
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
AUGUSTUS 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 
   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 

 

Pastoraatgroep 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 budgetbeheerder 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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Laetare – verheug u 
 

Nee, wij wanen ons niet op de vierde zondag van de Veertigdagentijd en 
toch verheugen wij ons. 
 

Zoals over de vier kinderen die zich hebben ingeschreven voor de voorbe-
reiding op het Vormsel dat in februari 2018 wordt toegediend. Het zijn 
Justin, Elleonora, Eliza en Leyla. Want hoe jammer was het dat er afgelopen 
februari, toen nota bene de parochiebrede Vormselviering in onze kerk 
plaatsvond, geen kinderen uit onze geloofsgemeenschap bij waren. 
Blij zijn we ook met het feit dat Jennifer, de moeder van Elleonora, wil mee-
doen in de werkgroep. 
 

Pastoor Langerhuizen reageerde positief op ons verzoek pastor Elma Bee-
rends uit te nodigen voor de voorbereiding van de eerste communicantjes. 
Het betekent niet alleen dat de kinderen degelijke communiecatechese 
krijgen maar ook dat de bijeenkomsten in onze kerk en pastorie plaatsvin-
den. Samen met de feestelijke communieviering zal dat de binding met de 
geloofsgemeenschap H. Antonius Abt zeker bevorderen. Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. Wij verheugen ons. 
 

Wij zijn kort geleden met vertegenwoordigers van de Filipijnse gemeen-
schap en de beheercommissie nagegaan wat de ervaringen zijn met de za-
terdagavondvieringen in de Antonius Abt. De Nederlandse bezoekers van 
de Engelstalige vieringen zijn positief en waarderen vooral de moeite die de 
Filipijnse gemeenschap doet om in het Nederlands een samenvatting van 
de preek te geven. De Filipijnse gemeenschap zelf is ook positief. Er is één 
negatief aspect en dat is de wisselende aanvangstijd. Die leidde, zelfs bij de 
redactie van de Scheveningsche Courant, tot verwarring en bij kerkgangers 
die op het verkeerde uur arriveerden tot regelrechte boosheid. 
Op voorwaarde dat het ook de organisten en koren schikt – wat momen-
teel wordt onderzocht – zouden vanaf 1 oktober alle zaterdagvieringen om 
18.00 uur kunnen beginnen. Vindt u dat een goed of een slecht idee? Laat 
het ons weten alstublieft. 
 

Namens de pastoraatgroep, 
Nelly Oosthoek 
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Berichten uit de geloofsgemeenschap 
 

Familieberichten 
 

Overleden 
07-07-2017 emeritus pastoor Louis Jacques Willem Berger 
16-07-2017 Maria Magdalena Gerarda (Ria) Koot-van Paridon 
 

Opbrengst collectes 
19/06 – 25/06 = € 366,96  26/06 – 02/07 = € 844,13 
03/07 – 09/07 = € 413,15  10/07 – 16/07 = € 419,14 
 
Goed nieuws van Missio 
Op zondag 23 oktober 2016 – Wereldmissiedag 
– vierden wij in de Antonius Abt de eucharistie 
samen met de Filipijnse gemeenschap en werd 
er gecollecteerd voor Missio-projecten van de 
katholieke Kerk in de Filippijnen. De opbrengst 
in de Abt was € 1.053,80. 
Onlangs kregen wij van Missio bericht dat de 
kerkcollecte landelijk € 192.457,- heeft opge-
bracht, waarvoor hartelijk dank aan de gevers, 
en dat het bedrag onder meer wordt besteed 
aan het gezinscentrum Tuluyan in Manila, het 
werk van pater Hiwatig in de slums van Navotas in Manila en aan het werk 
van de Silsilah-beweging voor vrede en dialoog op Mindanao. 
 
Voedselbank 
 

Graag breng ik de permanente inzameling van houdbare levensmiddelen 
voor de voedselbank Scheveningen weer onder uw aandacht. Want we 
brengen duidelijk minder producten bij elkaar dan voorheen terwijl zich bij 
de voedselbank steeds meer gezinnen als klant aanmelden. 
De mensen die bijna altijd artikelen voor de voedselbank meebrengen be-
dank ik hartelijk voor hun trouwe medewerking. 
 

Nelly Oosthoek 
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Snuffelmarkt, de inbreng van goederen 
 

Hebt u allerlei spullen over van goede 
kwaliteit? Bijvoorbeeld omdat u uw 
huis hebt opgeruimd of kleiner gaat 
wonen? Breng ze dan naar de pastorie 
voor de jaarlijkse snuffelmarkt. Wel-
kom zijn: serviesgoed, glaswerk, snuis-
terijen, speelgoed (in overleg), en kle-
dingaccessoires als tassen, sjaals en 
sieraden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thea van Leeuwen, 
tel. 354 03 89, of Corinne Hoffmann, tel. 352 02 90. 
 

Data: dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 augustus 2017 | Tijd: 10.00-
13.00 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt, Scheveningseweg 233 
 
Snuffelmarkt, de verkoop 
 

Met alle gedoneerde artikelen richten de kraamhouders een kleurrijke 
markt in. U vindt er zeker iets van uw gading want het aanbod is verrassend 
gevarieerd. De opbrengst is 
voor de Lidwinagroep en de 
Stichting Vrienden van de Abt. 
 

Van 13.00 tot 14.00 uur ver-
zorgt Marcel de Zoete, de zin-
gende slager uit de Badhuis-
straat, een optreden. 
 

Datum: zaterdag 12 augustus 
2017 | Tijd: 10.00-15.00 uur | 
Plaats: plein voor de kerk (bij 
slecht weer: Ontmoetings-
ruimte) 
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Het was feest in de Abt 
 

Zondag 2 juli was de viering van het patroonsfeest van onze kerk met: 
 voorgangers pastoor Langerhuizen en pastoraal werker Witteman; 
 de vijf koren die de geloofsgemeenschap rijk is; 
 de uitreiking van de Antonius Abtpenning aan Bart Maltha; 
 ontmoeting bij een heerlijk koffie- en lunchbuffet op het buitenterrein. 
 

  
  

  
  

  
 

Foto’s Ine Steenhoff 
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Maandagenda 
wo 02 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 03 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 05 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Gedaanteverandering van de Heer. Eucharistie-

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

zo 06 10.30 uur Gedaanteverandering van de Heer. Woord- en 
Communieviering met pastoraal werker Eijken 
m.m.v. organist Richard Ram. 

di 08 10.00 uur Inbreng van goederen voor de snuffelmarkt, aan 
de pastorie, tot 13.00 uur 

wo 09 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  10.00 uur Inbreng van goederen voor de snuffelmarkt aan 

de pastorie, tot 13.00 uur 
do 10 10.00 uur Inbreng van goederen voor de snuffelmarkt aan 

de pastorie, tot 13.00 uur 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.45 uur Gemengd koor Laus Deo hervat de repetities na 

de zomervakantie 
za 12 10.00 uur Snuffelmarkt – verkoop op het plein voor de kerk, 

tot 15.00 uur 
  13.00 uur Snuffelmarkt – een uur lang optreden van Marcel 

de Zoete, de zingende slager uit de Badhuisstraat 
  18.00 uur Negentiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

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

zo 13 10.30 uur Negentiende zondag door het jaar. Eucharistievie-
ring met parochievicaris Van der Helm. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de 
Messe brève nr. 7 in C van Gounod. 

ma 14 13.45 uur Vertrek van de pastorie voor het maken van 
kruidwissen in De Pluktuin in Naaldwijk 
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di 15 19.30 uur Maria Tenhemelopneming. Eucharistieviering met 
pastoor Langerhuizen. Zegening van de kruidwis-
sen. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper 
zingt de Messe brève nr. 7 in C van Gounod. 

wo 16 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 17 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 19 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Twintigste zondag door het jaar. Eucharistievie-

ring met parochievicaris Van der Helm m.m.v. 
organist Richard Ram. 

zo 20 10.30 uur Twintigste zondag door het jaar. Woord- en Com-
munieviering met diaken Van Berkel m.m.v. de 
schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

wo 23 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 24 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 26 18.00 uur Eenentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-

tieviering in het Engels m.m.v. FCC Choir o.l.v. 
Yvonne Haaxman. Doelcollecte (tweede schaal) 
voor de MIVA. 

zo 27 10.30 uur Eenentwintigste zondag door het jaar. Woord- en 
Communieviering met diaken Van Berkel m.m.v. 
gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. Doel-
collecte (tweede schaal) voor de MIVA. 

ma 28 10.00 uur Vergadering van de Lidwinagroep 
wo 30 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 31 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

 
Toelichting op de agenda 

Orgelconcert – donderdag 3, 10, 17, 24 en 31 augustus 
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. De toegang is vrij. 
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Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 5 en 19 augustus 
De Antonius Abtkerk is open voor bezichtiging op de eerste en derde zater-
dag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur. Er zijn dan vrijwilligers aanwezig 
die uitleg kunnen geven over de historie, de bouw en het interieur van de 
kerk. De toegang is vrij en fotograferen is toegestaan. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 12 en 26 augustus 
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 
 

De Wereldwinkel verkoopt niet 
in de maand augustus. De vol-
gende verkoop is op zaterdag 
2 en zondag 3 september. 
Voor het volledige assortiment 

levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u terecht in de Wereldwinkel, Ste-
vinstraat 149. 
 

Gebedsgroep 
In de maand augustus zijn er geen bijeenkomsten van de gebedsgroep An-
tonius Abt onder leiding van Lida van Ruijven. De eerste bijeenkomst na de 
zomervakantie is op dinsdag 5 september, 10.00 uur, Eisenhowerlaan 120. 
 

Pastoraatgroep 
De pastoraatgroep vergadert in augustus niet in de Antonius Abt. De vol-
gende vergadering in de pastorie is op woensdag 20 september, 15.00 uur. 
 

Eerste vrijdag 
Besluit van het pastoraal team: met ingang van 1 augustus zijn er in de An-
tonius Abt geen eucharistievieringen meer op de eerste vrijdag van de 
maand. Het besluit is genomen om de werkdruk van de pastores te verla-
gen. 
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Berichten uit de geloofsgemeenschap (vervolg) 
 

Kruidwis maken voor Maria Hemelvaart 
 

Dinsdag 15 augustus viert de Kerk het feest 
van Maria Tenhemelopneming, in het spraak-
gebruik nog vaak Maria Hemelvaart. We ge-
denken dan dat Maria als moeder van Jezus 
is opgenomen in het Goddelijk licht. Zij deelt 
nu in Gods liefde, en neemt het op moeder-
lijke wijze voor ons op bij Hem. 
 

Voor dat feest gaan we naar oud gebruik een 
kruidwis ofwel een kruidenbos maken. Dit is 
een boeket van zeven verschillende, 
beschermende bloemen en kruiden. Volgens 
een legende zou - na Maria’s hemelvaart - 
namelijk een dergelijk boeket in haar lege 

graf zijn achtergebleven. We gaan voor de kruidwis naar De Pluktuin in 
Naaldwijk. 
De kruidwissen worden op dinsdag 15 augustus tijdens de Eucharistievie-
ring van Maria Tenhemelopneming 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 aan-
melding aangeven of u wilt rijden en hoe-
veel personen met u mee kunnen. Benzine-
kosten 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. 
 
Vakantie 
Pastoor Langerhuizen gaat met vakantie en is afwezig van 17 augustus t/m 
6 september 2017.  
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Brommers voor Burkina Faso 
 

Al meer dan 80 jaar helpt ontwikkelingsorganisatie 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 voor-
zieningen op het gebied van gezondheids-
zorg. De infrastructuur is slecht. Het grootste 
gedeelte van de wegen is onverhard, 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 
kinderen op en zorgt ervoor dat zij naar een 

dokter kunnen, soms regelt hij een operatie. Om de dorpen te bereiken 
heeft Bernard een motorfiets. Omdat de wegen slecht, stoffig en hobbelig 
zijn, is dat het ook het beste ver-
voermiddel voor hem. 
“De afstanden zijn te groot om 
te lopen of te fietsen. Zonder 
mijn motorfiets kan ik mijn werk 
niet doen,” zegt Bernard. 
 

De organisatie Ocades Burkina 
Faso heeft het komende jaar 
voor de veldwerkers 24 brom-
mers nodig. MIVA hoopt hier 
met de opbrengst van de col-
lecte op 26 en 27 augustus 2017 in te voorzien. In onze kerk is de tweede 
schaalcollecte voor de MIVA bestemd. 
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Vooruitblik 
 

Open Monumentendagen 
 

Het landelijke thema voor de Open Monumenten-
dagen 2017 is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De 
organisatoren willen daarmee de nadruk leggen 
op mensen en hun onderlinge economische en 
culturele relaties. Het thema verbindt stads- en 
plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan. 
 

De Vrienden van de Abt kiezen een eigen invalshoek voor de Monumenten-
dagen en bereiden een expositie voor met de titel ‘De Paramenten van de 
Abt, een bijzondere tentoonstelling van liturgische gewaden en textiele 
versierselen’. Met andere woorden: de schatkisten gaan open. Letterlijk ge-
beurde dat al op donderdag 6 juli toen de paramentencommissie begon 
met het uithangen van de kazuifels en koormantels. Door het jaar zijn deze 
opgeborgen in speciale textieldozen. 
 

   
 
Op het programma staan verder een kinderworkshop ‘ontwerpen van kle-
dingpatronen’, elk heel uur orgelbespeling, en rondleidingen op verzoek. 
Fotograferen is toegestaan. 
 

Data: zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 | Tijd: zaterdag 10.00-16.30 
uur en zondag 12.00-17.30 uur | Plaats: H. Antonius Abtkerk 
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De profeet Daniel 
 

Emeritus pastor John Batist 
komt in september de mooiste 
verhalen over de profeet Daniel 
vertellen. Want in de Bijbel 
staan prachtige verhalen over 
deze profeet, zoals de wijze 
waarop hij de leeuwenkuil 
overleeft waarin de koning hem 
heeft laten werpen, zijn visioen 
over de hemel waaraan wij het 

beeld van God als ‘hoogbejaarde op een troon’ te danken hebben, of het 
ontcijferen van het ‘teken aan de wand’ bij koning Nebukadnezar. 
 

Maar ook het dramatische verhaal over de mooie Suzanna, die door twee 
rechters dreigt te worden aangerand als zij aan het baden is in haar tuin. 
Met hun macht en hun valse getuigenissen, denken zij vrijuit te kunnen 
gaan. Dan blijkt er nog een andere rechter te zijn, Daniel. Bij hem komt al-
les aan het licht. Omdat hij zich laat leiden door het Licht van God. 
Daniel is een inspiratiebron voor heel wat schilders, en ook voor ons. We 
gaan deze verhalen lezen en bespreken, mede aan de hand van uitingen in 
de kunst. 
 
Datum: donderdag 21 september 2017 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 
 
Vredesweek 2017 
 
Van 16 tot en met 24 september 
 
Motto: De kracht van verbeelding 
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Oecumene 
 

Onderstaande activiteiten in de kerken van het Oecumenisch 
Beraad Scheveningen staan voor iedereen open. 
 

Bethelkerk 
Bijouterie-beurs 
In de Bethelkerk is een verkoop van allerlei sieraden: nieuwe 

en tweedehands kettingen, armbanden, oorbellen. Verder mooie sjaals. 
Ook kunt u er terecht voor advies over of reparatie van uw eigen ketting. 
De opbrengst komt ten goede aan het wijkwerk. 
 

Datum: zaterdag 19 augustus 2017 | Tijd: 10.00-15.00 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 augustus wordt het orgel bespeeld door Vincent de Vries (12/8) en 
Bert den Hertog (26/8). 
 

Data: zaterdag 12 en 26 augustus 2017 | Tijd: van 15.00 tot 16.00 uur | 
Plaats: Oude Kerk, Keizerstraat | Toegang vrij; na afloop collecte 
 

 
 

Nieuwe Badkapel 
Openstelling 
De Nieuwe Badkapel opent deze zomer elke zaterdag haar deuren om be-
zoekers de gelegenheid te geven rond te kijken in het prachtige gebouw of 
een rondleiding te krijgen. De kerk is een mooi voorbeeld van protestantse 
architectuur uit het begin van de vorige eeuw, beïnvloed door Berlage en 
Bazel. Koffie en thee staan klaar. 
 

Datum: zaterdag 5, 12, 19 en 26 augustus 2017 | Tijd: van 14.00 tot 16.00 
uur | Plaats: NBK, Nieuwe Parklaan 90 | website: nieuwebadkapel.nl 
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Wij horen graag van u 
 

als uw situatie wijzigt. Wilt u daarom zo vriende-
lijk zijn verhuizing, geboorte, huwelijk, doop, 
overlijden, en meer door te geven aan: Ledenad-
ministratie Antonius Abt, Scheveningseweg 233, 
2584 AA  Den Haag, of via antoniusabt3@rkden-
haag.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 22 augustus 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). 
 
 


