
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
NOVEMBER 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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Een geloofsgemeenschap is iets 
dat je moet koesteren 

 

Naar aanleiding van mijn vertrek op 1 juli 2017 uit de beheercommissie ge-
loofsgemeenschap H. Antonius Abt, vroeg de redactie mij iets te vertellen 
over mijn ervaringen daarin en wat mij bewogen had dit werk te doen. Die 
vraag wil ik niet onbeantwoord laten. 
 

In verband met de fusie tot de nieuwe parochie Maria Sterre der Zee ging 
het kerkbestuur van de Abt op 1 januari 2015 over in de beheercommissie. 
Dat ik meeging had alles te maken met de leuke samenwerking met de an-
dere leden van het oude bestuur en met de goede vooruitzichten van sa-
menwerking met de toen in het leven geroepen pastoraatgroep. Dat dit zo 
was, is later ook ruimschoots gebleken. 
 

Als beheercommissie/bestuur heb je vooral een voorwaardenscheppende 
taak. Je ziet erop toe dat het kerkgebouw in goede staat verkeert. Dat alles 
wat nodig is, er ook is en functioneert. Dat vrijwilligers aan de slag kunnen 
en – het belangrijkst – dat bezoekers van de kerk er een inspirerend ‘huis 
van de buurt’ hebben. 
 

Dat laatste, daar gaat het om. Het werk in de beheercommissie en kerkbe-
stuur Antonius Abt heeft mij laten zien dat het hebben van een geloofsge-
meenschap een groot goed is. Iets dat je moet koesteren. Een geloofsge-
meenschap is een plek waar je mensen ontmoet die nu eens niet in je eigen 
straat wonen of die je op het werk of in het clubhuis tegenkomt. Het is een 
plek waar onze veelal horizontaal gerichte onrust door liturgie en gezang 
omgebogen kan worden in een verticaal gerichte rust. Waar de vele verha-
len en parabels uit het Oude en Nieuwe Testament een eigenzinnig licht 
kunnen werpen op allerlei situaties die ons overkomen. Anders dan bij bij-
voorbeeld de overheid, waar we, het kan ook niet anders, allemaal neutraal 
betiteld worden (onderdaan, belastingbetaler, etc.), gaat het in die verha-
len niet om de verdediging van het systeem, maar om de ontmoeting met 
personen (met je eigen naam aangesproken worden). Dat zeer fundamen-
tele verschil maakt alles uit en maakt die verhalen uniek. Dat verschil ver-
bindt ons ook met elkaar op onze reis door het leven. 
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Een religieuze geloofsgemeenschap zijn is evenwel niet vanzelfsprekend. 
Zeker niet in deze tijd. Sterker nog: ik denk dat een geloofsgemeenschap 
binnen alléén de muren van het eigen kerkgebouw niet toekomstbestendig 
is. We leven in een open maatschappij waar vele soorten meningen en op-
vattingen geventileerd worden. Samen geven zij, in onze situatie, vorm aan 
het maatschappelijk leven in Den Haag. Naar mijn idee zullen Haagse ge-
loofsgemeenschappen alleen levensvatbaar blijven als zij bereid zijn vanuit 
hun geloof aan die vorming bij te dragen. En juist in dat proces kan de fusie 
ons helpen. Gezamenlijk vormen wij één stem, hebben we als RK parochie 
iets te bieden: mensen, middelen, geld, diversiteit. Doen we ertoe. Laten 
we dat dan ook doen. 
 

Nog steeds denkt menigeen dat die fusie een brug te ver is. Dat die fusie 
geloofsgemeenschappen eerder van de parochie vervreemdt dan bindt. 
Maar is dat zo, ook op de wat langere duur? Zeven oktober 2017 vierden 
we in de H. Agneskerk aan de Beeklaan de parochiedag. Alle zes geloofsge-
meenschappen waren vertegenwoordigd. De één wat meer dan de ander 
en gezamenlijk nog wat schuchter, maar toch. We zagen elkaar en er was 
herkenning. Wethouder Rabin Baldewsingh hield op deze bijeenkomst een 
vurig pleidooi om niet rigide om te gaan met de mantra ‘scheiding van kerk 
en staat’. Hij riep iedereen op vanuit zijn geloof bij te dragen aan goed ge-
zamenlijk leven in Den Haag. Ik vond dat bijzonder. Het paste helemaal in 
waar een parochie/geloofsgemeenschap voor hoort te staan: ‘religare’, het 
Latijnse woord voor ‘verbinden’ en waar ons woord ‘religie’ van is afgeleid. 
 

Ik wens de beheercommissie en pastoraatgroep van de Abt alle succes toe 
onze geloofsgemeenschap levend te houden, niet alleen binnen de paro-
chie Maria Sterre der Zee, maar ook in onze mooie stad Den Haag. 
 
Theo van Woerkom 
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Berichten uit de geloofsgemeenschap 
 

Familieberichten 
 

Overleden 
04-10-2017 Maria Antonius (Riet) Bik-Bentvelzen 
 

Gedoopt 
08-10-2017 Warre Tijs Tuur van der Knaap 

Nathan Noël Uwitonze 
Jerome Alex Martin Brown 

 
Opbrengst collectes 
18/09 – 24/09 = € 407,97  25/09 – 01/10 = € 423,64 
02/10 – 08/10 = € 609,44  09/10 – 15/10 = € 502,86 
16/10 – 22/10 = € 375,58 
 
Opbrengst doelcollectes 
 

De schaalcollecte voor de vredesorganisatie PAX, gehouden op zaterdag 
23 en zondag 24 september, heeft € 511,85 opgebracht. 

 

Het resultaat van de schaalcollecte in het 
kader van Wereldmissiemaand, gehouden 
op zaterdag 21 en Missiezondag 22 okto-
ber, was € 495,70. De helft van dit bedrag 
wordt via Missio besteed aan drie opvang-
projecten in Burkina Faso, de andere helft 

gaat naar Wereldmissiedag van de Kinderen en wordt, ook in Burkina Faso, 
gebruikt voor het geven van onderwijs, met de nadruk op beroepsonder-
wijs, zodat de kinderen daarna hun eigen brood kunnen verdienen. Missio 
wil op die manier voorkomen dat ze bijvoorbeeld in de gevaarlijke illegale 
mijnbouw gaan werken. 
 

Aan allen die bijdroegen hartelijk dank. 
 

Emile Kempen 
namens werkgroep M.O.V.  
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Gemeenschappelijke ziekenzalving 
 

Op zaterdag 23 september namen in de Antonius Abt 31 mensen deel aan 
de gemeenschappelijke ziekenzalving. Parochievicaris Ad van der Helm ging 
op zijn eigen innemende manier voor en de dames van Gli Uccelli onder lei-
ding van Richard Ram luisterden de viering met hun prachtige gezang op. 
 

  
 

In zijn homilie vestigde de parochievicaris de aandacht op het feit dat in dit 
sacrament Jezus op een bijzondere wijze bij elk van de deelnemers aanwe-
zig is. 
 

Door velen werd het als zeer ont-
roerend ervaren dat de parochie-
vicaris de zalving knielend aan ie-
dereen toediende. In zijn eigen 
woorden: je mag op zo’n moment 
niet boven iemand staan. Zelf 
moest ik op dat ogenblik aan de 
woorden van de H. Moeder Teresa 
denken, die zei dat zij in iedere 
zieke Jezus ontmoette. 

 

Bij de koffie of thee na afloop konden we gezellig napraten en iedere aan-
wezige ontving een roze roos, als symbool van Gods liefde. 
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De maandag erna sprak ik een van de deelneemsters. Zij was helaas zon-
dags gevallen. Gelukkig had zij er geen nare gevolgen aan overgehouden. 
Dat komt, zei ze, ‘omdat ik 
zaterdag in de kerk was’. 
 

Dankbaar kijken we als vrij-
willigers terug op deze bij-
zondere middag die zeker 
weer voor herhaling vatbaar 
is. 
 

Angela van der Toorn, 
Lidwinagroep 
 
Tapasmaaltijd 
 

Voor wie het fijn vindt kennis te maken met nog onbekende mensen en sa-
men wat te eten en te praten. De sfeer is losjes en informeel, kaarsjes bran-
den op de tafels, er is een zacht muziekje op de achtergrond. Iedereen is 
welkom. We vragen je een hartig of zoet hapje of drankje voor ongeveer 
tien personen mee te nemen. 
Aanmelden vóór 31 oktober bij Greet Kappers, tel. 06 46 26 69 64, onder 
opgave van wat je denkt mee te brengen. 
 

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

 

U en jij: van harte welkom op 8 november, de 
tweede avond in de serie maar ook los te bezoe-
ken. We beginnen met het ontsteken van een 
kaars, gevolgd door een gebed, gedicht of ge-
dachte. Telkens aangereikt door één van de deel-
nemers. En dan is er koffie… 
Avonden met de naam: Geloven Nu. Geen me-
thode of cursus – maar toch steek je er veel van 
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op. 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 8 november 2017 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 
‘Zingen met plezier’ 

 

Voor iedereen, groot en klein, die ener-
gie wil opdoen: van zingen word je blij. 
Maria voor ’t Hekke, dirigent van kinder-
koor De Stadhoudertjes, neemt ons mee 
in liederen die we ook in de liturgie zin-
gen. Ervaar hoe fijn het is om zomaar in-
eens samen een heus ‘koor’ te vormen! 
Opgave bij het secretariaat is niet ver-

plicht maar wel gewenst. Er zijn geen kosten aan verbonden, een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. Vanaf 10.15 uur staan koffie en thee klaar. 
 

Datum: zaterdag 11 november 2017 | Tijd: 10.30-12.00 uur | Plaats: koor-
zolder pastorie Antonius Abt 
 
Fietsles 
 

Bij de statushouders op Scheveningen zijn drie vrouwen die graag willen le-
ren fietsen. VluchtelingenWerk is daarom op zoek naar mensen die daarbij 
willen helpen. 
U kunt zich aanmelden bij Gwen Joosten van VluchtelingenWerk, tel. 
0641217494. Gwen heeft ervaring met fietslessen en wil de eerste keer 
graag assisteren.  
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Concert voor Sint Cecilia 
 

De zes geloofsgemeenschappen van de paro-
chie Maria Sterre der Zee houden minstens elk 
weekend een viering in minstens acht kerkge-
bouwen. En in die vieringen zingen nog weer 
meer dan acht koren, schola’s, cantorijen, 
capella’s, kinderkoren en zo nog wat namen. 

 

Twee jaar geleden hebben die koren het initiatief genomen gezamenlijk 
een concert te verzorgen rond de feestdag van Sint Cecilia (Latijn: Caecilia), 
de patroonheilige van koren en koorzangers. Dat de naam Ceciliaconcert 
daarvoor werd gevonden lag voor de hand. 
 

Het was en is uiteraard de bedoeling dat alle geloofsgemeenschappen aan 
dit concert een bijdrage leveren. Zo ver is het, jammer genoeg, nog niet 
maar als niet alle koren meedoen, kunnen de deelnemende koren meer 
nummers zingen. En zingen doen ze allemaal graag! 
 

U zult begrijpen dat de zangers het prettig vinden wanneer de kerkruimte 
gevuld is met geïnteresseerde luisteraars. U zult ook begrijpen dat de ver-
schillende koren niet kunnen wedijveren met het Groot Omroepkoor maar 
daar staat tegenover dat de toegang gratis is en dat u zelfs na afloop nog 
iets te drinken aangeboden wordt ook. 
 

Namens de deelnemende koren – uit de Antonius Abt zijn dat Gli Uccelli 
onder leiding van Richard Ram en Laus Deo onder leiding van Patrick Hop-
per – nodig ik u van harte uit voor dit concert. Vanaf 14.30 uur staan de 
kerkdeuren uitnodigend voor u open. 
 

René Smeets 
Voorzitter Driekoningenkoor 
 
Datum: zondag 19 november 2017 | Tijd: 15.00 uur | Plaats H. Paschalis 
Baylonkerk, Wassenaarseweg 53 
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‘Bewust de advent beleven’ 
 

”Ik heb eigenlijk altijd het gevoel dat het kerstfeest plotseling voor de deur 
staat. Ik had me er wat meer op willen voorbereiden, maar mijn aandacht 
ging eerst naar 5 december en daarna kwam het er niet van. Toch spijt me 
dat elke keer als Kerstmis nadert”. 
Wie herkent niet deze klacht? De drukte van alledag doet je je voornemens 
vergeten. En op je eigen houtje valt het niet mee de adventstijd bewust te 
beleven. Om u te helpen op weg naar het feest van het Licht zal pastoor 
Dolf Langerhuizen vertellen over de betekenis van de advent, hoe deze pe-
riode in de katholieke kerk vorm wordt gegeven en hoe je bewust elke dag 
van de advent kunt beleven. Lezingen uit de Schrift, bezinnende teksten en 
gebeden worden u in een boekje aangereikt. 
Opgave bij het secretariaat is niet verplicht maar wel gewenst. Er zijn geen 
kosten aan verbonden, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 

Datum: maandag 27 november 2017 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 
Bezinning met bibliodrama 
 

Bibliodrama is een boeiende 
manier om met een Bijbelver-
haal aan de slag te gaan. 
‘Biblio’ slaat in dit verband op 
de Bijbel. ‘Drama’ komt uit het 
Grieks en betekent in dit ver-
band: ‘in gang zetten, in bewe-
ging komen, tot leven wek-
ken’. Via eenvoudige opdrach-
ten, wordt een Bijbelverhaal tot leven gebracht. Door één van de rollen op 
je te nemen, kruip je zelf in het verhaal. Maar je draagt daarin natuurlijk 
ook jouw levensgeschiedenis mee. Juist daardoor kun je de zin van het ver-
haal voor jou ontdekken. 
Op deze middag werken we met het Evangelieverhaal over de genezing van 
het dochtertje van een vrouw uit Syro-Fenicië (Marcus 7, 24-30). Daarin 
wordt verteld dat Jezus een reis maakt naar Tyrus en Sidon. Dat ligt buiten 
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Israël. Hij gaat dus letterlijk de grens over. Maar Jezus stuit ook nog op een 
andere grens. En die steekt hij niet zo gemakkelijk over. Want er komt daar 
een vrouw naar Hem toe, die hem vraagt haar dochtertje te genezen. Maar 
zij is niet joods. En Hij ziet het niet als zijn taak haar te helpen omdat hij 
denkt dat hij alleen is gezonden voor de kinderen van Israël. Daar gaat de 
vrouw tegenin en weet Jezus toch tot andere gedachten te brengen. 
Misschien kunnen wij daar ook iets van opsteken. Want wij komen tegen-
woordig in onze stad ook in aanraking met mensen uit andere culturen en 
godsdiensten. Dat is soms best lastig, want hoe moet je daarmee omgaan? 
Hoe ver gaat mijn tolerantie? 
Emeritus pastor John Batist begeleidt de middag. Opgave bij het secretari-
aat is niet verplicht maar wel gewenst. Er zijn geen kosten aan verbonden, 
een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 

Datum: woensdag 29 november 2017 | Tijd: 14.30 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 
Meditaties ‘God ziet mij’ 
 

Joke Kievit leidt op de vier woensdagavonden in de advent meditaties over 
vrouwen die zich door God gezien voelen en zelf openstaan om te kijken 
met het hart. Voorbeelden zijn Sara, Hagar (afbeelding), Elisabeth en Maria. 
Onverwacht geraakt door iets onbekends, iets nieuws, waarvoor zij open-
staan. 

Juist in de advent, ‘tijd van verwachting’, 
gebruiken we dit beeld om zelf te medite-
ren rond de vragen ‘word ik gezien door 
de Ander, door anderen’ en ‘hoe kijk ik 
zelf naar de Ander en anderen’. Geïnspi-
reerd door onder meer Genesis 16:13, 
psalm 103 en Lucas 1, 39-55. 
Bij elke bijeenkomst gebruiken we een 

korte tekst, een lied en een gebed, om ons de stilte in te leiden die onge-
veer 25 minuten duurt. Na de meditatie is er een kopje thee en ruimte voor 
ontmoeting. 
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De kapel is open vanaf 19.15 uur. Het is niet verplicht alle vier de avonden 
bij te wonen; het is een serie maar elke meditatie staat ook op zich. Je hebt 
geen ervaring met mediteren nodig, behoefte aan een moment van rust en 
bezinning, en een open hart zijn genoeg. 
Nadere informatie bij Joke Kievit, tel. 06 20 41 77 66, of e-mail jokeadri-
ana@outlook.com. Vooraf opgeven is prettig, maar is niet noodzakelijk. 
Geen kosten, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 

Datum: woensdag 29 november 2017 | Tijd: 19.30-20.15 uur | Plaats: Kapel 
O.L.V. van Lourdes, Berkenbosch Blokstraat 9A 
 
Eerste Heilige Communie 
 

In januari 2018 starten wij het voorberei-
dingstraject voor de Eerste Heilige Communie 
op zondag 10 juni. Kinderen die in groep 4 van 
de basisschool zitten nodigen wij van harte uit 
hun communie te doen. Ook kinderen die al 
wat ouder zijn maar nog wel hun communie 

willen doen zijn natuurlijk hartelijk welkom. 
 

Mogelijk zijn er ouders die in oktober geen brief over de Eerste Heilige 
Communie van ons hebben ontvangen, zij kunnen hun kind nog tot vrijdag 
10 november opgeven via e-mail antoniusabt3@rkdenhaag.nl. Zij ontvan-
gen dan een aanmeldingsformulier. 
 

Voor de ouders zal een eerste bijeenkomst gehouden worden op woensdag 
22 november 2017 om 20.00 uur in de pastorie Antonius Abt. Op deze 
avond zullen pastoor Langerhuizen en ik het programma toelichten. 
De kinderen worden voor de eerste voorbereidende bijeenkomst verwacht 
op woensdag 10 januari 2018 van 17.30 tot 18.30 uur, eveneens in de pas-
torie. 
 

We hopen dat het voor de eerste communicantjes en hun ouders een 
goede voorbereiding zal worden en een fijn feest op zondag 10 juni 2018. 
 

Mede namens pastoor Langerhuizen, 
pastor Elma Beerends  
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Koppeling kerken met 
gemeentelijke basisadministratie blijft 
 

Was u één van de kerkgangers van de 
Antonius Abt die gehoor gaven aan het 
verzoek in het Maandbericht februari 
2017 mee te doen aan de internetcon-
sultatie over de koppeling tussen ge-
meentelijke basisadministratie (GBA) 
en de kerken? Dan is er goed nieuws 
te melden. Kerken die aangesloten zijn 

bij de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) mogen volgens het 
nieuwe regeerakkoord blijven rekenen op gegevens uit de GBA. Dat bete-
kent dat wijzigingen door overlijden of verhuizen van kerkleden door een 
slim systeem worden doorgegeven aan de lokale kerken. 
 
Dank aan onze vrijwilligers 
 

In onze Antonius Abtgemeenschap zijn we met veel vrijwilligers en op ve-
lerlei gebied actief. Rondom de vieringen op zaterdag en zondag en andere 
activiteiten is veel van dit vrijwilligerswerk zichtbaar. Er is echter ook vrij-
willigerswerk dat voor de gemiddelde parochiaan minder waarneembaar is. 
Een van die activiteiten is het bezorgen van post. 
 

Zo verspreiden we met elkaar elke maand zo’n 30 tot 40 welkomstbrieven 
aan nieuwe parochianen die in onze gemeenschap zijn komen wonen. En 
eind september 2017 hebben we met een groep enthousiaste collega-vrij-
willigers zo’n 600 brieven rondgebracht in het kader van de herhaalactie 
Kerkbalans 2017. 
Deze herhaalactie voor de Kerkbalans hebben we op verzoek van penning-
meester Henk van Ruijven opgezet en uitgevoerd. Doordat we de brieven 
zelf hebben bezorgd, hebben we de kosten zo laag mogelijk kunnen hou-
den. Graag wil ik alle enthousiaste helpers hiervoor hartelijk bedanken. 
Voor de grote actie Kerkbalans, die voor januari 2018 in de planning staat, 
verwelkomen we graag elke extra hulp. 
 

Hanny van der Horst  
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Maandagenda 
wo 01 09.00 uur Allerheiligen. Eucharistieviering met aansluitend 

koffie-inloop 
  10.00 uur Vergadering pastoraatgroep 
  12.30 uur In de kerk O.L. Vrouw van Goede Raad, Bezuiden-

houtseweg: Eucharistieviering met parochievica-
ris Asa en diaken Van Berkel 

  19.30 uur In de H. Marthakerk, Hoefkade: Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen 

  19.30 uur In de H. Jacobuskerk, Parkstraat: Eucharistievie-
ring met parochievicaris Van der Helm 

do 02 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  16.00 uur Op begraafplaats Sint Barbara: Eucharistieviering 

met parochievicaris Van der Helm 
  16.00 uur Op begraafplaats Sint Petrus Banden: Eucharistie-

viering met pastoor Langerhuizen en diaken Van 
Berkel 

vr 03 17.30 uur Tapasmaaltijd, in de pastorie 
za 04 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  14.00 uur Lampionnen maken voor de Sint Maartensviering 

op zondag 5 november, met De Stadhoudertjes, 
in de pastorie 

  17.00 uur Eenendertigste zondag door het jaar. Eucharistie-
viering met pastoor Langerhuizen. Gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa bre-
vis in d KV 65. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 05 10.30 uur Eenendertigste 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. Sint Maartensviering onder 
het motto: Nederigheid kent geen tijd. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
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di 07 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 08 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.30 uur Vergadering beheercommissie 
  20.00 uur ‘Geloven Nu’ – tweede in een serie gesprekken 

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

do 09 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 11 10.30 uur Bijeenkomst ‘Zingen met plezier’ o.l.v. Maria voor 

’t Hekke, op de koorzolder in de pastorie 
  18.00 uur Tweeëndertigste zondag door het jaar. Eucharis-

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

zo 12 10.30 uur Tweeëndertigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met pastoor Langerhuizen. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de 
Messe Es-Dur van Albrechtsberger. 

di 14 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 15 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  20.00 uur Voorbereiding doopviering in november met pas-

toor Langerhuizen 
do 16 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 17 19.00 uur Herdenkingsdienst voor Loes Janse met emeritus 

pastor John Batist 
za 18 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Drieëndertigste zondag door het jaar. Eucharistie-

viering met parochievicaris Asa m.m.v. de schola 
van Gli Uccelli. 

zo 19 10.30 uur Drieëndertigste zondag door het jaar – Wereld-
dag voor de armen – Diaconale zondag. Eucharis-
tieviering met parochievicaris Rivadeneira Aldás 
en diaken Van Berkel m.m.v. jongerenkoor PaMa 
o.l.v. Bart de Jong. Collecte (tweede schaal) voor 
de PCI-werkgroep Caritas. 



16 

zo 19 11.30 uur Diaconale infobalie: de werkgroepen Caritas, 
Lidwina en M.O.V. presenteren zich. 
Verkoop van wenskaarten en sieraden ten bate 
van de werkgroep Caritas. 

  15.00 uur In de kerk H. Paschalis Baylon: Ceciliaconcert 
m.m.v. verschillende koren uit de parochie Maria 
Sterre der Zee onder meer Driekoningenkoor, Gli 
Uccelli en Laus Deo 

di 21 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 22 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  10.00 uur Vergadering pastoraatgroep 
  20.00 uur Ouderavond Eerste Heilige Communie met pas-

toor Langerhuizen en pastor Beerends, in de pas-
torie 

do 23 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 25 10.00 uur Roosteroverleg koren Antonius Abt 
  18.00 uur Christus Koning. Eucharistieviering in het Engels 

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

zo 26 10.30 uur Christus Koning. Eucharistieviering met pastoor 
Langerhuizen. Haags kamerkoor Belle Voci o.l.v. 
Nedyalka Todorova verzorgt de slavisch-ortho-
doxe liturgische gezangen. 

  13.00 uur Doop van Brian Koning door pastoor Langerhui-
zen 

ma 27 20.00 uur ‘Bewust de advent beleven’, toelichting op deze 
tijd in het kerkelijk jaar door pastoor Langerhui-
zen 

di 28 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 29 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  14.30 uur Bezinning op en bibliodrama over Jezus’ genezing 

van een niet-joods meisje o.l.v. emeritus pastor 
John Batist 
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wo 29 19.30 uur In de kapel O.L. Vrouw van Lourdes: adventsmedi-
tatie ‘God ziet mij’. Begeleiding: Joke Kievit 

do 30 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
 

Toelichting op de agenda 
Pastoraatgroep – woensdag 1 en 22 november 
De pastoraatgroep vergadert op woensdag 1 en woensdag 22 november, 
10.00 uur, in de bibliotheek. Pastoor Langerhuizen en pastoraal werker 
Witteman wonen de bijeenkomsten bij. Als u de pastoraatgroep iets wilt 
voorleggen, kunt u het beste ’s zondags een van de leden aanspreken: 
Henk Bressers, Greet Kappers, Marie-Elise Huigen of Nelly Oosthoek. 
 

Orgelconcert – donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 november 
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. Omdat het concert maar een 
half uur duurt, is het een goede onderbreking van de dag. Even rustig in de 
kerk zitten, luisteren naar orgelmuziek en kijken naar het interieur. De toe-
gang is vrij en fotograferen is toegestaan. 
 

Wereldwinkel – zaterdag 4 en zondag 5 november 
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, chocolade, honing, jam, pinda-
kaas en hazelnootpasta. Verder theeboeketjes die leuk zijn om cadeau te 
geven. Incidenteel verkoop van handnijverheidsproducten. In november 
ook verkoop van de Surinamekalender 2018. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 4 en 18 november 
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. 
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Gebedsgroep – dinsdag 7, 14, 21 en 28 november 
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. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 11 en 25 november 
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. 
 

Werelddag van de Armen – zondag 19 november 
‘Laten we liefhebben, niet met woorden maar met daden’ is het thema van 
de allereerste Werelddag van de Armen op 19 november 2017. Paus Fran-
ciscus roept alle gelovigen op hun schouders onder deze dag te zetten. 
 

Berichten uit de geloofsgemeenschap (vervolg) 
 
Lourdeswater 

 

Van de Haagse stadsbedevaart naar Lourdes in sep-
tember bracht pastoor Langerhuizen een vaatje Lour-
deswater mee. Het wijwater uit Lourdes is verkrijg-
baar bij Wim Oosterling, coördinator van de kapel 
O.L. Vrouw van Lourdes. 
Adres kapel: Berkenbosch Blokstraat 9A. 
Open: dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur. 
Verpakking: glazen flesje met schroefdop. 
Kosten: vrijwillige bijdrage. 

foto Annemiek Beeloo 
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      Diaconale zondag – 19 november – diaconale zondag – 19 november 
 

Geven 
Wij kennen allen het goede gevoel dat je ervaart als je aan de behoeftige 
medemens geld of goed geeft, vooral wanneer dit rechtstreeks gebeurt en 
niet via collecteschaal of voedselbank. Wij genieten ervan als de begiftigde 
zich verrast en dankbaar toont. Daarom is het soms teleurstellend te erva-
ren dat hij/zij onze gift gewoon gaat vinden, er op gerekend had, ja er een 
beetje aan verslaafd is geraakt. Het rollenspel klopt dan niet meer; immers 
tegenover barmhartigheid behoort diepe dankbaarheid te staan… De één 
verlangt naar een bepaald gedrag van de ander. Er is dus aan beide zijden 
behoeftigheid. En misschien is die van de schenker wel groter dan die van 
de begiftigde. Wat de begiftigde krijgt bevredigt maar voor korte tijd en is 
altijd te weinig. Wat de gever krijgt is zin, betekenis in zijn leven. Ontvan-
gen geeft nooit voldoening, geven wel. 
Bij de huidige vormen van goedgeefsheid is dan ook enige fantasie vereist 
omdat er vaak een of meer schakels tussen zitten. Je mist het gezicht en de 
hand van de ontvanger als je stort op een bankrekening of in een collecte-
schaal of in een mand voor de voedselbank. Daarom wordt de rol van de in-
termediair steeds belangrijker: al weet ik dat hij mij functioneel bedankt, 
zijn rol van verraste en dankbare ontvanger is van grote betekenis. Zoals bij 
het publiekelijk medeleven door koning of premier bij een aanslag of na-
tuurramp. Het zegt: wij behoren tot diezelfde gemeenschap. 
Wilt u de tweede collecteschaal op 19 november beschouwen als de be-
hoeftige medemens? 

PCI-werkgroep Caritas 
Henk Bressers 

 
Diaconale infobalie 
Zondag 19 november is er in de Ontmoetingsruimte van de Abt een diaco-
nale infobalie ingericht waarin vrijwilligers van de werkgroepen Caritas, Lid-
wina, en Missie, Ontwikkeling, Vrede inclusief de Wereldwinkel klaarstaan 
om over hun activiteiten te vertellen. Zij doen dat graag, hun verhaal is het 
waard gehoord te worden en hun eventuele vraag een groep te versterken 
mag u niet koud laten. 
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Vandaag is de opbrengst van de tweede schaalcollecte bestemd voor de 
werkgroep Caritas die er volop noodhulp mee verleent. Maar u kunt ook 
iets kopen waarvan de baten naar de Caritasgroep gaan: wenskaarten en 
sieraden. 
De wenskaarten zijn gemaakt door Lies van Blijswijk van door parochianen 
ingeleverde ‘oude kaarten’, sommige zelfs uit de jaren 1970, 1980. Toch 
zien deze kaarten er als nieuw uit. Het assortiment omvat niet alleen alge-
mene kerst- en nieuwjaarskaarten maar ook een ruime keuze religieuze 
kerstkaarten. 
De collectie sieraden is uitgebreid en biedt voor elk wat wils. In de kettin-
gen en armbanden zijn natuurstenen en glazen kralen verwerkt. Glasparels 
vindt u bij voorbeeld terug in de rozenkransarmbanden. 

Pastoraatgroep 
 

      Diaconale zondag – 19 november – diaconale zondag – 19 november 
 
Nooit meer even naar Van Duijne 
 

Bijna een eeuw is de winkel in vloer-
bedekking, gordijnen en fournituren 
van Van Duijne gezichtsbepalend ge-
weest voor de Badhuisstraat. In deze 
winkel hebben Gerard en Henny van 
Duijne ruim 50 jaar gestaan. Slechts 
twee jaar voor het 100-jarig jubileum 
is de winkel nu definitief gesloten. 
De klanten, onder wie de Antonius 
Abt, zullen de winkel van Van Duijne node missen. Want het was meneer 
Gerard die de stoelen van het priesterkoor en de stoeltjes uit de pastorie-
keuken voor een schappelijke prijs vakkundig opnieuw bekleedde. Voor het 
opknappen van een grote bidstoel wilde hij zelfs geen geld hebben toen hij 
hoorde dat het een cadeau was voor onze Bouke Bosma. 
In De Scheveninger hebben Gerard en Henny de klanten hartelijk bedankt 
voor hun klandizie en het vertrouwen in de afgelopen 53 jaar. Op onze 
beurt bedanken wij hen voor de vriendelijke service en wij hopen dat zij ge-
nieten van hun rust en de winkelbel niet zullen missen.  
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De Sint Jozefkapel in Duindorp 
 

In de sacristie van onze kerk staan twee aardewerk beelden die afkomstig 
zijn uit de in 1991 gesloten Sint Jozefkapel in Duindorp. Het ene beeld 
toont Maria met kind en het andere Jozef als beschermer van de kerk. 
 

 

De Sint Jozefkapel bevond zich in een ge-
bouw in de Bevelandsestraat 42-44 en 
werd van 1963 tot en met 1991 door 
onze parochie gebruikt maar de historie 
van de kapel begon in 1925 toen de wijk 
Duindorp nog volop in ontwikkeling was 
en pas 10 jaar bestond. 
 

Een veel groter stuk kuststrook, inclusief 
het duingebied aan de overzijde van het 
verversingskanaal, maakte tot 1899 on-
derdeel uit van het parochiegebied van 
de Scheveningse H. Antonius Abtkerk. 
Door een wijziging van de parochiegren-  

zen bij de oprichting van de H. Agnesparochie aan de Beeklaan viel dit duin-
gebied voortaan onder deze nieuwe parochie. 
 

Toch kerkten een aantal van de eerste katholieke bewoners van Duindorp, 
in de beginjaren nog gewoontegetrouw in de H. Antonius Abtkerk aan de 
Scheveningseweg. Door het gebrek aan goede verbindingen en de vaak 
moeilijke bereikbaarheid bezochten de meesten echter het dichterbij gele-
gen kerkje H. Martelaren van Gorcum in de Van Beverningkstraat. 
In 1924 werd de H. Sacramentsparochie aan de Sportlaan opgericht en 
door weer een wijziging van de grenzen viel de wijk Duindorp vanaf dat jaar 
in hun parochiegebied. 
 

Al in 1925 had hun pastoor voor de katholieke bewoners van Duindorp in 
de Bevelandsestraat 42-44 het Sint Joseph-gebouw laten neerzetten. Hij 
was zeer begaan met de katholieke bewoners van deze nieuwe wijk en 
mede door de sluiting van het kerkje in de Van Beverningkstraat en door de 
toch wel geïsoleerde ligging van Duindorp, besloot hij om nog vóór de 
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bouw van de parochiekerk aan de Sportlaan, een eigen kapel voor de Duin-
dorpers op te richten. In het Sint Joseph-gebouw kwamen een beheerders-
woning, een fröbelschool en een kapel. 
Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd de kapel vooral gebruikt door de ei-
gen Duindorpers en de in 1926 gebouwde parochiekerk aan de Sportlaan 
was meer een kerk voor de bewoners van de Vogelwijk en omstreken. Na 
de Tweede Wereldoorlog kon het Sint Joseph-gebouw jarenlang niet ge-
bruikt worden. Nadat in 1951 het interneringskamp Duindorp definitief was 
opgeheven, werd de kapel hoogstwaarschijnlijk ook niet of nauwelijks meer 
gebruikt. 
 

Vanaf september 1962 viel het gebied van 
Duindorp weer onder het parochiegebied van 
de H. Antonius Abt. Pas nadat in 1963 het pand 
aan de Bevelandsestraat overgedragen was, 
kon een grote verbouwing plaatsvinden en in 
het vanaf toen genoemde Sint Josef-huis ook 
de kapel weer in ere hersteld worden. Tot eind 
1991 is deze Sint Jozefkapel in gebruik geble-
ven, waarbij in de laatste 17 jaar een kleine ei-
gen Jozef-gemeenschap de kapel draaiende 
heeft weten te houden. Op de foto een viering 
in 1981. 
 

Wat rest van deze Sint Jozefkapel zijn alleen de twee aardewerk beelden in 
onze sacristie en een houten kruisbeeld met een aardewerk corpus. Maria 
is uitgevoerd als Moeder van God, met het kindje Jezus in haar armen; Jo-
zef als hoeder van de kerk, met in zijn ene hand lelies (zuiverheid) en in zijn 
andere hand een kerkgebouw (de kerk als instituut). De beelden hebben 
een eenvoudige vormgeving, zijn gemaakt van grove chamotteklei en voor-
zien van een gekleurde glazuurlaag. 
Het meest aannemelijke is dat deze set in 1963, nadat onze parochie de ka-
pel weer in gebruik nam, in de herbouwde Sint Jozefkapel geplaatst zijn. 
 

Bart Maltha, 
Vrienden van de Abt 
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Mastreechter Staar in de Abt 
 

  
  

 
 

Zaterdagavond 7 oktober gaf de Mastreech-
ter Staar samen met het Vissersvrouwenkoor 
een concert in een uitverkochte Abt. Zowel 
de koren als de bezoekers genoten van het 
optreden in een artistiek belichte kerk. De 
recensies waren lovend.  
foto’s Jeroen Drummen  

 

Uit eten bij de Dagvisser 
 

 

Maandag 16 oktober organiseerde de Lidwi-
nagroep voor 40 ouderen uit onze geloofsge-
meenschap een gezellige en lekkere lunch bij 
de Dagvisser. 
Alles was feestelijk: de deelnemers, het 
weer, het driegangenmenu, de wijn en de 
koffie na. 
 

Verslag en meer foto’s van Ine Steenhoff op: 
https://www.rkdenhaag.nl/uit-eten-met-de-
lidwinagroep/ 
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Te koop in de Wereldwinkel 
 

Wandkalender met 13 grote kleuren-
foto’s en duidelijke kalenderbladen. 
Prijs: € 13,50. 
Met aankoop steunt u kleinschalige pro-
jecten op het gebied van onderwijs en ge-
zondheidszorg in Suriname. 
Verkoopdata: 
zaterdag 4 en zondag 5 november en 
zaterdag 2 en zondag 3 december. 

Wereldwinkeliers: Emile en Trees Kempen, tel. 355 38 77. 
Meer info: www.surinamekalender.com en www.facebook.com/Suriname-
kalender. 
 
Kom een lampion maken 
voor Sint Maarten 
 

Zaterdag 4 november gaan we 
vanaf 14.00 uur lampionnen maken 
in de pastorie van de Abt. Voor het 
knutselmateriaal wordt gezorgd al-
leen een lampionhoudertje1 moet 
je zelf meebrengen. 
 

Zondag 5 november kun je dan met 
je lampion meelopen in de proces-
sie in de kerk tijdens de gezinsvie-
ring voor Sint Maarten om 10.30 uur. De Stadhoudertjes doen natuurlijk za-
terdag en zondag ook mee. 
Kom dus allemaal en breng je vriendjes en vriendinnetjes mee. 
 

Maria voor ’t Hekke 
 
 
                                                           
1 Een lampionhouder van 50 cm met lampje (veilig) is onder meer te koop in de webshop van 
de Glow Specialist in Den Haag, glowspecialist.nl, voor € 1,45 – red. 



25 

Vooruitblik 
 

‘Geloven Nu’ 
 

U en jij: weer van harte welkom op 6 december voor de voorlaatste 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 deel-
nemers. En dan is er koffie… 
Tijdens de bijeenkomsten van Geloven Nu komen geloofs- en levensvragen 
aan de orde. 
 

Datum: woensdag 6 december 2017 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 
Meditaties ‘God ziet mij’ 
 

Joke Kievit leidt op de vier woensdagavonden in de advent meditaties over 
vrouwen die zich door God gezien voelen en zelf openstaan om te kijken 
met het hart. Voorbeelden zijn Sara, Hagar, Elisabeth en Maria. Onver-
wacht geraakt door iets onbekends, iets nieuws, waarvoor zij openstaan. 
 

Datum: woensdag 6 december 2017 | Tijd: 19.30-20.15 uur | Plaats: Kapel 
O.L. Vrouw van Lourdes, Berkenbosch Blokstraat 9A 
 
Samen naar Pathé 
 

Samen kijken naar de film ‘Suffragette’ in 
Pathé Scheveningen. Over de film: in het be-
gin van de 20e eeuw strijden vrouwen voor 
kiesrecht. De suffragettes ervaren echter 
dat vreedzaam protest niets oplost. 
We praten na onder het genot van een 
drankje. 

Kosten: entree en drankje voor eigen rekening. 
Organisatie: Greet Kappers. 
 

Datum: woensdagmiddag 13 december 2017 | Tijdstip wordt later bekend 
gemaakt  
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Kerstconcerten 
 

In december worden, zoals het er nu naar uitziet, in de Antonius Abt twee 
kerstconcerten gegeven. 
 
Zondag 17 december geeft het Oeral 
Kozakkenkoor, dat onder leiding staat 
van de bekende Delftse televisiepre-
sentator, musicoloog en pianist Gregor 
Bak, een traditioneel kerstconcert in 
Russische sfeer. 
Het gerenommeerde mannenkoor 
brengt u in kerststemming door het 
zingen van Russische en Oekraïense kerstliederen, afgewisseld met gezan-
gen uit de Russisch-orthodoxe liturgie en folkloristische liederen uit het 
Oude Rusland. 
Medewerking wordt verleend door het Oekraïens folkloristisch ensemble 
Uzory. 
Aanvang 14.30 uur, kaarten € 18,50. 
 

 

Vrijdag 22 december verzorgt het CRM Chris-
telijk Residentie Mannenkoor een jubileum-
kerstconcert in het kader van het 90-jarig be-
staan. 
Medewerking verlenen: sopraan Aylin Sezer, 
organist/pianist Aarnoud de Groen en veer-
tien leden van het Holland Symfonie Orkest. 
De algehele leiding is in handen van dirigent 

Aldert Fuldner. 
Het programma, dat zonder pauze zal worden uitgevoerd, bestaat uit 
prachtige, sfeervolle bekende en minder bekende liederen in kerstsfeer uit 
het muzikale verleden en heden van het koor. 
Aanvang 20.00 uur, kaarten € 17,- (kinderen t/m 16 jaar gratis), inclusief 
programma. 
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Oecumene 
 

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

                      Nieuwe Badkapel 
 

Cursus boetseren 
 

Docent Anneke Roeleveld geeft een cursus boetseren op acht donderdag-
ochtenden. De kosten zijn 45 euro inclusief koffie en thee, exclusief materi-
aal en bakkosten. Inlichtingen over de benodigde materialen e.d. via 
anneke.roeleveld.taal@ziggo.nl. Opgeven via truustoxopeus@live.nl. 
 

Data: van 26 oktober t/m 14 december 2017 | Tijd: van 9.45 tot 12.15 uur | 
Plaats: Koffiekamer NBK, linker kerkingang Kapelplein 
 
Concert Haga Cantare 
 

Ter gelegenheid van het 70- 
jarig jubileum voert Haga Can-
tare de Misa Criolla van Ariel 
Ramirez en het Stabat Mater 
van Dvorák uit. Ariel Ramirez 
(1921-2010) is een Argentijnse 
componist, pianist en dirigent. 
In de westerse wereld is de 
Misa Criolla zijn bekendste 
werk. Antonin Dvorák (1841-1904), geboren in Bohemen, schreef en her-
schreef het Stabat Mater na de dood van zijn kinderen. Haga Cantare voert 
de 7-delige versie uit. 
Medewerking verlenen ensemble Strijklicht en de solisten Merel van Geest, 
sopraan; Janine Pas, alt; Aart Mateboer, tenor; en Pieter Hendriks, bas. 
Toegangskaarten 15 euro in de voorverkoop en via hagacantare@gmail. 
com. Op de dag van het concert aan de kerk: 17,50 euro. 
 

Datum: zaterdag 18 november 2017 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: NBK, Nieuwe 
Parklaan 90 | website: nieuwebadkapel.nl 
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Oude Kerk 
 

Advent aan Zee 
 

Het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor 
De Gouwestem en The Martin Mans Forma-
tion komen weer voor een optreden naar de 
Oude Kerk. Deze keer wordt het een ad-
vent- en kerstconcert onder leiding van 
Martin Mans. Medewerkenden: Martin Zon-
nenberg, orgel; Marjolein de Wit, dwars-

fluit; Mark Brandwijk, vleugel; Arjan en Edith Post, trompet. Toegang gratis, 
collecte ter bestrijding van de onkosten. 
 

Datum: vrijdag 24 november 2017 | Tijd: 20.00 uur; kerk open: 19.30 uur | 
Plaats: Oude Kerk, Keizerstraat 8 
 
 
 
 

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 21 november 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). 
 

 


