
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
SEPTEMBER 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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De Open Monumentendagen 
in de Antonius Abt 

 

In het tweede weekend van september zijn de Open Monumentendagen, 
één van de grootste culturele evenementen van Nederland. Het landelijke 
thema dit jaar is ‘Boeren, burgers en buitenlui’, maar het mag duidelijk zijn 
dat wij daar in de Abt weinig mee kunnen. 
 

De kerk is dat weekend open: zaterdag 9 september van 10.00 tot 16.30 
uur en zondag 10 september van 12.00 tot 17.00 uur. Er zal dan ruime aan-
dacht zijn voor ons eigen thema van 2017 ‘De Paramenten van de Abt’. Er 
zullen tientallen kazuifels, tunieken, dalmatieken, koorkappen, overige li-
turgische gewaden en kerkelijk textiel te bezichtigen zijn. Waarbij naast de 
diversiteit aan stijlen, vooral de soms prachtige versieringen en het bijzon-
der rijke borduurwerk de moeite waard zijn om eens goed te aanschouwen. 
 

Dit jaar mogen wij van het Catharijneconvent 
een bijzonder kazuifel uit de 19e-eeuwse Sche-
veningse Abtperiode lenen. Het is een kazuifel 
uit 1797 en onduidelijk is of het al in gebruik 
was in het Abtkerkje aan de Keizerstraat of dat 
het pas bij de neogotische Abtkerk van 1855 in-
gebracht is. Samen met een bijpassende stola 
en een manipel is het kazuifel in 1907 in bruik-
leen gegeven aan het toenmalige Haarlemse 
Bisschoppelijk Museum en later dus in de col-
lectie van het Catharijneconvent opgenomen. 
Alleen voor het Open Monumentenweekend 
keert deze cultuurhistorische erfenis terug naar 
onze kerk. Tijdens de Open Monumentendagen legt een kleine expositie 
een extra accent op de betekenis en de symboliek van deze paramenten. 
 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd op zaterdag of zondag de Abtkerk te 
bezoeken en dit specifieke aspect van de rijke historie van onze geloofsge-
meenschap te bewonderen. Er is ook weer een kinderworkshop. De kin-
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deren mogen deze keer stoffen en papieren kazuifeltjes met kraaltjes, lint-
jes, bandjes, strikjes en lovertjes versieren. Natuurlijk mogen ze hun ont-
werp mee naar huis nemen. 
Er is ook de mogelijkheid een rondleiding te krijgen en er is elk heel uur 
kort orgelspel te horen. Mocht u door de vele nieuwe indrukken een rust-
moment willen inbouwen, dan kunt u tegen een kleine vergoeding koffie, 
thee of een broodje kopen. 
 

Namens de stichting Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha 
 
Inzamelingsactie voor ‘De Kruisiging’ 
 

Tijdens de vergadering van donderdag 17 augus-
tus heeft het bestuur van de stichting Vrienden 
van de Abt deze actie pas definitief kunnen afslui-
ten. Rond de actiemaand juni hebben 28 gulle ge-
vers samen € 1.800,00 gedoneerd en in de collec-
tebus in de kerk zat voor enkele tientjes kleingeld. 
Een bijzonder mooi resultaat, wat onze verwach-
tingen zeker heeft overtroffen. Vooral omdat ons 
vooraf duidelijk was dat niet iedereen dit speci-
fieke doel enthousiast zou ondersteunen. Geluk-
kig waren er toch mensen die samen met ons wil-

den bijdragen aan restauratie van dit stukje cultuurhistorie van de Scheve-
ningse H. Antonius Abtparochie. 
 

Zoals afgesproken heeft het stichtingsbestuur het gedoneerde bedrag ver-
dubbeld en daar nog een substantiële eigen bijdrage aan toegevoegd. Als 
ondersteuning van de restauratie van het Bloemaert-schilderij is dan ook 
een bedrag van € 5.000,00 aan het Catharijneconvent overgemaakt. 
Over de voortgang van het restauratieproject en de inrichting van de speci-
ale Bloemaertzaal in het Catharijneconvent, hopen wij u de komende 
maanden op de hoogte te kunnen houden. 
 

Namens de stichting Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha  
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Berichten uit de geloofsgemeenschap 
 

Familieberichten 
 

Overleden 
22-07-2017 Johannes Adrianus Stendert (Joop) van Niel 
 

Gedoopt en gevormd 
15-08-2017 Ayhan Tezel 
 

Getrouwd 
19-08-2017 Melanie Keil en Sawyer Birtell (beiden van de Deutsch- 

sprachige katholische Gemeinde aan de Badhuisweg) 
 

Opbrengst collectes 
17/07 – 23/07 = € 332,25  24/07 – 06/08 = € 853,81 
07/08 – 16/08 = € 680,51  17/08 – 20/08 = € 402,48 
 
Wijwater 
 

 

 
 

Bij de kosters (op de foto Annemiek Beeloo) 
kunt u weer terecht voor wijwater. Het is 
door pastoor Langerhuizen gezegend op het 
feest van Maria Tenhemelopneming. 
Verpakking: glazen flesje met schroefdop. 
Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 
foto’s Ine Steenhoff 

  



6 

Overzicht van Abt-activiteiten 
 

Om u een beeld te geven van wat u in het najaar van 2017 in de Antonius 
Abt kunt verwachten aan activiteiten, staat hieronder een korte opsom-
ming. 
 

Donderdag 21 september, 20.00 uur 
Lezing door emeritus pastor John Batist ‘De mooiste verhalen over de pro-
feet Daniël’. De bijzonderheden vindt u op pag. 8. 
 

Woensdag 4 oktober, 8 november, 6 december en 3 januari, 20.00 uur 
‘Geloven Nu’ door pastoor Dolf Langerhuizen. Tijdens de bijeenkomsten 
van Geloven Nu komen geloofs- en levensvragen aan de orde. Daarmee 
biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en af te 
dalen naar een ander niveau. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen 
kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander. 
Het is geen school, maar er is wel een inleider. En de groep is geen ‘praat-
groep’ maar toch wordt er gepraat. Bijbelverhalen staan centraal, maar het 
gaat wel steeds over het heden: over jouw eigen leven! 
 

Vrijdag 3 november van 17.30 tot 20.30 uur 
Tapas maaltijd. Organisatie: Greet Kappers. 
Voor wie het fijn vindt om eens kennis te maken met mensen die je niet 
kent en samen wat te eten. Onder het genot van meegebrachte hapjes voe-
ren we goede gesprekken met elkaar. 
 

Zaterdag 11 november van 10.30 tot 12.00 uur, koorzolder pastorie 
‘Zingen met plezier’ onder leiding van Maria voor ’t Hekke, dirigent van kin-
derkoor De Stadhoudertjes. Voor iedereen die energie wil opdoen: van zin-
gen word je blij. Je hoeft niet te kunnen zingen om hier aan mee te doen. 
Maria neemt ons mee in liederen die we ook in de liturgie zingen. Ervaar 
hoe fijn het is om zomaar ineens samen een heus ‘koor’ te vormen! 
 

Zondag 19 november, 15.00 uur 
Ceciliaconcert. Het concert vindt deze keer plaats in de H. Paschalis Baylon-
kerk, Wassenaarseweg 53. Ook onze eigen koren zullen weer een bijdrage 
leveren. 
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Maandag 27 november en 18 december, 20.00 uur 
Catechese Advent en Kerstmis door pastoor Dolf Langerhuizen. 
27 november: Om u te helpen op weg naar het feest van het Licht zal de 
pastoor vertellen over de betekenis van de advent, hoe deze periode in de 
Katholieke Kerk vorm wordt gegeven en hoe je bewust elke dag van de ad-
vent kunt beleven. Lezingen uit de Schrift, bezinnende teksten en gebeden 
worden u in een boekje aangereikt. 
18 december: Evenals de advent beslaat de kersttijd enkele weken van het 
liturgisch jaar. Om inzicht te krijgen in de opbouw van de kersttijd en hoe 
de Katholieke Kerk deze periode beleeft, zal de pastoor een inleiding hou-
den. Ook hier krijgt u een handreiking om deze belangrijke periode bewust 
te beleven. 
 

Woensdag 29 november, 14.30 uur 
Bezinningsmiddag met bibliodrama onder leiding van emeritus pastor John 
Batist. Thema: ‘De genezing van het dochtertje van een vrouw uit Syro-Fe-
nicië’. Met eenvoudige opdrachten wordt het Bijbelverhaal tot leven ge-
bracht. Door één van de rollen op je te nemen, kruip je zelf in het verhaal. 
Je neemt je eigen levensgeschiedenis mee, waardoor duidelijk wordt wat 
het verhaal jou te zeggen heeft. Ervaring is niet nodig, je wordt stap voor 
stap door John op weg geholpen. 
 

Woensdagmiddag 13 december 
Samen kijken naar de film ‘Suffragette’ in Pathé Scheveningen. 
Organisatie: Greet Kappers. Het tijdstip wordt later bekend gemaakt. 
Over de film: in het begin van de 20e eeuw strijden vrouwen voor kiesrecht. 
De suffragettes ervaren echter dat vreedzaam protest niets oplost. De 
vrouwen grijpen naar zwaardere middelen. 
Na afloop praten we na onder het genot van een drankje. Kosten: het 
kaartje voor de film en het drankje na afloop zijn voor eigen rekening. 
 

Woensdag 29 november, 6, 13 en 20 december, 19.30 uur, Lourdeskapel 
Adventmeditaties ‘God ziet mij’ onder leiding van Joke Kievit. 
Wij laten ons bij de meditaties inspireren door de vrouwen die God ziet, zo-
als Maria, Elisabeth, Hagar, Sara. Gebaseerd op Gen. 16:13 en psalm 103. 
U vindt de Lourdeskapel aan de Berkenbosch Blokstraat 9A. 
 

Voor alle activiteiten geldt dat: 
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 u zich vooraf moet opgeven bij het secretariaat (e-mail antoniusabt@ 
rkdenhaag.nl of tel. 354 17 42); 

 wanneer er geen kosten zijn vermeld wij een vrijwillige bijdrage op prijs 
stellen; 

 de bijeenkomsten plaatsvinden in de pastorie van de Antonius Abt, tenzij 
anders vermeld. 

 
De profeet Daniel 
 

Emeritus pastor John Batist 
komt in september de mooiste 
verhalen over de profeet Da-
niel vertellen. Want in de Bij-
bel staan prachtige verhalen 
over deze profeet, zoals de 
wijze waarop hij de leeuwen-
kuil overleeft waarin de koning 
hem heeft laten werpen, zijn 
visioen over de hemel waar-
aan wij het beeld van God als ‘hoogbejaarde op een troon’ te danken heb-
ben, of het ontcijferen van het ‘teken aan de wand’ bij koning Nebukadne-
zar. 
 

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 
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Succesvolle snuffelmarkt ondanks regen 
 

Vanwege de slechte weersverwachting hielden de Vrienden van de Abt en 
de Lidwinagroep op zaterdag 12 augustus de jaarlijkse snuffelmarkt voor 
het eerst niet vóór maar in de kerk. Ook daar liep de verkoop gesmeerd en 
leverde netto 4.092,55 euro op. Het bedrag wordt besteed aan het kerkge-
bouw en activiteiten voor zieken en ouderen. 
 

  
  

  
  

  
foto’s Ine Steenhoff  
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Maandagenda 
za 02 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Tweeëntwintigste zondag door het jaar. Eucharis-

tieviering met parochievicaris Asa SVD. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Mis in 
C van Bruckner. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 03 10.30 uur Tweeëntwintigste zondag door het jaar. Woord- 

en Communieviering met pastoraal werker Witte-
man m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. 
Maria voor ’t Hekke. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
  13.00 uur Doop van Niva de Jong en Jeleana Martina door 

parochievicaris Van der Helm 
di 05 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
wo 06 09.00 uur Woord- en Communieviering met aansluitend 

koffie-inloop 
do 07 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.00 uur Inrichting expositie ‘De paramenten van de Abt’ 
vr 08 19.00 uur Inrichting expositie ‘De paramenten van de Abt’ 
za 09 10.00 – 

16.30 uur 
Open Monumentendag met expositie ‘De para-
menten van de Abt’, kinderworkshop, rondleidin-
gen en orgelspel op het hele uur 

  18.00 uur Drieëntwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering in het Engels met father Sherwin m.m.v. 
FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 10 10.30 uur Drieëntwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met pastoor Langerhuizen m.m.v. jon-
gerenkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. 

  12.00 – 
17.30 uur 

Open Monumentendag met expositie ‘De para-
menten van de Abt’, kinderworkshop, rondleidin-
gen en orgelspel op het hele uur 
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di 12 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 13 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  20.00 uur Voorbereiding doopviering oktober met pastoor 

Langerhuizen 
do 14 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 16 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Vierentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-

tieviering met pastoor Langerhuizen m.m.v. de 
schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

zo 17 10.30 uur Vierentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met pastoor Peter van der Weide en 
koor Intermezzo van de Sint Martinuskerk in 
Sneek. Gastheer: diaken Van Berkel. 

di 19 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

  10.30 uur Vergadering Portugeestalige gemeenschappen 
o.l.v. pastoraal werker Jan Eijken, in de pastorie 

wo 20 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  10.00 uur Vergadering pastoraatgroep in de bibliotheek 
do 21 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  20.00 uur De mooiste verhalen over de profeet Daniël, le-

zing door emeritus pastor John Batist 
za 23 14.00 uur Eucharistieviering met gezamenlijke ziekenzalving 

met parochievicaris Van der Helm m.m.v. de 
Lidwinagroep en de dames van Gli Uccelli o.l.v. 
Richard Ram 

  18.00 uur Vijfentwintigste zondag door het jaar. Eucharistie-
viering in het Engels met father Rex Fortes m.m.v. 
FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. Collecte voor 
vredesorganisatie PAX. 

zo 24 10.30 uur Vijfentwintigste zondag door het jaar. Eucharistie-
viering met parochievicaris Van der Helm m.m.v. 
gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. Col-
lecte voor vredesorganisatie PAX. 
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di 26 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 27 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 28 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

 
Toelichting op de agenda 

Wereldwinkel – zaterdag 2 en zondag 3 september 
Eén weekend per maand is er in de Ontmoetingsruimte verkoop van artike-
len uit de Wereldwinkel. Het assortiment betreft hoofdzakelijk levensmid-
delen als koffie, thee, rijst, rietsuiker, wijn, chocoladerepen, honing, jam, 
pindakaas en hazelnootpasta. Verder theeboeketjes die leuk zijn om ca-
deau te geven. Incidenteel handnijverheidsproducten. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 2 en 16 september 
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. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 5, 12, 19 en 26 september 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep Antonius Abt bij elkaar 
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 zorgen of uw vreugde met ons delen? Van 
harte welkom. Voor meer informatie en ook om te vragen of de bijeen-
komst doorgaat: Lida van Ruijven, tel. 352 08 28. 
 

Orgelconcert – donderdag 7, 14, 21 en 28 september 
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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Eucharistieviering FCC – zaterdag 9 en 23 september 
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. 
 

Eucharistieviering – zondag 17 september 
Deze zondag viert koor Intermezzo van de Sint Martinusparochie in Sneek 
het 25-jarig jubileum met een dagje uit naar Scheveningen. Dirigent/orga-
nist F.A. Haaze vroeg of hij die dag in zijn oude parochiekerk, de Antonius 
Abt, met Intermezzo de eucharistie muzikaal mocht opluisteren. De koren 
van de Abt maakten graag plaats. Pastoor Peter van der Weide van de Sint 
Martinusparochie, zelf ook een goede zanger, vergezelt Intermezzo naar 
Scheveningen en gaat voor in de viering. Na het koffiedrinken verzorgen de 
Vrienden van de Abt rondleidingen voor de Intermezzo-leden. 
 

Pastoraatgroep – woensdag 20 september 
De pastoraatgroep vergadert eenmaal in de vier à vijf weken op woensdag 
in de bibliotheek van de pastorie. Pastoor Langerhuizen en pastoraal wer-
ker Witteman wonen de bijeenkomsten bij. Deze maand is de vergadering 
op de 20e om 10.00 uur. 
 

Eerste vrijdag 
Met ingang van 1 augustus 2017 zijn er in de Antonius Abt geen eucharis-
tievieringen meer op de eerste vrijdag van de maand. 
 
 
 
Vakantie 
Pastoor Dolf Langerhuizen is nog tot en met 6 september afwezig wegens 
vakantie. 
Van 30 september tot en met 7 oktober gaat pastoraal werker Jan Eijken 
met vakantie. 
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Berichten uit de geloofsgemeenschap (vervolg) 
 

Gemeenschappelijke ziekenzalving 
 

De Lidwinagroep nodigt u van harte uit voor de eucharistieviering met ge-
meenschappelijke ziekenzalving op zaterdag 23 september, 14.00 uur. 
Parochievicaris Ad van der Helm is celebrant en de dames van Gli Uccelli 
onder leiding van Richard Ram verzorgen de zang. 
De viering is bestemd voor alle mensen uit de parochie Maria Sterre der 
Zee die zich kwetsbaar voelen. Je hoeft met het sacrament van de zieken-
zalving immers niet te wachten tot je op sterven ligt. Ook uw familieleden 
zijn welkom. Het is fijn als u niet alleen bent bij deze belangrijke gebeurte-
nis. 
Na de viering is er een gezellig samenzijn in de Ontmoetingsruimte, met 
koffie, thee en iets erbij. 
U kunt zich aanmelden bij Angela van der Toorn (tel. 338 84 27) of 
Thea van Leeuwen (tel. 354 03 89). 
 
Nieuwe buren Badhuisstraat 
 

Vrijdag 14 juli nam een vertegenwoordi-
ger van LIMOR de sleutels in ontvangst 
van haar nieuwe onderkomen aan de 
Badhuisstraat. Door Heilijgers Bouw wor-
den boven supermarkt Hoogvliet 66 ap-
partementen met gemeenschappelijke 
ruimten en werkplekken voor LIMOR ge-
realiseerd. LIMOR is de Landelijke Instel-

ling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie en is er voor 
mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en 
nergens anders terechtkunnen. 
De appartementen zijn bedoeld voor mensen met meervoudige problema-
tiek die in deze beschermde woonvorm met permanente begeleiding kun-
nen verblijven om toe te werken naar een uiteindelijke, zelfstandige woon-
plek. Eind augustus zullen de eerste bewoners er hun intrek nemen. Ze blij-
ven zo lang als nodig maar zo kort als mogelijk.  
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  Maria zorgt voor ons 
 

  
  

 

Als teken van Maria’s zorg voor de 
mensen maakten de deelnemers 
aan de door emeritus pastor John 
Batist georganiseerde activiteit 
kruidwissen voor Maria Tenhemel-
opneming in De Pluktuin in Naald-
wijk. Eerst was er natuurlijk koffie 
of thee met wat lekkers. 
Aan het einde van de eucharistie-
viering op 15 augustus reikte pas-
toor Langerhuizen de gezegende 
kruidwissen uit aan de makers. Nu 
hangen of liggen de boeketten in 
hun woningen als tastbaar symbool. 

 
foto’s Leen Spaans  
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Vredesweek 2017 
 

Vrede & Den Haag Fietstocht 
Donderdag 21 september: 17.45-20.00 uur 
 

Ze zeggen dat het het meest gefotografeerde 
gebouw in Den Haag is. Het sprookjesachtige 
Vredespaleis, de plek waar dromen over vrede 
en gerechtigheid waarheid worden. Weinig 
mensen weten dat daarbinnen het enige VN-
hoofdorgaan gevestigd is dat zich niet in New 
York bevindt. Slechts enkelen weten dat er nog 
drie andere instituten te vinden zijn in het Vre-

despaleis die een bijdrage leveren aan de wereldvrede. In deze fietstocht 
kom je nog meer te weten over het Vredespaleis en over Den Haag als Stad 
van Vrede en Recht. 
Verzamelpunt: vóór het Vredespaleis. Prijs: € 17,50. 
Reserveren vóór 14 september via travel@veritasvisit.nl 
 
Vredesfeest in Stadsklooster 
Zondag 24 september: 13.00-16.00 uur, Westeinde 101 
 

Weleens gedanst op z’n Chinees, gezongen met een moslim of gelachen 
met een jood? Erg gezellig! Het Vredesfeest leidt ieder jaar tot onverwachts 
mooie en speelse ontmoetingen tussen Hagenaars met zeer verschillende 
achtergronden en leeftijden. Door zang, dans, gesprekken en heerlijke hap-
jes maakt het Vredesfeest ons ieder jaar bekender met elkaar. En bemin-
der: het feest heeft vriendschappen en goede initiatieven opgeleverd. Zo 
blijkt Den Haag pas echt stad van vrede en recht. Voor dit vijftiende feest 
zijn feestgangers welkom in de bezienswaardige interreligieuze tuin van het 
Stadsklooster. Van de partij zijn sikhs, hernhutters, zinzoekers, moslims, 
hindoes, atheïsten, katholieken, soefi’s, quakers, bahá’í en nog veel meer 
vrolijke stadsbewoners. 
Organisatie: de vredesambassades van PAX (waaronder het Haags Vredes-
initiatief en het Multicultureel Ontmoetingscentrum) in samenwerking met 
het Stadsklooster. 
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  Op reis met Ada 
 
Onder het motto ‘Geen beter leven 
dan een goed leven’ namen de seni-
oren van reisclub Ada van der 
Knaap op zaterdag 29 juli hun intrek 
in hotel Brinkzicht in Vledder. Zij ge-
noten van het mooie weer, het ter-
ras met krant en koffie en leverden 
zwaar denkwerk bij het oplossen 
van een quiz over bekende Neder-
landers. 

 

Tijdens een van de middagexcursies bezochten zij het blikkenmuseum in 
Koekange. Veel te snel was de week voorbij. 

  
  

  
foto’s Fred Beelen  
Meer foto’s op https://www.rkdenhaag.nl/seniorenvakantie-in-drenthe/ 
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Vooruitblik 
‘Geloven Nu’ 
 

U en jij: van harte welkom op 4 oktober, de eerste avond in een serie. We 
beginnen met het ontsteken van een kaars, gevolgd door een gebed, ge-
dicht of gedachte. Telkens aangereikt door één van de deelnemers. En dan 
is er koffie… 
Zo beginnen we de avonden met de naam: Geloven Nu. Het is geen me-
thode of cursus – maar toch steek je er veel van op. Het is geen school – 
maar er is wel een inleider: pastoor Dolf Langerhuizen. En de groep is geen 
‘praatgroep’ – maar toch wordt er gepraat. 
Bijbelverhalen staan centraal, maar het gaat wel steeds over het heden: 
over jouw eigen leven. Eigenlijk zegt de naam alles al. Geloven. Nu. Hoe 
doe je dat? Hoe sta jij in je geloof? En hoe bevalt je dat? Tijdens de bijeen-
komsten van Geloven Nu komen geloofs- en levensvragen aan de orde. 
Van harte welkom dus en denk niet: dit is niets voor mij. Opgave bij het se-
cretariaat is niet verplicht maar wel gewenst. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 

Datum: woensdag 4 oktober 2017 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Anto-
nius Abt 
 
Land van oprechte mensen 

 

Missio Wereldmissiemaand richt zich in 
oktober op de katholieke gemeenschap-
pen in Burkina Faso. Het in West-Afrika 
gelegen land is relatief vreedzaam maar 
arm. In 1984 veranderde Opper-Volta 
zijn naam in Burkina Faso. Dat betekent: 
land van de oprechte mensen. 
Met de opbrengst van de collectes op 
Missiezondag, 22 oktober, wil Missio 

drie projecten ondersteunen, één voor meisjes, één voor vrouwen en één 
voor kinderen en jongeren. 
Meer informatie: www.missio.nl.  
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Oecumene 
 

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

                      Nieuwe Badkapel 
 

Bazaar 
De bazaar heeft dit jaar onder meer op het programma: spelletjes voor kin-
deren, Rad van Fortuin en verkoop van curiosa, boeken en diverse eigenge-
maakte lekkernijen. Met de opbrengst worden komend jaar uiteenlopende 
initiatieven gerealiseerd als een pannenkoekenpicknick, pastorale onder-
steuning, bloemen tijdens de dienst, bijeenkomsten voor ouderen en meer. 
Goed bruikbare spullen (geen grote meubels of elektrische apparatuur) 
kunt u inleveren op zaterdag 2 september van 10.00 tot 13.00 uur en op 
maandag 4 september van 17.00 tot 20.00 uur. 
 

Datum: zaterdag 9 september 2017 | Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur | Plaats: 
rond de NBK, Nieuwe Parklaan 90 
 
Theemiddagen 
 

Op 13 september. Gast is ds. Jacob Korf, oud-predikant van de Abdijkerk in 
Loosduinen. Thema: Als stenen konden spreken! De geschiedenis van de 
Abdijkerk gaat terug tot het jaar 1238 toen de Abdij van Maria werd ge-
sticht. We diepen uit de geschiedenis van de Abdijkerk enkele wonderlijke 
verhalen op: over een vrouw die evenveel kinderen kreeg als dagen van het 
jaar; een priester die tijdens het opdragen van de mis een wonderlijke ont-
moeting had; een steen op de maag van een van de abdissen; en de erfenis 
van een monnik die de eerste predikant werd van Loosduinen. 
 

Op 27 september. Gast drs. N.H. Koers, voormalig medewerker van Mu-
seum Catharijneconvent in Utrecht, houdt een lezing over de invloed van 
de Reformatie op Bijbelse voorstellingen. In de Middeleeuwen lazen pries-
ters en monniken de Bijbel in het Latijn. De meeste gelovigen waren deze 
taal niet machtig. Daarom was voor hen de heilsgeschiedenis uitgebeeld in 
geboorte- en passietaferelen op geschilderde altaarluiken en in beelden-
groepen. De reformatoren uit de 16e eeuw leverden kritiek op gebruiken in 
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de kerk van Rome die in hun ogen niet Bijbels gefundeerd waren. Zij bena-
drukten de betekenis van de gehele Bijbel als het Woord van God. Drs. 
Koers brengt voorwerpen mee uit de collectie van het museum. 
 

Data: woensdag 13 en 27 september 2017 | Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur | 
Plaats: NBK, Nieuwe Parklaan 90 | website: nieuwebadkapel.nl 
 
Badkapelconcert 
Ook tijdens het seizoen 2017-2018 vormen improvisatie en vrijheid de rode 
draad. Klassieke muziek is niet iets uit een museum - het is een levende 
muziekpraktijk. Bert Mooiman is gastheer bij deze bijzondere concerten die 
de luisteraar actief willen betrekken bij de taal van klassieke muziek. Door 
woord en klank wordt het publiek binnengeleid in de composities die op 
het programma staan, en bij de improvisaties bent u getuige van het ter 
plekke ontstaan van muziek. 
Gratis toegang, na afloop deurcollecte. Programma kort voor het concert 
op: www.facebook.com/badkapelconcerten. 
 

Datum: zondag 17 september 2017 | Tijd: 16.00 uur | Plaats: NBK, Nieuwe 
Parklaan 90 
 

 
 

Oude Kerk 
Kunst op Scheveningen 
Drie kunstenaars van kunstenaarsvereniging KopS geven hun geheel eigen 
visie op Scheveningen en wat zich daar allemaal kan afspelen. KopS – Kunst 
op Scheveningen – is een vereniging met meer dan zestig leden die wonen 
of hun atelier hebben in Groot Scheveningen. Drie leden van KopS, Anne-
loes Groot, Anneke Roeleveld en Joop Schepers, exposeren nu in de Oude 
Kerk onder het motto: Scheveningen anders bekeken. 
 
Data: elke zaterdag tot 16 september | Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur | 
Plaats: Oude Kerk, Keizerstraat | De expositie is vrij toegankelijk 
 


