
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
DECEMBER 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 groter huis voor straatkinderen in Kigali 
 

Het project waarvoor de werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede in de ad-
vent 2017 uw aandacht en financiële steun vraagt bevindt zich in Kigali, de 
hoofdstad van Rwanda, Afrika. Het heet: ‘Straatkinderen terug naar huis in 
Rwanda’ en is één van de vijf projecten die de Adventsactie dit jaar centraal 
stelt. Een korte beschrijving vindt u in de bijgesloten folder (voor zover de 
voorraad strekt). Aanvullend nog het volgende over het project. 
 

Uitbreiding hulpverlening 
In 2017 werd het aantal opgenomen kinderen uitgebreid naar 180 per jaar, 
waarvan 100 kinderen door de Rwandese overheid worden toegewezen. 
Deze laatste groep komt uit opvangcentra van de overheid, eigenlijk een 
soort gevangenissen voor straatkinderen. Deze kinderen zijn niet, zoals de 
anderen, mentaal voorbereid op opname in het centrum. Voor hen worden 
twee extra maatschappelijk werkers aangenomen. Om re-integratie in een 
gezin meer kans van slagen te geven wordt de hulp aan gezinnen van 
straatkinderen uitgebreid. Honderd gezinnen krijgen financiële hulp, bij-
voorbeeld voor medische zorg, het starten van een kleine onderneming of-
winkel of het kopen van kleinvee. 
 

Huisvesting laat vaak te 
wensen over, daarom 

krijgen 23 gezinnen hulp 
bij het bouwen van een 

nieuwe hut, waar zij hun 
kinderen een echt thuis 

kunnen bieden.  
 

Tenslotte krijgen ouders vorming aangeboden. Ze leren bijvoorbeeld wat 
hun rechten en verantwoordelijkheden zijn, maar ook hoe ze met weinig 
middelen een project kunnen starten dat geld oplevert. 
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Financiële zelfstandigheid 
Om ervoor te zorgen dat het project niet volledig afhankelijk blijft van gif-
ten, beschikt Cecydar over een stuk landbouwgrond. Door deze grond goed 
te beheren kan de organisatie ook zelf geld verdienen. 
In 2015 is een grote kippenstal 
gebouwd en vanwege de grote 
vraag naar eieren is vorig jaar 
een tweede stal voor legkippen 
gebouwd. Ook zijn een boom-
kwekerij, groentevelden, kas-
sen en een champignonkweke-
rij aangelegd. Vorig jaar heeft 
het land voor het eerst volledig 
geproduceerd, met goede op-
brengsten. Om de producten 
nog beter te kunnen verkopen wordt een kleine winkel bij de ingang van 
het centrum gebouwd. 
 

Bijzondere naam 
De lokale organisatie Cecydar (Centre Cyprien et Daphrose Rugamba) is in 
1992 opgericht door een Rwandees echtpaar, waarnaar de organisatie later 
ook genoemd werd. Het echtpaar is tijdens de genocide vermoord. Cyprien 
en Daphrose waren al voor hun dood bekend in Rwanda. Cyprien werkte 
voor de regering en was bekend in kunstenaarskringen. Hij schreef veel lie-
deren, waaronder ook religieuze, en samen met zijn vrouw zette hij zich in 
voor de verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen. 
 

Geef aan de Adventsactie 
Help het huis voor straatkinderen in Kigali uitbouwen en doe uw gift 
o in de collectezuil in de Ontmoetingsruimte; 
o in de collecteschaal tijdens de vieringen op 24 en 25 december. 

U kunt ook een bedrag storten op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 
ten name van Parochie H. Antonius Abt, Den Haag, onder vermelding van 
‘Adventsactie’. Dank alvast. 
 

werkgroep M.O.V.  
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Berichten uit de geloofsgemeenschap 
 

Familieberichten 
 

Gedoopt 
26-11-2017 Brian Koning 
 
Opbrengst collectes 
23/10 – 29/10 = € 696,10  30/10 – 05/11 = € 411,23 
06/11 – 12/11 = € 420,10  13/11 – 19/11 = € 442,96 
 

Opbrengst doelcollecte 
De schaalcollectes voor de werkgroep Caritas Antonius Abt op zaterdag 18 
en zondag 19 november hebben € 441,35 opgebracht. De verkoop van de 
kerst- en wenskaarten van Lies van Blijswijk, door haar dochter Tineke, be-
liep € 114,00. Aan sieraden verkochten Hennie de Kraa en Liesbeth Ydema 
voor € 158,50. Beide bedragen werden gedoneerd aan de werkgroep Cari-
tas, wat het totaal op € 713,85 brengt. 
Wilt u ook nog bijdragen of meer bijdragen? Bankrekening NL07 INGB 0007 
8393 37 t.n.v. PCI Caritasgroep Antonius Abt. Dank. 
 
Eucharistie op woensdag 
Tot nu toe is voor deze viering de verwarming in de kerk aangezet maar het 
effect ervan is gering door het relatief kleine aantal bezoekers in een grote 
ruimte en de korte duur van de bijeenkomst. Op verzoek van pastoor Lan-
gerhuizen is daarom besloten de kerk op woensdagochtend niet meer te 
verwarmen. Daarmee besparen we ook op de kosten van energie. 
Beheercommissie 
 
Mini Kerst Concert Diner 
Zondag 17 december is er van 16.00 tot 21.00 uur in de Marthakerk aan de 
Hoefkade een feestelijk kerstgala waaraan ook onze vier vormelingen mee-
werken. Verder: koren, solisten, een vertelling, en een buffet met internati-
onale gerechten om 17.30 uur. Entree: tien euro; kinderen tot 12 jaar: 2,50 
euro. Organisatie: team Marthakerk. Kaarten bestellen op 06 23 11 46 55 
of 06 34 32 92 50.  
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Activiteiten in beeld 
 

 
foto Greet Kappers 

Vrijdag 3 november was er weer 
een heel geslaagde tapasavond. 
Zo’n 25 mensen deden mee, onder 
wie pastoor Dolf Langerhuizen en 
pastoraal werker Marijke Witte-
man. Voor de leden van PaMa was 
het handig dat zij na de maaltijd ge-
lijk door konden naar de koorzolder 
voor de repetitie. 

De meegebrachte hapjes waren heerlijk en de courgettesoep van Agnes 
Damen was verrukkelijk. Iedereen bedankt voor de zinvolle, gezellige 
avond. De maaltijd is voor herhaling vatbaar volgens de reacties. Dat gaan 
we zeker doen. 
Greet Kappers 
  
Zondag 5 november: het was don-
ker in de kerk, er was net genoeg 
licht om je liturgieboekje te kunnen 
lezen. Waarom? 
De eerste lezing ging over… Sint 
Maarten. En bij deze heilige horen 
lampionnen. Die hadden de kin-
deren dan ook de voorafgaande za-
terdagmiddag in de pastorie ge-
maakt. Al zingend trokken ze in op-
tocht met hun brandende lampion-
nen door de kerk. 
 

“Ik loop hier met mijn lantaren. 
En mijn lantaren met mij. 
Daarboven stralen de sterren. 
Beneden stralen wij.” 

 

Het was heel mooi in het donker. 

 
foto Olga Maas 
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Ontroerende Allerzielenviering 
 

Op zondag 29 oktober werd in de kerk van de 
H. Antonius Abt Allerzielen gevierd. In een bij-
zonder plechtige Eucharistieviering werden alle 
overleden parochianen van het afgelopen jaar 
herdacht. Een goed idee om dit op zondag te 
vieren, want nu kon iedereen aanwezig zijn bij 
deze mooie herdenking. Parochievicaris A. van 
der Helm ging voor in deze viering en het koor 
Laus Deo met dirigent Patrick Hopper, onder-
steund door het familiekoor Elbers, luisterde de 
H. Mis op met de gezangen waaronder de La-
tijnse uit de Mis in d van Perosi. 

 

Na de geloofsbelijdenis werden alle overleden parochianen van het afgelo-
pen jaar één voor één genoemd en met een kaars, ontstoken aan de Paas-
kaars, herdacht. Zeer indrukwekkend! Daarbij werd gezongen: ‘Niemand 
leeft voor zichzelf!’ Het familiekoor Elbers zong tijdens de collecte ‘The 
Rose’. Heel mooi en ontroerend. Tijdens de H. Communie-uitreiking zong 
Natasha Elbers ‘Bist Du bei mir’ van J.S. Bach, waarmee, na het overlijden, 
ook de opvang in de hemel als vreugde wordt verheerlijkt. 
 

Na afloop kon door de nabestaanden het herdenkingskruisje van hun dier-
bare overledene in ontvangst genomen worden. Voor het Maria-altaar 
stond een tafel met een mintgroen kleed. Daarop lagen de kruisjes te mid-
den van brandende kaarsen, een prachtig bloemstuk met witte rozen en 
witte rozenblaadjes. Bijzonder stemmig! 
Na de H. Mis, bij de gezamenlijke koffiebijeenkomst, wer-
den gedachteniskaartjes, met daarop het gedicht en de 
namen van de overledenen, uitgedeeld. 
Vermeldenswaard is nog het prachtig uitgevoerde mis-
boekje, dat iedereen bij de entree van de kerk ontving. 
Een compliment voor de werkgroep Aandacht voor nabe-
staanden! 

        Margreet Nijhout-Oosthout  
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‘Geloven Nu’ 
 

U en jij: van harte welkom op 6 december, de 
derde avond in de serie maar ook los te bezoeken. 
We beginnen met het ontsteken van een kaars, 
gevolgd door een gebed, gedicht of gedachte. Tel-
kens aangereikt door één van de deelnemers. En 
dan is er koffie… 
Avonden met de naam: Geloven Nu. Geen me-
thode of cursus – maar toch steek je er veel van 
op. Geen school – maar er is wel een inleider: pas-

toor 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 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 (afbeelding), Hagar, 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 
mediteren rond de vragen ‘word ik gezien door de Ander, door anderen’ en 
‘hoe kijk ik zelf naar de Ander en anderen’. Geïnspireerd door onder meer 
Genesis 16:13, psalm 103 en Lucas 1, 39-55. 
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Bij elke bijeenkomst gebruiken we een korte tekst, een lied en een gebed, 
om ons de stilte in te leiden die ongeveer 25 minuten duurt. Na de medita-
tie is er een kopje thee en ruimte voor ontmoeting. 

De kapel is open vanaf 19.15 uur. Het is 
niet verplicht alle avonden bij te wo-
nen; het is een serie maar elke medita-
tie staat ook op zich. Je hebt geen erva-
ring 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 jokeadriana@outlook.com. Vooraf opgeven is pret-
tig, maar is niet noodzakelijk. Geen kosten, een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. 
 

Data: woensdag 6, 13 en 20 december 2017 | Tijd: 19.30-20.15 uur | 
Plaats: Kapel O.L.V. van Lourdes, Berkenbosch Blokstraat 9A 
 
Filmmiddag ‘Hidden figures’ 
 

‘Hidden Figures’ is het ongelooflijke en onvertelde 
verhaal van drie briljante Afro-Amerikaanse vrou-
wen die werkten bij NASA. Ze waren het brein ach-
ter één van de grootste operaties in de geschiede-
nis: de lancering van astronaut John Glenn in de 
ruimte. Het visionaire trio oversteeg geslacht en 
ras, en inspireerde generaties om groots te dro-
men. 
Opgave is niet noodzakelijk, wel handig: bij Greet 
Kappers, 06 46 26 69 64 of g.kappers@planet.nl. We ontmoeten elkaar in 
de hal van Pathé om 13.15 uur. Kosten: het bioscoopkaartje en eventuele 
versnaperingen. Na afloop kunnen we napraten en wat drinken op de bou-
levard voor wie dat wil. 
 

Datum: dinsdag 12 december 2017 | Tijd: 13.30 uur | Plaats: Pathé Scheve-
ningen, Kurhausweg 2A  
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Bewust de kersttijd beleven 
 

De advent is de voorbereidingsperiode op het hoogfeest van Kerstmis: het 
hoogfeest van de geboorte van Jezus Christus. Met dit grote feest vangt de 
kersttijd aan, de periode die eindigt met het feest van de doop van Jezus. 
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 pastoor Dolf Langerhuizen een inleiding hou-
den. Ook hier krijgt u een handreiking om deze belangrijke periode bewust 
te beleven. 
 

Datum: maandag 18 december 2017 | Tijd: 20.00 uur | plaats: pastorie An-
tonius Abt 
 
 
 
Wijziging tenaamstelling bankrekening 
 

Van de penningmeester van de parochie bericht ontvangen dat de Rabo-
bank op basis van nieuwe regelgeving de naam bij onze bankrekening 
(Parochie H. Antonius Abt) met ingang van 1 januari 2018 wijzigt in 
Parochie Maria Sterre der Zee. Een reden daarvoor is dat onze geloofsge-
meenschap, evenals de andere in onze parochie, geen rechtspersoonlijk-
heid bezit. Bij overboekingen nà 31 december 2017 naar onze bankreke-
ning dient bij het bankrekeningnummer de naam ‘Parochie Maria Sterre 
der Zee’ te worden vermeld. 
 

Samenvattend: 
 Het nummer van onze bankrekening blijft ongewijzigd: 

NL81 RABO 0102 4487 36; 
 De naam bij die bankrekening wordt: Parochie Maria Sterre der Zee; 
 Uw donaties gestort op de bankrekening blijven bestemd voor onze 

geloofsgemeenschap H. Antonius Abt. 
 

Peter Plasschaert, 
budgetbeheerder 
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Kom en vier Kerstmis met Laus Deo 
 

Na in november gezongen te hebben met Al-
lerzielen en tijdens het jaarlijkse Caeciliacon-
cert (foto, met het Driekoningenkoor) is Laus 
Deo meteen daarna verdergegaan met het in-
studeren van de Messe brève van Théodore 
Dubois. Een mooie vierstemmige mis, die wij 
op Eerste kerstdag, maandag 25 december, tij-
dens de viering met parochievicaris Yan Asa 
voor het eerst gaan zingen. 

 

December is voor de koren altijd een drukke, maar mooie tijd om te mogen 
zingen. Naast de traditionele kerstliederen probeert Laus Deo ook steeds 
minder bekende kerstliederen ten gehore te brengen. Dit jaar heeft onze 
dirigent, Patrick Hopper, gekozen voor onder meer Christmas Lullaby van 
John Rutter. 
 

Mocht u interesse hebben 
om eens een repetitie bij te 
wonen, kijk dan voor meer 
informatie op onze website: 
zangcollegelausdeo.nl. Ie-
dereen is welkom, maar 
vooral bassen zullen wij met 
open armen ontvangen. 
 
Ine Steenhoff 
secretaris Laus Deo 
 
Nachtmis met Gli Uccelli 
 

Tijdens de nachtmis op zondag 24 december, aanvang 23.00 uur, zingt ge-
mengd koor Gli Uccelli onder leiding van Richard Ram de Messe de Minuit 
pour Noël van Marc-Antoine Charpentier. 
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Maandagenda 

  
za 02 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Eerste zondag van de advent. Eucharistieviering 

met pastoor Langerhuizen. Gemengd koor Laus 
Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa XVII. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 03 10.30 uur Eerste zondag van de advent. Eucharistieviering 

met parochievicaris Asa en pastoraal werker Wit-
teman m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. 
Maria voor ’t Hekke. Motto: Vol verwachting 
klopt ons hart! 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
ma 04 20.00 uur Vergadering Oecumenisch Beraad Scheveningen 
di 05 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
wo 06 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  19.30 uur In de kapel O.L. Vrouw van Lourdes: adventsmedi-

tatie ‘God ziet mij’. Begeleiding: Joke Kievit. 
  20.00 uur ‘Geloven Nu’ – derde in een serie gesprekken 

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

do 07 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 09 10.00 uur Kerstviering van de Lidwinagroep 
  18.00 uur Tweede zondag van de advent. Eucharistieviering 

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

zo 10 10.30 uur Tweede zondag van de advent. Woord- en com-
munieviering met pastoraal werker Eijken. Ge-
mengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt 
de Missa in d van Lotti. 
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di 12 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

  13.30 uur Film ‘Hidden figures’ in Pathé Scheveningen. Be-
geleiding: Greet Kappers. 

wo 13 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.30 uur Vergadering beheercommissie 
   Geen bezoek aan de film ‘Suffragette’ 
  19.30 uur In de kapel O.L. Vrouw van Lourdes: adventsmedi-

tatie ‘God ziet mij’. Begeleiding: Joke Kievit. 
do 14 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 16 11.00 uur Huwelijksviering van Brenda Lisette Manuela en 

Leroy Bruins Slot met pastor Marco Cavagnaro 
za 16 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Derde zondag van de advent. Eucharistieviering 

met boeteritus met pastoor Langerhuizen m.m.v. 
de schola van Gli Uccelli. 

zo 17 10.30 uur Derde zondag van de advent. Eucharistieviering 
met parochievicaris Asa en diaken Van Berkel 
m.m.v. jongerenkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. 

  11.30 uur Geen koffiedrinken in verband met het concert 
  14.30 uur Traditioneel kerstconcert in Russische sfeer door 

het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak m.m.v. 
ensemble Uzory 

ma 18 20.00 uur ‘Bewust de kersttijd beleven’; toelichting op deze 
tijd in het kerkelijk jaar door pastoor Langerhui-
zen 

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

wo 20 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  14.00 uur Vergadering pastoraatgroep 
  19.30 uur In de kapel O.L. Vrouw van Lourdes: adventsmedi-

tatie ‘God ziet mij’. Begeleiding: Joke Kievit. 
do 21 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 22 20.00 uur Jubileumkerstconcert door het CRM Christelijk 

Residentie Mannenkoor o.l.v. Aldert Fuldner 
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za 23 17.00 uur Vierde zondag van de advent. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen m.m.v. organist Patrick 
Hopper. 

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

zo 24 10.30 uur Geen viering 
  18.30 uur Kerstavond. Kerstviering voor gezinnen met kin-

deren met diaken Van Berkel m.m.v. kinderkoor 
De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. 
Adventsactie: de helft van de collecte is voor de 
opvang van straatkinderen in Kigali, Rwanda. 

  20.30 uur Kerstavond. Jongerenviering met parochievicaris 
Van der Helm en diaken Van Berkel m.m.v. jonge-
renkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. 
Adventsactie: de helft van de collecte is voor de 
opvang van straatkinderen in Kigali, Rwanda. 

  23.00 uur Kerstnacht. Nachtmis met parochievicaris Van der 
Helm. Gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard 
Ram zingt de Messe de Minuit van Charpentier. 
Adventsactie: de helft van de collecte is voor de 
opvang van straatkinderen in Kigali, Rwanda. 

ma 25 10.30 uur Kerstmis. Eucharistieviering met parochievicaris 
Asa. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper 
zingt de Messe brève van Th. Dubois. 
Adventsactie: de helft van de collecte is voor de 
opvang van straatkinderen in Kigali, Rwanda. 

di 26  Geen gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 
wo 27 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 28 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 30 17.00 uur H. Familie. Eucharistieviering met parochievicaris 

Van der Helm m.m.v. organist Patrick Hopper. 
zo 31 10.30 uur H. Familie. Eucharistieviering met parochievicaris 

Asa. Gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram 
zingt de Messe de Minuit van Charpentier en, 
vanwege Oudjaar, het Te Deum van W.A. Mozart. 
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Toelichting op de agenda 
Wereldwinkel – zaterdag 2 en zondag 3 december 
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. Voor zover de 
voorraad strekt 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 2 en 16 december 
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 en 19 december 
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 december 
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. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 9 en 23 december 
De Filipino Catholic Community (FCC) viert op de tweede en vierde zater-
dag van de maand de eucharistie in de Antonius Abt. De vieringen zijn in 
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het Engels maar iedereen is van harte welkom om mee te vieren. De viering 
op zaterdag 9 december begint om 18.00 uur; die op 23 december om 
18.30 uur. 
 

Pastoraatgroep – woensdag 20 december 
De pastoraatgroep vergadert om 14.00 uur in de bibliotheek. Pastoor Lan-
gerhuizen 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 Hui-
gen of Nelly Oosthoek. 
 

Berichten uit de geloofsgemeenschap (vervolg) 
 

Kerstconcerten 
 

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. Medewerking wordt 
verleend door het Oekraïens ensemble 
Uzory & Irina Pozdniakova. 

Het gerenommeerde mannenkoor brengt u in kerststemming door het zin-
gen van Russische en Oekraïense kerstliederen, afgewisseld met gezangen 
uit de Russisch-orthodoxe liturgie en folkloristische liederen uit het oude 
Rusland. 
Het Oeral Kozakkenkoor is de voortzetting van het koor van het Russische 
Oeral Kozakkenregiment, dat tot 1917 actief was en in 1924 in Parijs werd 
heropgericht. In 1974 is het koor in Nederland voortgezet en bestaat in Eu-
ropa dus al meer dan 90 jaar, waarvan ruim 40 in Nederland. 
Onder bekwame leiding heeft het Oeral Kozakkenkoor zich ontwikkeld tot 
een koor van het hoogste niveau. De zangers zijn in staat fluisterzacht en 
toch volkomen dragend te zingen. Ook kunnen zij grote zangkracht ontwik-
kelen zonder dat daarbij ook maar de minste verruwing ontstaat. 
De zangers komen uit Den Haag en wijde omgeving. Tijdens werktijd zijn ze 
politieagent, bakker, accountant, slager, buschauffeur, sales manager of 
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automonteur. Maar éénmaal per week tijdens repetities en natuurlijk bij de 
optredens transformeren ze in stoere kozakken die de mooiste liederen uit 
het oude Rusland zingen, met prachtige solo’s van tenoren en baritons. 
Kaarten à € 18,50 zijn verkrijgbaar bij Zuurmond Wonen, Gentsestraat 85a-
87, Pianohandel De Liefde, Stevinstraat 41, via de website van het koor, te-
lefonisch: 06 12 47 88 09, en aan de kerk, indien nog voorradig. 
 

Datum: zondag 17 december 2017 | Tijd: 14.30-16.30 uur met pauze; kerk 
open: 13.45 uur | Plaats: H. Antonius Abtkerk 
 
Vrijdag 22 december verzorgt het 
CRM Christelijk Residentie Mannen-
koor een jubileumkerstconcert in 
het kader van het 90-jarig bestaan. 
Medewerking verlenen: sopraan Ay-
lin Sezer, organist/pianist Aarnoud 
de Groen en veertien leden van het 
Holland Symfonie Orkest. De alge-
hele leiding is in handen van dirigent Aldert Fuldner. 
Op 25 november 2017 vierde het Christelijk Residentie Mannenkoor uit 
Den Haag zijn 90e verjaardag. Al vele jaren is het koor een toonaangevend 
mannenkoor in Nederland. Het verzorgde vele concerten in binnen- en bui-
tenland onder leiding van dirigenten die hun sporen ruimschoots in de mu-
ziekwereld verdiend hadden en hebben. 
Momenteel bestaat het koor uit zo’n 130 leden en is Aldert Fuldner de diri-
gent. Ondanks de hoge leeftijd is het koor nog springlevend, zij het dat de 
gemiddelde leeftijd de AOW-grens inmiddels heeft overschreden. Daarom 
zijn jonge mannen van harte welkom om hun steentje te komen bijdragen 
en ervoor te zorgen dat het koor met een ‘jeugdig’ elan op naar de 100 jaar 
kan. 
Het jubileumjaar werd tot nu toe gevuld met een sprankelend Voorjaars-
concert in het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, met een Inloopcon-
cert in Delft en een Najaarsconcert in Monster. Op 9 december wordt een 
inloopconcert verzorgd in de Grote Kerk in Schiedam en op 10 december 
wordt meegewerkt aan een zondagavondzangdienst in de Immanuelkerk in 
Maassluis. 



18 

Het jubeljaar wordt op 22 december afgesloten met een Jubileum Kerst-
concert in de H. Antonius Abtkerk. 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. Kortom: een welluidend jubileumjaar van een bruisend mannenkoor 
‘op leeftijd’. 
Kaarten à € 17,- (kinderen t/m 16 jaar gratis), inclusief programma, zijn ver-
krijgbaar bij de koorleden, via de website van het koor, en aan de kerk, in-
dien nog voorradig. 
 

Datum: vrijdag 22 december 2017 | Tijd: 20.00-21.45 uur zonder pauze; 
kerk open: 19.00 uur | Plaats: H. Antonius Abtkerk 
 
Daar doen we het voor 
 

 

Ineke Bosman, die sinds 5 november in 
de Peace of Christ Community in Nko-
ranza (Ghana) overwintert, schreef op 
vrijdag 17 november op haar Facebook-
pagina: 

 

Now three years ago already? That our church the Antonius Abt in Scheve-
ningen gave this car to Hand in Hand. The stories that this car can tell al-
ready. And next week she will tell another story, of how she picked up 
Steven and Moses and brought them safely home after surgery in hospital. 
Both surgeries were successful. 
 

Betreft het resultaat van de Adventsactie 2013 en de Vastenactie 2014. 
 

werkgroep M.O.V. 
 
 

De medewerkers van het secretariaat wensen u een 
 

Zalig Kerstfeest 
en een vredig en gelukkig 2018 
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Drie cholera-epidemieën - 
één wonderbaarlijke gebedsverhoring 

 

Regelmatig lees of hoor je een verwijzing naar de Nederlandse cholera-epi-
demie van 1832-1833, waarbij tussen 2 juli en 5 september 1832 in totaal 
286 Scheveningers stierven. In 1832 zou het dan pastoor A.C. Quant ge-
weest moeten zijn die de gebedsstonden heeft gehouden, waarna de won-
derbaarlijke gebedsverhoring plaatsvond. Dat in sommige bronnen deze 
cholera-epidemie aangehaald wordt, komt mede doordat het toen Scheve-
ningse vissers waren die als éérste in Nederland de ziekte opliepen. 
Wat voor verdere verwarring gezorgd moet hebben is het boek ‘Geschiede-
nis van katholiek Scheveningen’, van J.C. van der Loos uit 1930. Hierin lees 
je, direct na een beschrijving van de dramatische Scheveningse gebeurte-
nissen in 1832, dat het gedenkmozaïek van Antoon Molkenboer deze ramp 
herdenkt. Ook in het boek ‘Geschiedenis van Scheveningen’, van J.C. Ver-
maas uit 1926 wordt er veel uitgebreider ingegaan op de cholera-epidemie 
in 1832 dan op de Nederlandse cholera-epidemieën van 1848-1849 en 
1866-1867, waarbij respectievelijk 460 en 306 Scheveningers stierven. 
 

 
 

Dit alles zal er mede voor gezorgd hebben dat de cholera-epidemie van 
1832 in onze omgeving een grotere bekendheid kreeg. 
 

Echter vanaf de allereerste krantenberichten waarin het parochiebestuur 
melding maakte van het gedenkmozaïek, wordt er steeds gesproken over 
het jaar 1848. In de horizontale mozaïekband, precies achter het hoogal-
taar in onze Abtkerk, is de volgende tekst opgenomen: 
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-TOEN-IN-HET-JAAR-1848-DE-CHOLERA-VELE-SLACHTOFFERS-VROEG-WERD-IN-DEZE-
PAROCHIE-EEN VERNIEUWD-GEBED-OM-UITKOMST-MET-UITSTELLING-VAN-HET-ALLER-
H.-SACRAMENT-INGESTELD- 
-VAN-AF-DIEN-DAG-GENAZEN-TE-SCHEVENINGEN-ALLE-ZIEKEN-GEEN-STERFGEVAL-
KWAM-MEER-VOOR- 
-IN-1927-WERD-DEZE-WONDERBARE-GEBEDSVERHOORING-HERDACHT-DOOR-HET-
AANBRENGEN-VAN-DIT-MOZAïEK-IN-DEN-BOUW-DER-NIEUWE-KERK- 
 

Het moet dus wel gaan over de Nederlandse cholera-epidemie van 1848-
1849, waarbij tussen 22 juni en 22 september 1849 in totaal 460 Scheve-
ningers stierven. In een beschrijving van het interieur van de Abtkerk uit 
1928 staat dat de oudste leden van de parochie daarvan nog kunnen getui-
gen en wordt het volgende verhaal vermeld: 
 

’Met name zij hier herinnerd aan de gebedsverhooring bij de fam. Hammer. 
Reeds had de cholera daar twee slachtoffers gemaakt, toen ook een derde 
kind hopeloos verloren scheen. Maar op den laatsten Zondag van Septem-
ber ’48, den eersten aanbiddingsdag, kwam er zoo’n gunstige wending in 
de ziekte van het knaapje, dat het spoedig daarvan geheel hersteld was. Uit 
dankbaarheid beloofde moeder Hammer dezen en eventueele volgende zo-
nen aan God toe te wijden. O. L. Heer gaf haar nog drie zonen en inderdaad 
werden ze alle vier priester. Eén ervan leeft nog in Pastoor Hammer te 
Maasland’. 
 

Het gaat hier om pastoor A.H. Hammer, die van 1901 tot 1936 ook inder-
daad in Maasland pastoor was en die op 29 november 1851 in Schevenin-
gen geboren was. Nu valt uit de statistieken van het aantal besmette, ge-
storven en herstelde personen tijdens de Nederlandse cholera-epidemie 
van 1848-1849 echter op te maken dat er tot half juni 1849 nog géén en-
kele besmetting in Scheveningen had plaatsgevonden. Daarom kan het in 
de mozaïektekst en in het verhaal van de familie Hammer genoemde jaar 
1848 niet juist zijn en moet hier eigenlijk het jaar 1849 staan. 
Pas in juli 1849 is er sprake van een serieuze uitbraak en in augustus 1849 
sterven er in Scheveningen zelfs 375 cholera-zieken, waarna er in septem-
ber 1849 nog 31 nieuwe sterfgevallen bijkwamen. De in het verhaal van de 
familie Hammer genoemde ‘laatsten Zondag van September - den eersten 
aanbiddingsdag’, klopt ook veel beter met de statistieken van de cholera-
epidemie van 1849 dan met die van de cholera-epidemie van 1832. 
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De conclusie kan niet anders zijn dan dat het pastoor P.G. Schagt geweest is 
die vanaf de vierde zondag in september 1849 de specifieke gebedsstonden 
gehouden heeft, waarna er géén nieuwe sterfgevallen meer voorkwamen. 
Maar een meer exacte vermelding van dit gegeven heb ik helaas nog niet 
gevonden. 
 

Bart Maltha 
Vrienden van de Abt 
 
Zingen voor Sint Cecilia 
 

  
Gli Uccelli met dirigent Richard Ram De Stadhoudertjes, in superpli 

 

Zondag 19 november zongen verschillende koren van de parochie Maria 
Sterre der Zee ’s middags in de Paschaliskerk ter ere van Sint Cecilia, de pa-
trones van de kerkmusici. 
Het was een gevarieerd programma met koor- en samenzang. Alle aanwezi-
gen zongen het Cecilialied: 

Gildebroeders maakt plezieren. 
Met muziek vroeg ende laat. 
Laat ons nu het jaarfeest vieren. 
Van de Maagd Cecilia. 

Van de Antonius Abt deden drie koren mee: Gli Uccelli, Laus Deo en De 
Stadhoudertjes. Deze kleine zangers, onder leiding van Maria voor ’t Hekke, 
waren weer de sterren van het concert. 
 
Meer foto’s op het presentatiebord in de Ontmoetingsruimte. 
  



22 

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. 
Verkoopdatum: 
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. 
 
Niks missen? 
 

Wilt u betrokken blijven bij het wel en wee van uw parochie: neem elke 
week vijf minuten de tijd voor het nieuws op 
 

www.rkdenhaag.nl. 
 

Dan mist u niks. 
 

Parochiebestuur 
 
Meditatieboekje 
 

Aan de tafel van de voedselbank is op zondag 
26 november en zondag 3 december het boekje 
‘Op weg naar Kerstmis’ te koop. 
Voor elke dag van de advent bevat het een 
korte meditatie. 
Sfeervol geïllustreerd. 
Uitgave: Abdij van Berne. 
Prijs: zes euro. 
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Vooruitblik 
 

Kerkbalans 2018 
 

‘Geef voor je kerk’ is het thema van de Kerkbalans 2018. Maar waar geef je 
eigenlijk voor? Kerkbalans gaat niet over geld alleen. De parochie, de ge-
loofsgemeenschap heeft een grote opdracht. 
‘Uw rijk kome’ bidden gelovigen in het Onze Vader. Het rijk van God waarin 
vrede is, waar mensen elkaar op een waardige manier ontmoeten en elkaar 
tot steun zijn. Daarin schuilt een op-
dracht voor ons allemaal. 
Die opdracht kun je niet alleen vervul-
len. De geloofsgemeenschap is een plek 
waar mensen elkaar versterken. Waar 
ze God ontmoeten om van daaruit aan 
het werk gaan voor zijn rijk. Dat is heel 
concreet. Het pastoraal team en vrijwil-
ligers bezoeken ouderen en zieken. Ze 
helpen bij voedselbanken en ondersteu-
nen als er financiële, juridische of andere problemen zijn. Daarmee heeft 
een geloofsgemeenschap een belangrijke maatschappelijke functie. 
 

Om de gemeenschap te onderhouden zijn middelen nodig. Denk aan een 
kerkgebouw waar mensen regelmatig samenkomen. Priesters, diakens en 
pastoraal werkers die de gelovigen de weg naar God wijzen en hen op weg 
helpen in hun taken. Maar ook communicatiemiddelen zoals een computer 
of telefoon zijn noodzakelijk om als gemeenschap aan die grote opdracht 
‘Uw rijk kome’ te werken. 
 

Geef daarom voor je kerk en steun je geloofsgemeenschap. Ook als je zelf 
weinig in de kerk komt, is het nuttig om te geven. Zo kan jouw geloofsge-
meenschap blijven bestaan en tot steun zijn voor anderen. Help dus mee 
en geef aan je parochie tijdens de Kerkbalans in de actieperiode in januari/ 
februari 2018. 
 

Peter Plasschaert, 
budgetbeheerder 
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Oecumene 
 

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

                Advents- en kerstconcerten 
 

Vrijdag 8 december, 20.00 uur, Adventsconcert in de Bethel-
kerk aan de Jurriaan Kokstraat. Met Kerkkoor Scheveningen en Leidschen-
dams Kerkkoor o.l.v. Marcel van Duijvenvoorde. Medewerkenden: Lisette 
Emmink, sopraan; Sarina Brouwer, saxofoon; Arie Kraaijeveld, orgel, en 
Bert Boon, liturg. Kaarten € 7,50, aan de kerk. 
 

Vrijdag 15 december, 20.00 uur, ‘Kerst bij Joke Buis Tour’ in de Bethelkerk 
aan de Jurriaan Kokstraat. Oude en nieuwe kerstliederen, in het Nederlands 
of in vertaling, met omlijstende verhalen. Door Joke Buis en haar band. 
Kaarten ad € 17,00 via www.truetickets.nl/jokebuis. 
 

Zaterdag 16 december, 20.00 uur, Volkskerstzang in de Oude Kerk aan de 
Keizerstraat met Groot Projectkoor Scheveningen o.l.v. Michael Spaans. 
Medewerkenden: Thomas Heikoop, trompet, en Danny Spaans, hoofdorgel. 
Kerk open: 19.00 uur; koor- en samenzang vanaf 19.30 uur. Toegang vrij; 
collecte aan de uitgang. 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 26 december 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). 
 

 


