het Catharijneconvent. De restauratiekosten zijn begroot op 
35.000,00 euro en als stichtingsbestuur hebben wij besloten om minimaal 
enkele duizenden euro’s te schenken. 
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Maar het zou nog veel mooier zijn als onze actie extra ondersteund wordt 
door heel veel parochianen en betrokkenen, waarbij natuurlijk alle beetjes 
helpen. 
 

Vrienden verdubbelen 
Wij willen u graag het volgende aanbod doen. Alle direct aan onze ANBI-
stichting in de maand juni geschonken en/of overgemaakte bedragen voor 
de restauratie van het Bloemaert-schilderij zullen wij verdubbelen. Hopelijk 
geeft u dit een extra stimulans en zo kunnen wij samen een nog wezenlijker 
bijdrage leveren aan het behoud van dit stukje cultuurhistorisch erfgoed 
van de Abtkerk. 
Het is wel van belang dat u bij het overmaken van geld op IBAN-rekening 
NL07 INGB 0005 2658 30 van de stichting Vrienden van de Abt, duidelijk 
vermeldt ‘Restauratie Bloemaert-schilderij’. 
 

Steun de restauratie van ónze Bloemaert. Bij voorbaat veel dank, 
 

namens de stichting Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha, voorzitter 
 

Berichten uit de geloofsgemeenschap 
 

Opbrengst collectes 
24/04 – 30/04 = € 442,09  01/05 – 07/05 = € 685,72 
08/05 – 14/05 = € 414,11  15/05 – 21/05 = € 446,39 
 
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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Maandagenda 
do 01 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 02 09.00 uur Eucharistieviering eerste vrijdag van de maand 
za 03 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Pinksteren. Eucharistieviering met pastoor Lan-

gerhuizen. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick 
Hopper zingt de Choralmesse in F van Bruckner. 
Collecte voor de Week Nederlandse Missionaris. 

zo 04 10.30 uur Pinksteren. Eucharistieviering met emeritus pas-
toor Groenewegen. Gemengd koor Gli Uccelli 
o.l.v. Richard Ram verzorgt de gezangen. Collecte 
voor de Week Nederlandse Missionaris. 

di 06 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 07 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 08 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  20.00 uur Lezing ‘Meneer en mevrouw Job en het waarom 

van het lijden’ door emeritus pastor John Batist 
za 10 18.00 uur H. Drie-eenheid. Eucharistieviering in het Engels 

met father Saps m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne 
Haaxman. 

zo 11 10.30 uur H. Drie-eenheid. Woord- en Communieviering 
met emeritus pastor Batist. Gemengd koor Laus 
Deo o.l.v. Patrick Hopper verzorgt de gezangen. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
di 13 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
wo 14 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.00 uur Vergadering beheercommissie 
do 15 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 17 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur H. Sacrament. Eucharistieviering met pastoor Lan-

gerhuizen m.m.v. de schola van Gli Uccelli o.l.v. 
Richard Ram. 
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zo 18 10.30 uur H. Sacrament. Eucharistieviering met een Broeder 
van Sint Jan en diaken Van Berkel m.m.v. jonge-
renkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. 

di 20 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 21 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 22 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 24 18.00 uur Twaalfde zondag door het jaar. Eucharistieviering 

in het Engels met father Oliver m.m.v. FCC Choir 
o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 25 10.30 uur Twaalfde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Yan Asa SVD. Gemengd koor 
Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram verzorgt de gezan-
gen. 

  12.00 uur Misdienaarsmiddag o.l.v. Alex Kempen 
di 27 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
wo 28 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  15.00 uur Vergadering pastoraatsgroep 
do 29 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

 
Toelichting op de agenda 

Orgelconcert – donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 juni 
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 3 en 17 juni 
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. 
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Gebedsgroep – dinsdag 6, 13, 20 en 27 juni 
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. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 10 en 24 juni 
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 maar iedereen is van harte welkom om mee te vie-
ren. Er zijn liturgiebladen met de Nederlandse tekst van de lezingen be-
schikbaar. 
 

Wereldwinkel – zondag 11 juni 
De Wereldwinkel verkoopt alleen op zondag 11 juni. Het assortiment be-
staat hoofdzakelijk uit levensmiddelen als koffie, thee, rietsuiker, rijst, rode 
en witte wijn, chocolade melk en puur, honing en jam, pindakaas, hazel-
nootpasta, chocoladehagel en theeboeketjes. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

Berichten uit de geloofsgemeenschap (vervolg) 
 

Wijzigingen bij de beheercommissie 
 

Wegens drukke andere verplichtingen, onder meer in het parochiebestuur 
Maria Sterre der Zee, heeft voorzitter Theo van Woerkom zijn lidmaatschap 
van de beheercommissie beëindigd. Hij wordt als voorzitter opgevolgd door 
beheercommissielid Agnes Damen. 
De beheercommissie verwelkomt als nieuw lid Peter Plasschaert, oud-pen-
ningmeester van het voormalige parochiebestuur H. Antonius Abt. Hij 
neemt de taak van budgethouder over van Annemiek Jacobs, die aanblijft 
als lid van de beheercommissie. 
 

Fons de Rouw, secretaris  
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‘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 
 
Hemelvaart 
 

In de vroege ochtend van don-
derdag 25 mei wandelden vier 
kerkgangers van de H. Antonius 
Abt aan de Scheveningseweg 
naar begraafplaats Oud Eik en 
Duinen. Hun doel was de rond-
gang om de ruïne van de kapel 
van Maria van Zeven Smarten en de oecumenische gebedsviering in de aula 
van het kerkhof. Na de viering was er koffie en gezellig napraten met de 
tochtgenoten. Margriet Eenhoorn maakte de sfeervolle foto. 
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4/5 juni: Pinksteractie WNM 
Dit weekend is de hele opbrengst van de schaalcollecte bestemd voor de 
Week Nederlandse Missionaris. Als bijlage bij dit Maandbericht vindt u een 
folder met achtergrondinformatie. Steun de Pinksteractie via de collecte of 
stort een bedrag op rekening NL81 RABO 0102 4487 36 t.n.v. Parochie H. 
Antonius Abt o.v.v. ‘WNM 2017’. Bij voorbaat hartelijk dank. 
werkgroep M.O.V. 
 

Vooruitblik 
 

Antonius Abtfeest 
 

Zondag 2 juli vieren we het feest van de patroon van onze kerk, de H. Anto-
nius Abt. Het feest begint met een Eucharistieviering met pastoor Dolf Lan-
gerhuizen en pastoraal werker Marijke Witteman. Alle zangkoren van onze 
geloofsgemeenschap werken aan de viering mee. 
Na de viering zullen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie en 
thee met koekjes, gebak en sandwiches, gevolgd door een glaasje of een 
sapje. Bij goed weer, en daar gaan we van uit, vindt het feest plaats op het 
terrein tussen de kerk en Huize Royal. 
De feestcommissie doet een beroep op hobbykoks voor het maken van 
zoete en hartige happen en hapjes. U kunt ze zondagochtend vóór aanvang 
van de viering in de pastorie afgeven aan Agnes Damen. 
 

Datum: zondag 2 juli 2017 | Tijd: 10.30-14.00 uur | Plaats: kerk en buiten-
terrein H. Antonius Abt 
 

Parochiebestuur zoekt versterking 
 

Het bestuur van de parochie Maria Sterre der Zee heeft twee vacatures: 
 vicevoorzitter m/v, in verband met het aflopen van de vierjaarstermijn 

van Max Timmerman, de huidige vicevoorzitter; 
 bestuurslid communicatie m/v, in verband met de toenemende be-

hoefte aan expertise op dit gebied. 
Uitgebreide informatie vindt u in de Stella Maris en op website rkden-
haag.nl. Reacties vóór 1 juli 2017.  
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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 
 

Symposium ‘Geloof & Politiek’ 
De 101e verjaardag van de Nieuwe Badkapel wordt gevierd met het sympo-
sium 'Geloof en Politiek’! In hoeverre moet de kerk politiek bedrijven? 
Welke rol kan het christelijk geloof spelen in de politieke arena? Onder an-
deren politicus Gert-Jan Segers - fractievoorzitter van de ChristenUnie in de 
Tweede Kamer - en dominee Karin van den Broeke - preses van de generale 
synode van de Protestantse Kerk in Nederland - gaan hierover in gesprek. 
Het debat wordt gevoerd aan de hand van stellingen. 
Gespreksleider: Jan Schinkelshoek. Dagvoorzitter: dominee Charlotte van 
der Leest. 
 

Datum: zaterdag 10 juni 2017 | Tijd: 15.00-16.45 uur | Plaats: Nieuwe Bad-
kapel, Nieuwe Parklaan 90 | Inloop: vanaf 14.30 uur | Na afloop: borrel 
 

 
4-daagse zomerschool 
Oriëntatie op religie en theologie 
 

Een kennismaking met de veelkleurigheid van christelijke theologie en an-
dere religies. Elke dag is verdeeld in twee delen met een uur lunchpauze. 
Voor koffie en thee wordt gezorgd; lunch zelf meenemen. De docenten 
hebben een (academische) theologische opleiding en praktijkervaring. 
Deelname is open voor geïnteresseerden, voorkennis is niet vereist. 
 

Data: maandag 12, dinsdag 13, donderdag 15 en vrijdag 16 juni 2017 
(woensdag 14 juni is een vrije dag) | Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur | Plaats: 
Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90 | Kosten: 50 euro | Informatie via 
info@nieuwebadkapel.nl 
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Wij horen graag van u 
 

als uw situatie wijzigt. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn verhuizing, 
geboorte, huwelijk, doop, overlijden, en meer door te geven aan: 

Ledenadministratie Antonius Abt 
Scheveningseweg 233 
2584 AA  Den Haag 

of via antoniusabt3@rkdenhaag.nl. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
 
 
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 20 juni 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). 
 
 
 


