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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 
   met Mariakapel 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 lid 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 
Filipijnse gemeenschap     Agnes van de Beek 06 – 228 696 97 
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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Cor do – Ik geef mijn hart 
 

Vandaag vieren we het feest van de heilige Drie-eenheid en daar bedoelen 
we mee de éne God in drie goddelijke personen: Vader, Zoon en heilige 
Geest. We spraken die namen zo-even uit toen we een kruisteken maakten. 
 

Zo begon pastor John Batist zijn overweging op zondag 11 juni 2017 in onze 
Antonius Abtkerk. En hij vervolgde met te zeggen dat hij groot respect had 
voor de theologen die de twee geloofsbelijdenisteksten hebben opgesteld. 
Die teksten zeggen namelijk in theologisch-filosofische formuleringen hoe 
de verhouding is tussen God de Vader, Jezus de Zoon, en de heilige Geest. 
Maar je kunt ook met beelden en verhalen, in gedichten en liederen iets 
duidelijk maken over God, Jezus, en de Geest. Dat wat in onze Kerk de mys-
tieke traditie genoemd wordt. Daarbij gaat het om ervaringen van mensen. 
 

Ik denk vandaag, zei pastor Batist, aan twee personen die voor mij in dit op-
zicht van grote betekenis zijn geweest en die beiden in mei 2017 zijn over-
leden. De eerste, ook bij u welbekend, is bisschop Huub Ernst van Breda, de 
tweede en wellicht in de Randstad minder bekende is pastoor Omèr Giel-
liet. Beiden spraken, op hun eigen wijze, op een nieuwe, mystieke manier 
over God. 
 

Wat pastor Batist daarna vertelde over pastoor Gielliet vond de redactie zo 
indrukwekkend dat zij toestemming vroeg en kreeg om dat deel van de 
overweging hier integraal weer te geven. 
 

“Omèr Gielliet was pastoor in Breskens, Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook was 
hij beeldhouwer. En in zijn beelden drukte hij zijn eigenzinnige geloof in 
God uit. Hoe eigenzinnig blijkt wel uit wat hij ooit zei in een interview met 
NRC-Handelsblad: God is een onvoorstelbare geest of energie, in je hart. 
Dat mag je best Vader noemen, hoor, maar dat is hij niet. Hij had ook geen 
vrouw, dus laat staan een zoon. 
 

“Toch zag Gielliet in Jezus een diepe verbinding tussen God en mensen. 
Daar gaat ook het allereerste beeld over dat hij ooit maakte, nadat hij een 
diepe crisis doormaakte. Alles draaide in zijn ogen teveel om de kerk, ter-
wijl hij vond dat de kerk er juist voor de mensen moest zijn. In die dwang-
buis kon hij zichzelf niet zijn. Gevolg was dat hij overspannen raakte. Om 
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tot rust te komen ging hij naar de boerderij van zijn ouders. 
 

“Daar overkwam hem iets, dat de ommekeer in zijn le-
ven werd. Hij zei daarover: ik liep een keer te kuieren 
op een dijk bij mijn geboortedorp Biervliet en vond 
een afgewaaide tak. Kijk, zo voel ik me nou, dacht ik. 
Ik ben los van de boom van de kerk, los van mijn fami-
lie, zelfs van mijn moeder en eigenlijk ook van mezelf - 
total loss! Een afgewaaide tak. 
 

“Ik keek nog eens goed naar die tak en ik zag er op-
eens een jongetje in dat zijn armen naar boven strekte 
met het idee van: hoe moet het nu verder? Ik ben dat 

hout thuis met een mesje gaan bewerken en gaf het een nieuw leven. Wat 
ik niet kon zeggen in woorden, drukte ik uit in dat stuk hout. Ik merkte dat 
het bewerken van hout mij een bevrijdend gevoel gaf. Er ging om zo te zeg-
gen een bron voor mij open, terwijl ik daarvoor uit de kraan dronk. Het 
woord werd vlees, of in mijn geval hout. 
 

“Sindsdien ben ik beeldhouwer, en werk altijd met afgedankt of aange-
spoeld hout. Ik zie daarin de mensen die zich afgedankt voelen, of op een 
of andere manier hier aanspoelen, zoals vluchtelingen: die zitten in zak en 
as en dan moet je hen weer op weg helpen. Ik nam me voor de mensen te 
laten zien: kijk, als je dít bent, kun je zó worden. 
 

“Mystieke taal maar we begrijpen wat 
Gielliet ermee zeggen wilde. In elk ge-
val werd hij begrepen door bisschop 
Ernst. Die benoemde hem in de paro-
chie van Breskens en gaf hem uitdruk-
kelijk de ruimte om - naast pastor - ook 
beeldhouwer te zijn. Omdat hij inzag 
dat pastoor Gielliet ook langs die weg 
mensen kon raken in hun spiritualiteit. 
Je ziet zijn beelden overal in Zeeuws-
Vlaanderen en wijde omgeving, in kerken, op begraafplaatsen, pleinen, en 
bij mensen thuis. 
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“Zo‘n 900 daarvan staan in een boek dat vlak voor zijn dood is verschenen 
Omèr Gielliet in beeld. Ook het beeld dat hij maakte rond het tabernakel in 
zijn kerk. Dat tabernakel staat gewoon op de grond, in een grote halve 
holle stam die voor hem De linkerhand van God verbeeldt. Die hand om-
geeft Jezus die aanwezig is in het heilig Brood. Aan de binnenkant zie je een 
man en vrouw gearmd elkaar liefdevol aankijkend, met een duif op hen 
neerdalend. Het verbeeldt het mystieke huwelijk tussen God en ons. De 
Geest van liefde door Gods open hand uitgestrooid in de wereld. Zo laat 
Omèr Gielliet in zijn beelden iets zien van Gods liefde voor zoekende men-
sen. 
 

“Gods liefde is wat Jezus met hart en ziel, in woord en daad, verkondigde: 
hoezeer wij soms ook de weg kwijt zijn, of verkeerde keuzes maken, er is al-
tijd barmhartigheid bij God, altijd die Geest van liefde. Je bent en blijft zijn 
kind. Die Geest van liefde is ook ons ingeblazen toen we het leven kregen, 
om daar iets goeds van te maken. 
Om elkaar nabij te zijn in ons spreken en ons handelen. Elkaar te redden uit 
alles wat ons beknelt, onecht maakt, uit alles wat tot haat en geweld voert. 
Of, om het met woorden van pastoor Gielliet te zeggen: Geloven is ook: je 
hart geven. We zeggen in de kerk, credo, ik geloof. Maar credo is afgeleid 
van cor do, ik geef mijn hart. Amen.” 
 
Voor belangstellenden voegt de redactie de gegevens van het genoemde 
boek toe: 
 

 

Omèr Gielliet in beeld 
 
Auteur: Ton Bakker 
Uitgave: Drukkerij Durenkamp 
 
Formaat 23 x 32 cm, 288 pagina’s 
Meer dan 1.000 foto’s 
 
ISBN/EAN: 978-94-91528-17-0 
Prijs € 29,90 

  



6 

Berichten uit de geloofsgemeenschap 
 

Opbrengst collectes 
22/05 – 28/05 = € 998,24  05/06 – 11/06 = € 291,63 
12/06 – 18/06 = € 516,24 
 

De collecte voor de Week Nederlandse Missionaris op 3 en 4 juni bracht 
1.117,84 euro op (2016: 891,90 euro). Weer een prachtig resultaat waar-
voor hartelijk dank. 
 

In het Maandbericht van mei konden wij u de opbrengst van de Vastenactie 
in onze geloofsgemeenschap melden. Inmiddels is het eindresultaat van de 
actie in vier geloofsgemeenschappen bekend. De Driekoningen, de Jacobus, 
de Willibrord en de Abt brachten 13.058,80 euro bijeen voor drie projecten 
van de Blauwe Zusters. Het geld gaat in gelijke delen naar het Mercy Home 
for Girls in Manila op de Filipijnen en twee projecten in Albanië. De reactie 
van de Haagse zusters Nadia en Montserrat: “Het is geweldig. Wij zijn u 
heel dankbaar.” 
 

Koninklijk onderscheiden 
Donderdag 25 mei is E.J.H. (Eugene) Kerckhoffs benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd hem uitgereikt door de 
Nederlandse ambassadeur in Hongarije tijdens een diner in het parlements-

gebouw in Boedapest. 
Reden om Eugene Kerckhoffs te onderscheiden 
was zijn langdurige inzet voor internationale we-
tenschappelijke verenigingen en congressen op 
het gebied van computersimulatie. 
De onderscheiding was echter mede gebaseerd 
op zijn ruim 25 jaar vrijwilligerswerk ten behoeve 
van de R.-K. parochies in Scheveningen, eerst de 
parochie O.L.V. van Lourdes, later het samenwer-
kingsverband van Lourdes, Martelaren en Anto-
nius Abt. 

Het parochiebestuur heeft hem een felicitatie gestuurd, mede namens de 
talloze parochianen die zich Eugene nog goed herinneren. 
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Vormsel 2018 
 

Begin juni zijn er 32 pakketjes de deur uitgegaan voor het vormsel op zon-
dag 4 februari 2018. Zo’n pakketje bevat een brief aan de ouders van de 
kandidaat-vormeling met toelichting op het sacrament en een uitnodiging 
mee te doen in de vormselwerkgroep. En een op naam gestelde uitnodiging 
aan de vormeling zelf met een aanmeldingsformulier. 
De basis voor de brieven en formulieren zijn de teksten die pastor John Ba-
tist daarvoor jaren geleden heeft geschreven. Ze zijn nog steeds actueel en 
we maken er dan ook dankbaar gebruik van. We stuurden de brief aan de 
ons bekende kinderen geboren tussen 1 maart 2005 en 1 maart 2006. 
 

Aanmelden mogelijk 
Wie geen uitnodiging ontving kan zich natuurlijk rechtstreeks aanmelden 
en wel via antoniusabt3@rkdenhaag.nl. Doe dat vóór 8 juli onder opgave 
van naam, voornaam, geboortedatum en adres dan kunnen we alles rege-
len voor de schoolvakantie begint. 
 

Nelly Oosthoek, pastoraatsgroep 
 
Dopen in de Abt 
 

Ouders die in de H. Antonius Abt hun kind willen laten dopen hebben tot 
het einde van het jaar de keus uit drie data: 
 zondag 3 september, 13.00 uur, met parochievicaris Ad van der Helm. De 

voorbereidingsbijeenkomst is op woensdag 23 augustus, 20.00 uur, in de 
pastorie, Willemstraat 60; 

 zondag 8 oktober, 13.00 uur, met pastoor Dolf Langerhuizen. De voorbe-
reidingsbijeenkomst is op woensdag 13 september, 20.00 uur, in de pas-
torie, Scheveningseweg 233; 

 zondag 26 november, 13.00, met pastoor Dolf Langerhuizen. De voorbe-
reidingsbijeenkomst is op woensdag 15 november, 20.00 uur, in de pas-
torie, Scheveningseweg 233. 

 

De mogelijkheid om kinderen tijdens gezinsvieringen te laten dopen komt 
hiermee te vervallen. 
 

Nelly Oosthoek, pastoraatsgroep 
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Boom geveld 
 

  
  

 

Dinsdag 6 juni, laat in de middag, 
waaide door de storm een grote 
boom tegenover de pastorie om. Het 
secretariaat belde de politie en een 
half uur later stond de brandweer 
stam en takken al te verzagen. Don-
derdagochtend herinnerde alleen de 
opgebroken bestrating nog aan het 
monumentale groen. 

 
Jaarverslag parochie 
 

Het parochiebestuur Maria Sterre der Zee heeft in juni een verslag van ge-
beurtenissen in het jaar 2016 gepubliceerd. Uit het verslag blijkt bijvoor-
beeld dat er meer samenwerking kwam tussen de zes geloofsgemeen-
schappen. Zo verving de website rkdenhaag.nl de websites van de voorma-
lige zelfstandige parochies. De werkgroepen Missie, Ontwikkeling en Vrede 
voerden tijdens de advent samen actie voor het project van vicaris-gene-
raal Esteban Kross van Paramaribo: renovatie van enkele schoollokalen en 
onderwijzerswoningen in Masiakriki, Suriname. 
 

Belangstellenden kunnen voor zover de voorraad strekt een exemplaar af-
halen op het secretariaat. 
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Promotie father Oliver 
 

De Filipijnse gemeenschap heeft eind mei afscheid genomen 
van father Oliver Dy SJ, de vaste voorganger op de vierde za-
terdag van de maand. Father Oliver sloot op 15 juni zijn docto-
raalstudie theologie aan de Universiteit van Leuven af met de 
openbare verdediging van zijn proefschrift: Latin Vulgate vs. 
Original Texts: The Changing Norms in Choosing and Prioriti-
zing the Biblical Source Texts of Translation. Met het behalen 
van zijn doctorstitel komt een eind aan zijn verblijf in Leuven. 

Wie father Oliver opvolgt is nog niet bekend. 
 
Fun & Sports Day 
 

Zondag 11 juni hield de Filipijnse gemeenschap haar jaarlijkse Family fun & 
sports day in het Haagse Zuiderpark. Vier teams namen het tegen elkaar op 
in een serie behendigheidsspelen. Het doel van de Family fun day is het 
versterken van de onderlinge band en vriendschap. Bovendien staat de bij-
eenkomst in het teken van de Filipijnse Onafhankelijkheidsdag, 12 juni. 
 

 
 

Voor meer foto’s van de Family fun day: 
https://www.facebook.com/fcc.gemeenschap?fref=ts 
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Maandagenda 
za 01 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Dertiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

ring met parochievicaris Rivadeneira Aldás. Ge-
mengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt 
de Pastoralmesse van Diabelli. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 02 10.30 uur Feest van de H. Antonius Abt, patroon van onze 

kerk. Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
en pastoraal werker Witteman m.m.v. FCC Choir, 
Gli Uccelli, Laus Deo, PaMa en De Stadhoudertjes. 

  12.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
  12.00 uur Voortzetting van het feest op het buitenterrein 

tussen kerk en Huize Royal 
wo 05 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
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 

(onder voorbehoud) 
za 08 18.00 uur Veertiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

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

zo 09 10.30 uur Veertiende zondag door het jaar. Eucharistievie-
ring met parochievicaris Asa SVD. Gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Gerardus-
mis van Ben van Oosten. 

   Pastoraal werker Jan Eijken terug van vakantie 
wo 12 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 13 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 15 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Vijftiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met pastoor Langerhuizen m.m.v. organist Patrick 
Hopper. 
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zo 16 10.30 uur Vijftiende zondag door het jaar. Woord- en Com-
munieviering met diaken Van Berkel m.m.v. orga-
nist Emöke Tavasszy. 

wo 19 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 20 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 22 18.00 uur Zestiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 

in het Engels m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haax-
man. 

zo 23 10.30 uur Zestiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Asa SVD m.m.v. organist 
Patrick Hopper. 

wo 26 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 27 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 29 14.00 uur De seniorenreisclub o.l.v. Ada van der Knaap ver-

trekt van de pastorie voor een achtdaagse vakan-
tie in hotel Brinkzicht in Vledder 

  17.00 uur Zeventiende zondag door het jaar. Eucharistievie-
ring met pastoor Langerhuizen m.m.v. organist 
Patrick Hopper. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 30 10.30 uur Zeventiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

ring met parochievicaris Asa SVD m.m.v. organist 
Patrick Hopper. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
 

Toelichting op de agenda 
Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 1 en 15 juli 
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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Wereldwinkel – weekend 1 en 2 juli en weekend 29 en 30 juli 
De Wereldwinkel verkoopt op zaterdag 1 juli en zondag 2 juli en op zater-
dag 29 juli en zondag 30 juli. Het assortiment bestaat hoofdzakelijk uit le-
vensmiddelen als koffie, thee, rietsuiker, rijst, rode en witte wijn, chocolade 
melk en puur, honing en jam, pindakaas, hazelnootpasta, chocoladehagel. 
Ook verkrijgbaar: theeboeketjes, een smakelijk en origineel cadeautje. 
In de maand augustus is er geen verkoop. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 
Gebedsgroep 
In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten van de gebeds-
groep Antonius Abt onder leiding van Lida van Ruijven. De eerste bijeen-
komst na de zomervakantie is op dinsdag 5 september, 10.00 uur, Eisenho-
werlaan 120. 
 
Orgelconcert – donderdag 6, 13, 20 en 27 juli 

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 slui-
ten bij de (liturgische) tijd van het jaar. Het 
concert is een goede onderbreking van de 
werkdag. Even een rustig moment van stil zit-
ten, luisteren naar orgelmuziek en kijken naar 
het prachtige interieur. 
De toegang is vrij. 
 

 
Eucharistieviering FCC – zaterdag 8 en 22 juli 
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.  



13 

Berichten uit de geloofsgemeenschap (vervolg) 
 

Eerste-Communiefeest 
 

Zondag 28 mei vierden wij het feest van de Eerste Communie met negen 
jongens en meisjes uit onze geloofsgemeenschap. Na afloop maakte foto-
graaf Gerard Wessel de groepsfoto met links van pastoor Langerhuizen pas-
tor Elma Beerends die de voorbereiding van de kinderen verzorgde. 
 

 
 

Kon u overigens ook niet zien wat voor cadeau pastoor Langerhuizen aan 
het einde van de viering aan de communicantjes overhandigde? Het was 
een gebedsdobbelsteen in een bijpassend houten kistje. Loek Vinkesteijn 
had vaardig hun naam in het deksel gebrand. 
 

 
 

Vóór de maaltijd gooi je de 
dobbelsteen en bid je het 
gebedje dat boven ligt. 
 
Smakelijk eten. 
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Feest van de H. Antonius Abt 
 

Zondag 2 juli vieren we het feest van de pa-
troon van onze kerk, de H. Antonius Abt. Het 
feest begint met een Eucharistieviering met 
pastoor Dolf Langerhuizen en pastoraal werker 
Marijke Witteman. Alle zangkoren van onze ge-
loofsgemeenschap 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. Natuurlijk 
wordt de grote paaskaars van 2016 verloot. 
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 Antonius Abt 
 

Het contrast tussen het Gedenkmozaïek 
en de Triomfboogbeschildering 

 
Met enige regelmaat wordt ons de vraag gesteld waarom de voorstelling 
op de triomfboog niet in mozaïek uitgevoerd is. Het is een logische vraag 
omdat men niet weet dat het grote Gedenkmozaïek in 1927 aangebracht is 
en de beschildering over het leven van de H. Antonius Abt pas in 1950. 
 

Nadat in 1931 alle mozaïeken aangebracht waren en de kerkinrichting min 
of meer compleet was, bleef de triomfboog nog jaren zonder enige decora-
tie. Antoon Molkenboer heeft altijd gezegd dat de verheerlijking van de pa-
troonheilige Antonius Abt een onderdeel was van het met bouwpastoor 
H.J. van de Ven afgesproken decoratieplan van het kerkinterieur. In de 
overeenkomst die hij in maart 1926 met het parochiebestuur sloot, is de 
decoratie van de triomfboog echter nog niet opgenomen. Blijkbaar wilde 
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men dit project voor later bewaren en na 1932 zorgde de veranderde eco-
nomische situatie en de oorlogsdreiging waarschijnlijk voor het verdere uit-
stel. 
 

Op de ingekleurde en met extra papier opgeplakte ontwerpschets die An-
toon Molkenboer in 1928 maakte, staat rechts bovenaan de aantekening 
Project Mozaïek Triomphboog H. Ant. Abt Scheveningen. 
 

 
 

Het voorstel van Molkenboer in 1928 was in elk geval de verheerlijking van 
het leven van Antonius Abt ook in mozaïek uit te voeren. Het uitstel heeft 
echter wel tot 1950 geduurd en dat was tijdens het pastoraat van 
Th.P. Blom, die tussen 1945 en 1956 vele kerkverbeteringen doorvoerde. 
Gedurende zijn pastoraat zijn onder meer de drie nieuwe kerkklokken in de 
toren gehangen, een elektrische geluidsinstallatie aangebracht, het Maria 
van Fátima-beeld geplaatst, een orgelrestauratie uitgevoerd en extra kerk-
banken bijgezet. 
Paus Pius XII had 1950 tot jubeljaar uitgeroepen en de viering van dat heilig 
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jaar heeft een rol gespeeld bij het besluit om Molkenboer toen de opdracht 
te geven. 
 

Antoon Molkenboer kreeg nu, na uitgebreid overleg met pastoor 
Th.P. Blom, de gelegenheid om zijn eerdere decoratieplan te voltooien 
maar dan als een beschildering uitgevoerd in verdaccio-techniek, een soort 
fresco-procedé. Zeker zal ook meegespeeld hebben dat de Venetiaanse 
email-mozaïeksteentjes na de Tweede Wereldoorlog bijna onbetaalbaar 
geworden waren en Molkenboer in die periode zijn mozaïeken ook al met 
andere materialen en technieken maakte. 
 

Een fresco paste ook beter in deze naoorlogse jaren en zo ontstond er dat 
grote contrast tussen het kleurrijke, stralende en triomferende Gedenkmo-
zaïek en de veel minder indrukwekkende omlijsting daarvan. 
De bovenste drie vlakken zijn nog redelijk licht gehouden, maar vooral de 
vier vlakken over het leven van de H. Antonius Abt zijn aards, sober en veel 
donkerder. 
 

Bart Maltha 
Vrienden van de Abt 
 

Vooruitblik 
 

Snuffelmarkt 
 

Hebt u uw huis opgeruimd en nu 
spullen over van goede kwaliteit? 
Denk dan aan de mogelijkheid goe-
deren in te brengen voor onze jaar-
lijkse snuffelmarkt. 
Welkom zijn: serviesgoed, glaswerk, 
snuisterijen, speelgoed (in overleg), 
en kledingaccessoires als tassen, sjaals en sieraden. Geen meubels en geen 
kleding. De opbrengst is voor de Lidwinagroep en de Stichting Vrienden van 
de Abt. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thea van Leeuwen, 
tel. 354 03 89, of Corinne Hoffmann, tel. 352 02 90.  
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Inbreng goederen 
Data: dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 augustus 2017 | Tijd: 10.00-
13.00 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt, Scheveningseweg 233 
 

Snuffelmarkt - verkoop 
Datum: zaterdag 12 augustus 2017 | Tijd: 10.00-15.00 uur | Plaats: plein 
voor de kerk (bij slecht weer: Ontmoetingsruimte) | Vooraankondiging: van 
13.00 tot 14.00 uur een optreden van Marcel de Zoete, de zingende slager. 
 
Kruidwis maken voor Maria Hemelvaart 
 

Dinsdag 15 augustus viert de Kerk het feest van Maria Tenhemelopneming 
in het spraakgebruik nog vaak Maria Hemelvaart. We gedenken dan dat 
Maria als moeder van Jezus is opgenomen in het Goddelijk licht. 

En volgens een oud gebruik ma-
ken we een kruidwis. Dit is een 
boeket van zeven verschillende, 
beschermende bloemen en 
kruiden. We gaan daarvoor naar 
De Pluktuin in Naaldwijk. 
De kruidwissen worden op dins-
dag 15 augustus tijdens de Eu-
charistieviering van Maria Ten-
hemelopneming door pastoor 
Langerhuizen gezegend, waarna 

u uw kruidwis mee naar huis kunt nemen. 
 

Begeleiding: emeritus pastor John Batist. 
We gaan met eigen auto's. Graag bij aanmelding aangeven of u wilt rijden 
en hoeveel personen met u mee kunnen. Benzinekosten worden vergoed. 
 

Datum: maandag 14 augustus 2017 | Vertrek: 13.45 uur van de pastorie | 
Kosten: 15 euro inclusief boeket, koffie of thee met cake of appeltaart | 
Aanmelding (verplicht) vóór 10 augustus bij het secretariaat, tel. 354 17 42. 
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Brommers voor Burkina Faso 
 

Al meer dan 80 jaar helpt ontwikkelingsorganisa-
tie MIVA mensen in Latijns-Amerika, Afrika en 
Azië hun bestemming te bereiken door hen te 
voorzien van vervoermiddelen. Dit jaar vraagt 
MIVA aandacht voor het project: Brommers voor 
Burkina Faso, opsporen van de meest kwetsbaren. 
 

Burkina Faso is één van de armste landen van de 
wereld. Het land heeft te kampen met droogte, 
gebrek aan water en slechte voorzieningen op het 
gebied van gezondheidszorg. De infrastructuur is 
slecht. Het grootste gedeelte van de wegen is on-
verhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om 
ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn 
brommers van levensbelang. 
 

Veldwerker Bernard rijdt elke dag de dorpen in 
om voorlichting te geven. Hij spoort zieke kin-
deren op en zorgt ervoor dat zij naar een dokter 
kunnen, soms regelt hij een operatie. Om de dor-
pen te bereiken heeft Bernard een motorfiets. 
Omdat de wegen slecht, stoffig en hobbelig zijn, is 
dat het ook het beste vervoermiddel voor hem. 
“De afstanden zijn te groot om te lopen of te fiet-
sen. Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk niet 
doen,” zegt Bernard. 
 

 

De organisatie Ocades Burkina Faso heeft het komende jaar voor de veld-
werkers 24 brommers nodig. MIVA hoopt hier met de opbrengst van de 
collecte in te voorzien. De collecte vindt in alle katholieke kerken plaats op 
26 en 27 augustus 2017. 
 

Alvast meer informatie? Kijk op www.miva.nl/collecte. 
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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 is dat niet anders. 
 
 

Bethelkerk 
 

Koffieochtend 
Elke donderdagmorgen, ook in de maand juli, is er in de hal van de Bethel-
kerk gezellig koffie- en theedrinken. U bent van harte welkom. De prijs van 
een kopje koffie/thee is € 0,25. Gastvrouwen: Jolanda de Boer en Wil Mos. 
 

Data: donderdag 6, 13, 20 en 27 juli 2017 | Tijd: 10.00-11.30 uur | Plaats: 
hal Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175 
 

 
 

Oude Kerk 
 

Orgel Aan Zee 
De Oude Kerk organiseert een serie 
concerten onder de titel ‘Orgel Aan 
Zee’. In mei werd het orgel bespeeld 
door Sander van Marion. In juli is de 
beurt aan Klaas Trapman. Wij kennen 
Klaas Trapman onder meer van de or-
gelbespelingen in de Antonius Abtkerk 
gedurende de Open Monumentenda-
gen. 

 

Datum: zaterdag 1 juli 2017 | Tijd: van 15.00 tot 16.00 uur | Plaats: Oude 
Kerk, Keizerstraat | Toegang vrij; na afloop collecte 
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Wij horen graag van u 
 

als uw situatie wijzigt. Wilt u daarom zo 
vriendelijk zijn verhuizing, geboorte, hu-
welijk, 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 25 juli 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). 
 
 


