
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
OKTOBER 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 Antonius Abtkerk bestaat 90 jaar! 
 

De eerstesteenlegging voor de huidige H. Antonius Abtkerk vond plaats op 
10 februari 19261. Op 29 september 1927 heeft de bisschop van Haarlem, 
Mgr. A.J. Callier, de nieuwe kerk plechtig ingewijd en zodoende is vrijdag 
29 september ook de dag dat het kerkgebouw 90 jaar oud is. 
 

Ondanks dat er wel plannen opgeborreld zijn en er voorbereidende bespre-
kingen geweest zijn, was de tijd echter te kort en de agenda te vol om naar 
aanleiding van dit jubileum een feestelijke bijeenkomst voor de Abt-ge-
meenschap te organiseren. Hopelijk zal er straks, bij het honderdjarig be-
staan van onze Abtkerk, wel een bijzonder feest van gemaakt kunnen wor-
den. 

 
 

Inwijding van de kerk door Mgr. A.J. Callier 
 

In Het Vaderland van 30 september 1927 stond een kort artikel over de in-
wijding: 
 

‘Gisteravond had in de nieuwe R.-K. kerk te Scheveningen eene indrukwek-
kende plechtigheid plaats. Van de oude noodkerk op het terrein achter villa 
Plantlust aan den Lagen Weg is het Allerheiligste naar het nieuw Godshuis 
overgebracht. 
In de volle Kerk was ter weerszijden een eerewacht van eenige honderden 
bruidjes met lelietakken in de hand opgesteld. De meeste parochianen 

                                                           
1 Als u over de eerstesteenlegging nog wat meer wilt lezen, moet u even terug naar het Maandbericht van 
maart 2016, pag. 7. 
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droegen een brandende kaars. Het orgel speelde een 
blij intochtslied getiteld Welkom den Koning, toen de 
pastoor, dragend het H. Sacrament, aan den ingang der 
kerk verscheen en vervolgens langzaam naar het altaar 
schreed. 
Hierop volgde een plechtig lof, waaronder het zangkoor 
der kerk zich in meerstemmige gezangen van Jos Vran-
ken en Philip Loots deed hooren.’ 
 

Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha 
 

Intochtslied 
 
Hieronder de tekst van het lied Welkom den Koning gezongen ‘bij den In-
tocht van het H. Sacrament’ (Wijze: ‘Hooggeboren’, blz. 30, Liederen-
boekje). 
Van de tekstdichter zijn slechts de initialen bekend: Th.W. 
 

Welkom den Koning! 
 

Groene palmen, klokkegalmen, 
Kleuren vlammen rood en goud, 
Jezus Koning, door Uw woning, 
U, den Vorst, door ons gebouwd! 
 

Refrein: 
Welkom, o Heer, in Uw woning! 
Troon er en heersch er als Koning! 
 

Nieuw de kerk, nieuw ons werk, 
Nieuw de liefde opgevlamd! 
Wil van heden onze schreden 
Leiden naar Uw liefdeland! 
 

Refr. 

Zwarte eeuwen, zwaar doorstreden, 
Deinzen voor het Godsgestraal; 
Help ons strijden, wil ons wijden 
Wapens uit dit Arsenaal. 
 

Refr. 

Uw banieren zullen zwieren 
Lichtend langs het levensstrand, 
Langs de kusten, tot we rusten 
Met op ’t hoofd Uw Koningshand! 
 

Refr. 
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Berichten uit de geloofsgemeenschap 
 

Familieberichten 
 

Gedoopt 
03-09-2017 Niva Hettie Ella de Jong 

Jeleana Emathyst Jasila Martina 
 
Opbrengst collectes 
21/08 – 27/08 = € 361,59  28/08 – 03/09 = € 424,12 
04/09 – 10/09 = € 557,25  11/09 – 17/09 = € 519,81 
 
Opbrengst doelcollecte 
De schaalcollecte voor de MIVA, gehouden op zaterdag 26 en zondag 
27 augustus, heeft € 559,30 opgebracht. Het geld wordt besteed aan het 
project ‘Brommers voor Burkina’ dat voorziet in de aanschaf van vervoer-
middelen voor veldwerkers op het platteland van Burkina Faso. Hartelijk 
dank. 
Werkgroep M.O.V. 
 
Orgelmuziek op donderdag 
 

Donderdag 31 augustus 2017 klonk in de 
Antonius Abt het 300e orgelconcert door 
Patrick Hopper. 
Wetend dat Patrick helemaal ontregeld 
raakt van toespraken en cadeautjes lieten 
we deze gebeurtenis stilletjes voorbij gaan. 
 

Maar in het Maandbericht roepen we het 
van de daken: dank je wel Patrick, voor je 
mooie muziek en het promoten van de An-
tonius Abt. Nu al 300 keer en zonder ook 
maar één keer te missen. Want op de zeld-
zame donderdagen dat je niet kunt komen 

spelen, zorg je altijd voor een uitstekende vervanger. 
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Pastor Batist derde in tuinenwedstrijd 
 

Emeritus pastor John Batist heeft 
met zijn fleurige geveltuin in de 
Adriaan Coenenstraat de derde 
prijs gewonnen in de GroenLinks-
wedstrijd ‘Groenste Balkon van 
Den Haag 2017’. 
Met de jaarlijkse wedstrijd stimu-
leert GroenLinks bewoners hun 
balkon, dakterras of gevel op te 
fleuren met bloemen en planten. 
De wedstrijd werd dit jaar voor de 

vijfde keer gehouden. De eerste prijs ging naar een balkontuin in de 
St. Jacobstraat en de tweede naar een stoeptuin aan de Thorbeckelaan. 
 
‘Geloven Nu’ 
 

U en jij: van harte welkom op 4 oktober, de eerste avond in een serie maar 
ook los te bezoeken. We beginnen met het ontsteken van een kaars, ge-
volgd door een gebed, gedicht 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 secretariaat is niet verplicht maar wel gewenst. Er zijn geen 
kosten aan verbonden, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 

Datum: woensdag 4 oktober 2017 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Anto-
nius Abt 
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Missiezondag: feest van solidariteit 
 

In de Wereldmissiemaand vraagt Missio Pauselijke 
Missiewerken dit jaar aandacht voor de katholieke 
gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land 
is relatief vreedzaam, maar zeer arm. 
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam 
in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land 
van de oprechte mensen. Het is een van de armste 
landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking 
leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in 
de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door 
klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij ge-

brek aan andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale 
goudmijnbouw. 
Vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: gedwongen huwelijken; be-
schuldigingen van hekserij. De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt 
voor haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen een 
gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij 
congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak zelf maar 
net genoeg hebben voor het levensonderhoud. 
 

In het opvangcentrum Delwendé in Oua-
gadougou wonen 245 vrouwen die uit 
hun dorpsgemeenschap zijn verstoten 
omdat ze heks zouden zijn. Het geloof in 
hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. 
De slachtoffers zijn meestal oudere vrou-
wen, vaak weduwen. “Het zijn traumati-
sche gebeurtenissen. Om te voorkomen 
dat ze vermoord worden, moeten ze 
vluchten. Ze laten alles achter: hun kinderen, familieleden, hun hele leven,” 
vertelt zuster Hortencia Sizalande, die het centrum Delwendé leidt. Om in 
hun levensonderhoud te voorzien verbouwen de vrouwen groente, spinnen 
ze katoen en produceren zeep. Langzamerhand is er een gemeenschap ont-
staan. 
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De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het 
feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde 

gemeenschap van mensen die verant-
woordelijkheid voor elkaar neemt. Het 
laat ons niet onverschillig dat meisjes in 
Burkina Faso slachtoffer worden van een 
gedwongen huwelijk of dat vrouwen als 
heks vervolgd worden. Daarom steunt 
Missio de zusters en de catechistenfami-
lies die de meisjes en de van hekserij be-
schuldigde vrouwen opvangen. Een derde 

project waarvoor geld wordt ingezameld betreft de kinderen en jongeren 
die zwaar en gevaarlijk werk doen in de illegale goudmijnbouw. 
 

Geef royaal aan de schaalcollecte in de Antonius Abt op zaterdag 21 okto-
ber of Missiezondag 22 oktober en help de mensen in Burkina Faso. 
Meer informatie in de folder die u op zaterdag 14 en zondag 15 oktober in 
uw liturgieblad vindt. 
 

Werkgroep M.O.V., Tony Ravoo, Emile Kempen, Nelly Oosthoek 
 
Zaterdagviering en Eerste communie 
 

De aanvangstijd van de Nederlandse eucharistieviering op de zaterdagen 
blijft 17.00 uur. De kerkgangers maakten weliswaar geen bezwaar tegen 
verschuiven naar 18.00 uur en ook de organisten, koorzangers en kosters 
verklaarden zich akkoord maar bij nader inzien was het latere tijdstip toch 
onhaalbaar voor de voorgangers. De wisselende begintijd blijft dus oplet-
tendheid vereisen van degenen die zaterdagavond naar de kerk willen. 
 

De ouders van kinderen die in aanmerking komen voor het doen van Eerste 
communie in 2018 krijgen hiervoor binnenkort een uitnodiging met aan-
meldingsformulier. Mocht u geen uitnodiging voor uw zoon of dochter ont-
vangt, dan kunt u hem of haar rechtstreeks aanmelden bij het secretariaat: 
antoniusabt3@rkdenhaag.nl of telefonisch op 354 17 42. 
 

Pastoraatgroep 
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Bezoek tentoonstelling Luther 
 

Het Oecumenisch Beraad Scheveningen organiseert 
op 20 oktober een gezamenlijk bezoek aan de ten-
toonstelling over Luther in Museum Catharijnecon-
vent in Utrecht. 
Het idee hiervoor is ontstaan na een lezing van 
emeritus pastor John Batist over Maarten Luther op 
19 januari 2017. Deze lezing werd bijgewoond door 
veel mensen uit de drie kerken: Nieuwe Badkapel, 
Bethelkerk en Antonius Abt. 
 

 

Programma 
09.15 uur – vertrek per bus van de Antonius Abtkerk 
10.30 uur – inleidende lezing op de tentoonstelling 
11.30-14.30 uur – gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken en te lun-
chen 
14.30 uur – vertrek van het museum 
15.30 uur – aankomst bij de Antonius Abtkerk 
 

Kosten 
Houders van een Museumjaarkaart betalen 12,00 euro per persoon voor 
busvervoer v.v. en lezing. Mensen zonder MJK betalen 23,00 euro per per-
soon voor busvervoer, lezing en entree museum. Dit bedrag dient contant 
en liefst gepast vóór vertrek of in de bus te worden voldaan. 
Het maximum aantal deelnemers is 56, het minimum 30. Bij 30 deelnemers 
worden de bedragen 19,00 en 30,00 euro per persoon. 
 

Aanmelden 
Vóór zondag 1 oktober bij Emilie Griffioen, per e-mail: emvanderlugt@ 
ziggo.nl of telefonisch: 352 45 86. 
 

Inlichtingen 
Fons de Rouw en Emilie Griffioen 
 

Datum: vrijdag 20 oktober 2017 | Tijd: 9.15-15.30 uur 
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Maandagenda 
za 30 17.00 uur Zesentwintigste zondag door het jaar. Eucharistie-

viering met emeritus pastoor Kurvers m.m.v. 
organist Richard Ram 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 01 10.30 uur Zesentwintigste 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 
di 03 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
wo 04 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistie met aansluitend koffie-inloop 
  20.00 uur ‘Geloven Nu’ – eerste in een serie gesprekken 

over levens- en geloofsvragen o.l.v. pastoor Lan-
gerhuizen 

do 05 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 07 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) on-

danks het feit dat er in de absis een podium staat 
voor het concert dat om 20.00 uur begint. 

  17.00 uur Geen viering 
  20.00 uur Concert door zangvereniging Mastreechter Staar 

en het Schevenings Vissersvrouwenkoor. Organi-
satie: Comité Concert op Scheveningen. 

zo 8 10.30 uur Patroonsfeest van Maria Sterre der Zee. Eucharis-
tieviering met pastoor Langerhuizen. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa 
Festiva van Gretchaninov. 

  13.00 uur Doop van Warre van der Knaap, Nathan Uwitonze 
en Jerome Brown door pastoor Langerhuizen 

di 10 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 
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wo 11 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.30 uur Vergadering beheercommissie 
do 12 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 13 13.30 uur Overleg secretariaatsmedewerkers 
za 14 18.00 uur Achtentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-

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

zo 15 10.30 uur Achtentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met pastoor Langerhuizen en alle jon-
gens en meisjes die in 2018 het Vormsel ontvan-
gen. Met muzikale medewerking van jongeren-
koor PaMa o.l.v. Bart de Jong en The Gospel o.l.v. 
Shirley Zichem. 

di 17 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 18 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 19 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 21 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Negenentwintigste zondag door het jaar. Eucha-

ristieviering met parochievicaris Rivadeneira Al-
dás m.m.v. de schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard 
Ram. Wereldmissiemaandcollecte (tweede 
schaal) voor drie opvangcentra in Burkina Faso. 

zo 22 10.30 uur Negenentwintigste zondag door het jaar. Eucha-
ristieviering met pastoor Langerhuizen; gemengd 
koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt de Missa 
in Es van O. Hornik. Wereldmissiemaandcollecte 
(tweede schaal) voor drie opvangcentra in Bur-
kina Faso. 

di 24 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 25 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
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do 26 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 28 18.00 uur Dertigste zondag door het jaar. Eucharistieviering 

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

zo 29 10.30 uur Allerzielen. Eucharistieviering met herdenking van 
de overledenen van het afgelopen jaar. Met paro-
chievicaris Van der Helm m.m.v. de werkgroep 
Aandacht voor nabestaanden. Gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa in d 
van Perosi. 

di 31 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

 
Toelichting op de agenda 

Wereldwinkel – zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 
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 verkoop van handnijverheidsproducten. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 oktober 
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. 
 

Rozenkransgebed – woensdag 4, 11, 18 en 25 oktober 
Oktober – rozenkransmaand. Voorafgaand aan de eucharistieviering is er in 
de kerk om 8.30 uur rozenkransgebed onder leiding van Angela van der 
Toorn of An Kemp. 
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Orgelconcert – donderdag 5, 12, 19 en 26 oktober 
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. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 7 en 21 oktober 
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. 
Op 7 oktober is de kerk gewoon open voor bezichtiging ondanks het feit 
dat er in de absis een podium staat voor het concert ’s avonds. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 14 en 28 oktober 
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 29 oktober 
In de Antonius Abt vieren we Allerzielen op de zondag voorafgaande aan 
2 november. De werkgroep Aandacht voor nabestaanden bereidt deze eu-
charistieviering voor. We staan stil bij de overledenen die het afgelopen 
jaar uit onze kerk begraven zijn. Hun familieleden krijgen een uitnodiging 
om de viering bij te wonen en na afloop krijgen zij het gedachteniskruisje 
overhandigd dat tijdens de uitvaart naast de verrijzenisicoon is geplaatst. 
 

Eucharistieviering – zaterdag 28 oktober 
Normaal gesproken vieren we in de Antonius Abt het hoogfeest van Aller-
heiligen op de zaterdag voorafgaande aan onze viering van Allerzielen. 
Mede ter wille van de Filipijnse gemeenschap, die de zaterdagviering ver-
zorgt, volgen we nu het kerkelijk jaar met de 30e zondag door het jaar. Voor 
het hoogfeest van Allerheiligen zie ‘Vooruitblik’. 
 

Pastoraatgroep 
De pastoraatgroep komt in oktober niet bij elkaar. De eerste vergadering is 
op woensdag 1 november.  
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Berichten uit de geloofsgemeenschap (vervolg) 
 

De Scheveningseweg 
 
Als het Scheveningse strand 
drukker is dan jouw bedoeling, 
loop je even voor verkoeling 
langs de Scheveningseweg. 
Daar is het fijn toeven, want 
je kunt heerlijk lopen dromen 
in de schaduw van de bomen 
langs de Scheveningseweg. 

 

 

Deze schitterende laan 
wordt door vogels vaak bezongen 
in die groene, Haagse longen 
langs de Scheveningseweg. 
Daar zie de vossen gaan, 
daar zie je de eekhoorns komen 
in de schaduw van de bomen 
langs de Scheveningseweg. 

 
’t Is nog maar van korte duur, 
want de bomen moeten sneven. 
Daar is opdracht voor gegeven 
door ’t bestuurlijk overleg. 
’t Is een prachtig stuk natuur, 
maar een dwaas besluit genomen 
werpt een schaduw op de bomen 
langs de Scheveningseweg. 
 
Tekst en muziek: Martijn Breeman 

 

 
Ook gepubliceerd in Kerk in Den Haag, september 2017 
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Vakantie 
Pastoraal werker Jan Eijken is nog tot en met 7 oktober met vakantie. 
 
Parkeergarage Badhuisstraat 

 

De parkeergarage naast Hoogvliet in de Badhuisstraat 
is sinds begin september open. 
Er zijn 94 parkeerplaatsen waarvan twee voor invali-
den. 
Open: 24 uur per dag en zeven dagen in de week. 
Het tarief is 1,70 euro per 60 minuten. U kunt alleen 
met PIN betalen. 

Van de parkeergarage loopt u in ongeveer twee minuten naar de Antonius 
Abtkerk. 
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Open Monumentendagen 
 

Schijnwerper op textiele kerkschatten 
 

Op zaterdag 9 en zondag 10 september waren weer de landelijke Open Mo-
numentendagen, waarbij traditiegetrouw onze Abtkerk ook te bezichtigen 
was. Dit jaar hebben wij met een omvangrijke expositie aandacht geschon-
ken aan de paramenten, waarvan de Abtkerk een aanzienlijke hoeveelheid 
bezit. 
 

De opzet was dit jaar om, naast de perfectie van alle ge-
borduurde versierselen, ook de veelheid aan vormen, 
kleuren en betekenissen te tonen. Hoogtepunt was ons 
kazuifel uit 1797 dat nu in bruikleen bewaard wordt in 
het Utrechtse Museum Catharijneconvent. Voor onze 
expositie kwam dit rijk geborduurde parament tijdelijk 
terug naar Scheveningen. 
 

Al jaren wordt er in onze kerk tijdens de Monumenten-
dagen ook een kinderworkshop georganiseerd en dit jaar konden de kin-
deren ‘liturgische gewaden’ versieren. Talloze kinderen – en ook menig vol-
wassene – heeft bij onze Barbara aan de tafel gezeten om zijn of haar crea-
tiviteit op de stoffen mini-kazuifels bot te vieren. 
 

Op dit soort dagen betreden mensen om allerlei redenen ons kerkgebouw, 
waarbij de een maar kort en de ander uren blijft rondkijken. Wat dit jaar 
speciaal opviel was de oprechte interesse van veel bezoekers en de boei-
ende gesprekken met de rondleiders. 
 

Tevreden kijken wij dus terug op de Monumentendagen. Niet alleen van-
wege het aantal bezoekers, zo’n 650, maar ook door de ruime medewer-
king die wij bij de inrichting van de expositie gekregen hebben en de waar-
derende reacties achteraf. Met name door de hulp van de paramenten-
commissie en de feitenkennis van pastoor Dolf Langerhuizen is het gelukt 
om er een bijzondere gebeurtenis van te maken. 
 
Namens de stichting Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha  
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Expositie en kinderworkshop in beeld 
 

Tijdens de Open Monumentendagen stonden de uitvaartparamenten in de 
doopkapel opgesteld rond een doodskist. De kist zorgde bij enkele kerkgan-
gers voor een schrikreactie: wie is er dood? Gelukkig niemand, de kist was 
leeg – dat stond er ook op – en deed dienst als decorstuk. 
 

  
  

  
  

  
foto’s Barbara Wolswijk en Bart Maltha  
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Vooruitblik 
 

Allerheiligen – 1 november 
In de parochie Maria Sterre der Zee zijn op woensdag 1 november – op het 
hoogfeest van Allerheiligen – in drie kerken gezongen eucharistievieringen: 
 12.30 uur, O.L. Vrouw van Goede Raad, met parochievicaris Asa en dia-

ken Van Berkel; 
 19.30 uur, H. Martha, met pastoor Langerhuizen; 
 19.30 uur, H. Jacobus, met parochievicaris Van der Helm en diaken Van 

Berkel. 
In de Antonius Abt is wel de gewone woensdagochtendviering (met samen-
zang zonder orgelbegeleiding) maar er is geen viering om 19.30 uur. 
 
Allerzielen – 2 november 
Op donderdag 2 november – Allerzielen – zijn er vieringen op de begraaf-
plaatsen: 
 16.00 uur, Sint Barbara, met parochievicaris Van der Helm en diaken Van 

Berkel; 
 16.00 uur, Sint Petrus Banden, met pastoor Langerhuizen. 
 
Tapasmaaltijd 
Voor wie het fijn vindt om eens kennis te maken met (nog) onbekende 
mensen en samen wat te eten. Onder het genot van meegebrachte hapjes 
voeren we goede gesprekken met elkaar. 
Organisatie: Greet Kappers. 
 

Datum: vrijdag 3 november 2017 | Tijd: 17.30–20.30 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 
‘Geloven Nu’ 
 

U en jij: weer van harte welkom op 8 november voor de tweede avond in 
de serie. We beginnen met het ontsteken van een kaars, gevolgd door een 
gebed, gedicht of gedachte. Telkens aangereikt door één van de deelne-
mers. En dan is er koffie… 
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Tijdens de bijeenkomsten van Geloven Nu komen geloofs- en levensvragen 
aan de orde. 
 

Datum: woensdag 8 november 2017 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie An-
tonius Abt 
 

Parochiebreed 
 

Parochiefeest 
 

Op zaterdag 7 oktober vieren we het feest van onze patrones: Maria Sterre 
der Zee. Het thema voor die dag is vervat in drie vragen: wat kunnen we 
van elkaar leren, hoe komen we met elkaar in gesprek en hoe verbinden we 
onze kerk met de stad. 
In de Agneskerk organiseren we een beurs met stands van de zes geloofs-
gemeenschappen waarin zij kunnen laten zien waarin zij onderscheidend 
zijn. Daarnaast zijn er stands van Haagse organisaties waarmee wij ons als 
christenen verbonden weten. 
Er is gelegenheid om zelf kaarsen en glas-in-lood te maken of een eerste les 
te krijgen op het kerkorgel. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor kinderen 
en volwassenen. 
Het pastoraal team en het parochiebestuur nodigen iedereen uit voor een 
bezoek aan de beurs. Meer informatie vindt u op de posters achter in de 
kerk en in parochieblad Stella Maris. 
 

Datum: zaterdag 7 oktober 2017 | Tijd: 12.00-17.00 uur | Plaats: Agnes-
kerk, Beeklaan 188 
 
Jongerenbedevaart 
 

In het weekend van 7 en 8 oktober organiseert diaken Ronald van Berkel 
een jongerenbedevaart naar Banneux. Het thema is: Voel jij je geroepen…? 
De diaken nodigt jongeren van 15 jaar of ouder uit onze parochie uit mee 
te gaan met deze door het Banneux-comité georganiseerde busreis. Op het 
programma onder meer: internationale viering en ontmoetingen met kardi-
naal Eijk en ‘vaste’ bedevaartgangers. 
Meer informatie op het affiche achter in de kerk. 
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Oecumene 
 

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

                      Nieuwe Badkapel 
 
Theemiddag 

Dr. J.M. Heslinga uit Wassenaar geeft een lezing over ‘Hoe David Goliath 
kon verslaan’. De overwinning van David op de reus Goliath wordt beschre-
ven in het Oude Testament in 1 Samuel 17. Van deze geschiedenis zijn veel 
afbeeldingen gemaakt onder anderen door Rembrandt en Caravaggio. De 
tweestrijd tussen David en Goliath kan behalve tactisch ook met een me-
disch oog bekeken worden en dan is er bij Goliath van alles mis. 
Dr. Heslinga zal zijn verhaal illustreren met tal van kleurrijke afbeeldingen. 
 

Datum: woensdag 11 oktober 2017 | Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur | Plaats: 
NBK, Nieuwe Parklaan 90 | website: nieuwebadkapel.nl 
 
 

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 24 oktober 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). 
 

 


