
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
JANUARI 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Par. Maria Sterre der Zee 
 

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 vacature 
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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Gemeenschap moet 
 

Dit geldt in alle betekenissen van het woord en voor alle niveaus. Dus ook 
voor: Catalonië en Spanje, ons en de vluchtelingen, Vlaanderen en België, 
vader en moeder, joden en Arabieren, Verenigd Koninkrijk en Europese 
Unie (au die Brexit), katholieken en protestanten, Tutsi’s en Hutu’s, opa en 
oma, Soennieten en Sjiieten, Henk en Ingrid, Noord- en Zuid-Korea, mos-
lims en christenen, hindoes en boeddhisten, alle kleuren, Rakhines en Ro-
hingya, oom Kees en tante Hannie, alle lidstaten jegens de Europese Unie, 
LHBT’ers en natuurlijk voor de ‘gewone’ familieruzie. 
Gemeenschap moet niet omdat het ook anders zou kunnen maar omdat 
we het zijn. Dat kun je zien als je de aardbol met de hele santenkraam in 
duizelingwekkende vaart door het heelal ziet suizen totdat in de verte nog 
slechts een stipje zichtbaar is. En dan maar zeggen dat we niet bij elkaar 
horen? Liever kleingeestig dan grootmoedig? 
Het is goed dat de mondiale kakofonie niet verder reikt dan tot het randje 
van onze dampkring zodat daarbuiten ook onhoorbaar blijft de akelige 
echo van: America first. Zó gênant! 
 

Henk Bressers 
 
Onze gemeenschap 

Met veel plezier nodigen wij u uit voor een nieuw-
jaarsborrel op zondag 7 januari, na de eucharistieviering. Natuurlijk gaan 
we eerst aan de koffie maar daarna is er iets te drinken om te klinken op 
het jaar dat voor ons ligt. We hopen dat u erbij bent en dat u, en dat is ons 
enige verzoek, u ook een gelukkig nieuwjaar wenst aan iemand die u nog 
niet eerder sprak en kennis maakt. Hartelijk welkom! 
beheercommissie: 
Agnes Damen 
Annemiek Beeloo 
Fons de Rouw 
Peter Plasschaert 

pastoraatgroep: 
Greet Kappers 
Henk Bressers 
Marie-Elise Huigen 
Nelly Oosthoek  
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Familieberichten 
 

Overleden 
28-11-2017 Maria Catherina Alida (Mary) Vogels 
06-12-2017 Elisabeth Maria (Elly) Brandts RSCJ 
 

Gehuwd 
16-12-2017 Brenda Lisette Manuela en Leroy Bruins Slot 
 

Opbrengst collectes 
20/11 – 26/11 = € 419,90  27/11 – 03/12 = € 567,43 
04/12 – 10/12 = € 495,98  11/12 – 17/12 = € 491,41 
18/12 – 27/12 = € 2.950,11 
 

In de Adventsactie draaide het om 
onderdak voor de talloze straatkin-
deren in Kigali, de hoofdstad van 
Rwanda. Vier weekends stond de 
offerzuil in de Ontmoetingsruimte 
klaar om uw giften in te doen ter-
wijl de beheercommissie de helft 
van de opbrengst van de schaalcol-
lectes op 24 en 25 december be-

stemde voor Rwanda. Het totaalbedrag voor de Adventsactie in de Anto-
nius Abt komt, inclusief bijdragen op de bank, uit op € 3.432,62. Heel harte-
lijk dank. 
Wilt u nog bijdragen? Dat kan. Bankrekening NL89 INGB 0653 1000 00 ten 
name van Adventsactie, Den Haag. 
 
Onze bankrekening 
 

De Rabobank heeft op basis van nieuwe regelgeving de naam bij onze 
bankrekening met ingang van 1 januari 2018 gewijzigd in ‘Parochie Maria 
Sterre der Zee’. Het nummer blijft ongewijzigd: NL81 RABO 0102 4487 36. 
De donaties die u op deze bankrekening stort, blijven bestemd voor de ge-
loofsgemeenschap H. Antonius Abt. 
 

Peter Plasschaert, budgetbeheerder  
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Bij de dood van zuster Elly Brandts 
 

Woensdag 6 december overleed ’s morgens vroeg, na een lang leven van 
toewijding aan God zoals de rouwkaart zegt, in alle rust Elisabeth Maria 
(Elly) Brandts. Zij werd geboren op 19 juli 1927 in Kerkrade en was 66 jaar 
lid van de Sociëteit van het Heilig Hart. 

Zuster Elly werkte vanaf de fusie met de Martelarenkerk 
met plezier op het secretariaat van de Abt; weer of geen 
weer kwam ze elke donderdagochtend van de Laan van 
Eik en Duinen naar de pastorie. Ze was vrolijk, een beetje 
stout af en toe, en leergierig – ze oefende op de compu-
ter zelfs op haar 82e nog met nieuwe toepassingen van 
het tekstverwerkingsprogramma. 
Medio 2011 nam ze, samen met medezuster Liesbeth de 
van der Schueren, afscheid van de Abt als vrijwilliger om 

zich moedig te gaan voorbereiden op een verhuizing naar het kloosterbe-
jaardenoord in Warmond. Daarna liep het in haar leven niet meer van een 
leien dakje: ze moest na een tijdje verhuizen naar Voorhout, brak daar haar 
heup en moest na de ziekenhuisopname terug naar Warmond om te revali-
deren. Toen het huis in Warmond een andere bestemming kreeg, ver-
huisde ze nog een keer, nu naar Oegstgeest. Het was daar dat ze overleed. 
De uitvaart vond op dinsdag 12 december plaats in Weert, de begrafenis 
aansluitend in Venlo. 
Rust in vrede, lieve Elly, we bewaren zulke goede herinneringen aan je. 
 

Mede namens de andere collega’s van het secretariaat, 
Nelly Oosthoek 
 
Jan Maas in parochiebestuur 
 

Per 1 februari 2018 treedt Jan Maas toe tot het parochiebestuur Maria 
Sterre der Zee in de functie van vicevoorzitter. Jan Maas is bij ons – in wille-
keurige volgorde – bekend als lector, man van Olga en vader van Alexander 
en Maxim. Jan volgt Max Timmerman op wiens zittingstermijn verloopt. 
De vacature vicevoorzitter bestond al sinds 1 mei 2017 maar er meldde zich 
geen (geschikte) kandidaat. 
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Daarop vroeg pastoor Langerhuizen, terugvallend op zijn oude Abtnetwerk, 
Jan Maas voor de openstaande functie. Na een nachtje slapen stemde Jan 
in en is van plan ‘er helemaal voor te 
gaan’. Op de foto ziet u Jan op 28 mei 
2017 aan het eind van de eerste com-
munieviering als hij van pastoor Lan-
gerhuizen een attentie krijgt als dank 
voor zijn hulp bij de voorbereiding 
van de eerste communicantjes. 
 

In zijn functie als vicevoorzitter zit Jan 
Maas onder meer de bestuursverga-
deringen voor en onderhoudt de contacten met de zes beheercommissies. 
Gefeliciteerd met je benoeming Jan, maar in de Abt zien we je toch in de 
eerste plaats als lid van onze gemeenschap, net als Henk van Ruijven, Theo 
van Woerkom en Alex Keijzer, die ook in het parochiebestuur zitten. 
 
Benoeming elders voor diaken Van Berkel 
 

 

Diaken Ronald van Berkel (uiterst links op de 
foto van de ‘heidag 2016’ van het pastoraal 
team) liet eind vorig jaar aan de bisschop van 
Rotterdam weten dat hij openstaat voor een 
benoeming elders. Bisschop Van den Hende 
antwoordde dat Ronald medio deze maand 
een benoeming op een andere standplaats 
mag verwachten. 
 
Voor onze parochie betekent het dat Ronald 
ons uiterlijk 1 juli zal verlaten. Voor die tijd 
zal hij zijn taken en werkzaamheden overdra-
gen of afronden. Mgr. Van den Hende heeft 
toegezegd dat hij in de parochie Maria Sterre 
der Zee een andere diaken zal benoemen. 
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Theater door vrouwen voor vrouwen 
 

Evangelische Gemeente Morgenstond Scheveningen nodigt de vrouwen uit 
andere Scheveningse kerken uit voor een toneelstuk door gelegenheidsthe-
atergroep ‘Schathemeltjerijk’. Het stuk heet ‘Opgeklopte melk’ en wordt 
gespeeld door vier vrouwen. 
 

We zien vier zussen bij elkaar komen op Texel nadat beide ouders zijn over-
leden. Ze ontmoeten elkaar in het vakantiehuisje van hun vader en moeder 
met de hamvraag: wat doen we met het huisje. Gedreven door verschil-
lende motieven lopen de meningen van de zussen drastisch uiteen. Tijdens 
de ontmoeting komt er heel wat oud zeer naar boven en worden familiege-
heimen blootgelegd. De vier zussen worden met elkaar en zichzelf gecon-
fronteerd wat tot een crisis leidt. 
 

 
 

Het is een vrij luchtig stuk, soms humoristisch, met een serieuze onder-
toon. Op de uitvoering in de Bethlehemkerk in Den Haag kreeg de groep 
veel positieve reacties. 
 

Kaarten à 10 euro inclusief consumpties te bestellen via vrouwenegm@ 
gmail.com. 
 

Datum: zaterdag 3 februari 2018 | Tijd: 19.30-22.00 uur; zaal open: 
19.00 uur | Plaats: EGM Scheveningen, Westduinweg 151 
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1928: Het oude kerkmeubilair 
verhuist naar Aruba 

 

Van 1857 tot 1925 stond er op de plek van de huidige H. Antonius Abtkerk 
aan de Scheveningseweg een neogotisch kerkgebouw. In 1928 zijn het 
hoogaltaar, inclusief het rijk gebeeldhouwde retabel (de wand achter het 
altaar), de preekstoel en de communiebank van deze in 1925 afgebroken 
kerk aan de katholieke kerkgemeenschap op Aruba geschonken. Daar zijn 
alle kerkmeubelen uiteindelijk herplaatst in de Sint-Annakerk in het dorpje 
Noord. Na 1965 is het een en ander wat aangepast. 
 

  
  

De nieuwe tabernakeldeuren in de Sint- 
Annakerk in Noord op Aruba 

De Sint-Annakerk in Noord op Aruba 

 
Het middenstuk van de communiebank werd toen, samen met het frontre-
liëf van de tombe van het hoogaltaar, onderdeel van een nieuw altaar. 
De gebeeldhouwde eikenhouten kerkmeubelen waren in 1865 gemaakt 
door Hendrikus van der Geld uit ’s-Hertogenbosch. 
De twee vergulde reliëfplaten van de tabernakeldeuren, die in 1907 nog 
door Jan Hendrik Brom gemaakt waren, bleven in Scheveningen en werden 
in 1927 door zijn twee zonen Jan-Eloy en Leo Brom hergebruikt in het 
nieuwe tabernakel van de huidige Antonius Abtkerk. 
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Oude situatie in Scheveningen 
in de neogotische Abtkerk 

Nieuwe situatie op Aruba 
in de Sint-Annakerk in Noord 

 
Wel heeft men op Aruba, voor de Sint-Annakerk, twee nieuwe reliëfplaten 
laten maken met dezelfde voorstelling van Christus bij de waterput in ge-
sprek met een Samaritaanse vrouw. Wat hierbij vooral opvalt is dat de 
vrouw een soort tulband draagt en er links en rechts op de achtergrond 
palmbomen te zien zijn. 
 

Bart Maltha, 
voorzitter Vrienden van de Abt 
 
 

Nieuwjaarsmorgen 
 

2018 Nieuwjaarsmorgen zonder zorgen, 
zonder zorgen ’t hele jaar! 
Heil en zegen altegaar! 
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Maandagenda 
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 de Noël van Marc- 
Antoine Charpentier en, vanwege Oudjaar, het 
Te Deum van Wolfgang Amadeus Mozart. 

ma 01 10.30 uur Maria, Moeder van God. Eucharistieviering met 
pastoor Langerhuizen m.m.v. organist Richard 
Ram. 

di 02 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 03 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 04 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 06 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Openbaring des Heren/Driekoningen. Eucharistie-

viering met pastoor Langerhuizen. Gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Kleine 
Orgelmis van Haydn. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 07 10.30 uur Openbaring des Heren/Driekoningen. Eucharistie-

viering met parochievicaris Van der Helm en pas-
toraal werker Witteman m.m.v. kinderkoor De 
Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. Motto: 
Goed idee van die ster! 

  11.30 uur Koffie en nieuwjaarsborrel. Gelegenheid elkaar 
een gelukkig 2018 te wensen. Met een verrassing 
van De Stadhoudertjes. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
di 09 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
wo 10 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.30 uur Vergadering beheercommissie 
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wo 10 17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes; kennisma-
king en uitdelen van de werkboeken en -bladen 

do 11 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 13 18.00 uur Tweede zondag door het jaar. Eucharistieviering 

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

zo 14 10.30 uur Tweede zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen. De heren van Laus 
Deo o.l.v. Patrick Hopper zingen de Missa in 
honorem Scti Friederici van Gruber. 

di 16 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 17 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 18 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 20 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Derde zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met parochievicaris Van der Helm. De schola van 
Gli Uccelli zingt de Missa VIII. 

zo 21 10.00 uur Week van gebed voor de eenheid. Oecumenische 
dienst van Woord en gebed in de Bethelkerk, 
Jurriaan Kokstraat 175. Met ds. Van der Leest, 
ds. Maasland, pastoor Langerhuizen en gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper. Motto: Recht 
door zee. 
De Antonius Abt is vandaag gesloten. 

di 23 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 24 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  14.00 uur Vergadering pastoraatgroep 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes; voorberei-

ding presentatieviering op 4 februari 
do 25 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 27 18.00 uur Vierde zondag door het jaar. Eucharistieviering in 

het Engels met father Rex Fortes m.m.v. FCC 
Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 
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zo 28 10.30 uur Vierde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Rivadeneira Aldás. Gemengd 
koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt de Missa 
in Es van O. Hornik. 

di 30 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 31 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
 

Toelichting op de agenda 
Gebedsgroep – dinsdag 2, 9, 16, 23 en 30 januari 
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 4, 11, 18 en 25 januari 
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 6 en zondag 7 januari 
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 het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
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Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 6 en 20 januari 
De Antonius Abtkerk is open voor bezichtiging op de eerste en derde zater-
dag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur. Er zijn dan vrijwilligers aanwezig 
die uitleg kunnen geven over de historie, de bouw en het interieur van de 
kerk. De toegang is vrij en fotograferen is toegestaan. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 13 en 27 januari 
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 
het Engels maar iedereen is van harte welkom om mee te vieren. 
 

Pastoraatgroep – woensdag 24 januari 
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. 

Vervoer naar de kerk 
 

De pastoraatgroep wil graag weten of er in Groot-Scheveningen kerkgan-
gers zijn die regelmatig op zondag vervoer nodig hebben naar de H. Anto-
nius Abtkerk omdat zij daar niet meer zelfstandig naartoe kunnen. Groot-
Scheveningen wordt begrensd door de Duivelandsestraat, Nieboerweg, 
Sportlaan, president Kennedylaan, Johan de Wittlaan, B.M. Teldersweg, 
Waalsdorperweg, van Alkemadelaan, Zwolsestraat en Zeekant. 
Zo ja, kunnen we denken aan een 9-persoonsbus (chauffeur en 8 passa-
giers). Een busje met een lift om makkelijk in- en uit te stappen en berg-
ruimte voor rollators. Rolstoelen kunnen niet mee. 
U zou op zondagochtend bijtijds opgehaald worden en er moeten afspra-
ken gemaakt worden over al dan niet blijven om koffie te drinken na de vie-
ring. Ook goed om te weten: dit vervoer wordt niet gratis. 
 

Maar zover zijn we nog niet, we willen nu eerst de belangstelling peilen. 
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan vóór 1 februari 2018 bij Greet Kappers, 
Henk Bressers, Marie-Elise Huigen of Nelly Oosthoek of via antoni-
usabt3@rkdenhaag.nl, onder opgave van uw naam en adres. 



14 

Huiszegen 2018 
Begin januari 2018 ligt in de kerk de huis-
zegen 2018 voor u klaar; u kunt een exem-
plaar meenemen. De zegen kan thuis aan 
de binnenkant boven de voordeur opge-

hangen worden. 
Van oudsher is het een goede gewoonte om bij gelegenheid van het 
nieuwe jaar het huis te laten zegenen. Op de deurpost aan de ingang van 
ieders huis wordt op Driekoningen met krijt het jaartal geschreven en daar-
bij de letters C+M+B. Het opschrift blijft volgens de traditie staan tot het 
feest van Pinksteren als uitdrukking van het christelijk geloof en als be-
scherming tegen de macht van het kwaad. 
 
Oecumenische dienst 
 

Aan het begin van de Week van gebed voor de eenheid, op zondag 21 janu-
ari 2018, komen mensen uit de Nieuwe Badkapel, de Bethelkerk en de 
H. Antonius Abtkerk voor een dienst van Woord en gebed samen in de 
Bethelkerk aan de Jurriaan Kokstraat 175. 
In deze dienst gaan voor: ds. Charlotte van der Leest van de Nieuwe Bad-
kapel, ds. Jan Maasland van de Bethelkerk, en pastoor Dolf Langerhuizen. 
Gemengd koor Laus Deo levert, onder leiding van Patrick Hopper, een mu-
zikale bijdrage. 
 

 
 

Het motto van de dienst is ‘Recht door zee’; de liturgie werd verzorgd door 
de kerken in het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël 
recht door zee. God deed recht aan het volk dat jarenlang door de Egypte-
naren werd onderdrukt. In Exodus 15 staat een lied dat hierover gaat, een 
lied van de overwinning. De Caribische christenen herkenden Gods rechter-
hand in de beëindiging van de slavernij.  



15 

Kerstmis 2017 
 

  
  

23 dec. | Eucharistieviering Filipijnse gemeenschap (FCC) met father Rex Fortes 

  
  

23 dec. | Santa Claus op bezoek bij FCC 24 dec. | Nachtmis met parochievicaris 
Van der Helm 

  
  

24 dec. | Gezinsviering met diaken Van Berkel en kinderkoor De Stadhoudertjes 
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Vormselvoorbereidingen 
 

Een groep van twaalf vormelingen uit de Antonius Abt en de Driekoningen 
is eind september gestart met hun voorbereiding op het heilig vormsel. Zij 
hebben zich verdiept in de zeven sacramenten, wat bidden is, welke dro-
men zij als christen hebben en hoe zij hun geloof onder de inspirerende lei-
ding van de Heilige Geest kunnen toepassen in het dagelijks leven. Zij heb-
ben zich dit eigen gemaakt door discussies, tekeningen en diverse spel- en 
quizvormen. De vormeling heeft met de lesmethode In vuur en Vlam voor 
het heilig vormsel een nieuwe stap gezet op de weg van het  geloof in het 
besef dat men zich altijd geliefd, geborgen en beschermd mag weten door 
de Heilige Geest, de Helper. 
 

  
  

Marthakerk – bij Mini Kerst Concert Diner In de pastorie van de Paschaliskerk 
 

Ook maakten zij kennis met M25 en verdiepten zich in de problematiek van 
de vluchtelingen. Zij verzorgden op zondag 17 december een optreden in 
de Marthakerk bij het Mini Kerst Concert Diner. Om beurten droegen zij 
een deel van het kerstverhaal voor en zongen kerstliederen. 
 

Nu is de laatste fase van hun voorbereiding aangebroken. Op vrijdag 2 fe-
bruari gaan zij naar de OLVOO-kerk aan de Elandstraat, waar om 19.00 uur 
een viering tot inkeer begint. Daar zijn, naast de vormelingen, hun ouders, 
groot- en peetouders, broers, zussen en familie van harte uitgenodigd. 
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Op zondag 4 februari ontvangen zij in de viering van 11.00 uur het vormsel 
van em. pastoor R. Kurvers. 
 

Ron Fransen en Annelies Brosch, begeleiders 
 
Kerst- en nieuwjaarsgroeten 
 

Uit Ghana wensen Ab van Galen en 
Ineke Bosman van de Peace of 
Christ – Hand in Hand Community 
ons gezegende kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar toe. 

Tineke van Blijswijk van de Stichting 
Een Helpende Hand wenst allen uit 
‘de Abt’ die in 2016 een steentje 
hebben bijgedragen aan de bouw 
van een waterput in John Thorpe 

  

 

 
 
 

 

  

PCC biedt inmiddels een veilig thuis 
aan 100 verstoten kinderen met 
een beperking. Op de foto ziet u ‘Je-
sus the wonderful baby’; na Kerst-
mis heet hij weer Nanayaw Nyame-
kye. 

Village in Sierra Leone een hele 
goede kersttijd en een heel geze-
gend nieuwjaar. Op de foto kin-
deren in het dorp, de meeste wees 
geworden als gevolg van de ebola-
epidemie. 
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Volgende maand 
‘Geloven Nu’ 
 

U en jij: van harte welkom op de volgende bij-
eenkomst van Geloven Nu. Geen methode of 
cursus – maar toch steek je er veel van op. Geen 
school – maar er is wel een inleider: pastoor Dolf 
Langerhuizen. En de groep is geen ‘praatgroep’ – 
maar toch wordt er gepraat. Er komen geloofs- 
en levensvragen aan de orde. Van harte welkom 
dus en denk niet: dit is niets voor mij. 
 

Datum: woensdag 7 februari 2018 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 
‘De houtsnijder, de bisschop en hun mystiek’ 
 

Onder deze titel verzorgt emeritus 
pastor John Batist een middaglezing. 
Hij geeft aan dat een van de manie-
ren om iets over het spirituele in ons 
leven te zeggen, de theologie is. Je 
probeert dan met je verstandelijke 
vermogens te formuleren hoe je het 

Goddelijke ziet. Maar je kunt dit ook op een andere manier doen, namelijk 
via beelden, verhalen of gedichten. Dat wordt wel de mystieke traditie ge-
noemd. Daarbij gaat het om ervaringen waarbij je als het ware even boven 
het alledaagse wordt uitgetild. En waarop je iets voelt van een ‘liefdevolle 
aanwezigheid’, of een ‘totale verbondenheid met het al’. 
Pastor Batist illustreert die traditie aan de hand van twee bijzondere men-
sen: bisschop Huub Ernst en priester-beeldhouwer Omèr Gielliet. 
 

Datum: donderdag 8 februari 2018 | Tijd: 14.30 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
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Oecumene 
 

Onderstaande activiteiten in de kerken van het Oecumenisch 
Beraad Scheveningen staan voor iedereen open. 
 
Nieuwe Badkapel, wandelen met Luther 
 

Een gids neemt u, in het spoor van Maarten Luther, mee 
door het centrum van Den Haag langs kloosters, kerken, en vergeten hof-
jes. Na afloop samen koffiedrinken. Kosten: € 5,00 voor de wandeling. 
Zin om mee te lopen? Meld u aan bij Martin Buis, tel. 06 15 57 57 10. Er 
kunnen 15 mensen mee. 
 

Datum: zaterdag 6 januari 2018 | Tijd: 13.00-14.30 uur 
 
Nieuwe Badkapel, Nieuwjaarsconcert 
 

Traditiegetrouw met Salonorkest Grandisono en verder met meesterpianist 
Bert Mooiman en gastpianist Nicola Meeuwsen, 15 jaar. Na afloop borrel 
met bitterballen. Toegang: € 10,00 (voor de restauratie van het orgel); kin-
deren tot en met 15 jaar gratis. 
 

Datum: zaterdag 13 januari 2018 | Tijd: 16.00 uur | Plaats: NBK, Nieuwe 
Parklaan 90 
 
Gevraagd: kerkvrijwilligers 
 

Ds. Rianne Noordzij, geestelijk verzorger in verpleeghuis De Eshoeve, is op 
zoek naar kerkvrijwilligers voor éénmaal per maand op woensdag bij een 
oecumenische viering van Schrift en Tafel. Als kerkvrijwilliger helpt u mee 
de ruimte in orde maken, haalt bewoners in een rolstoel op en brengt ze na 
afloop weer terug naar hun kamer. 
Speelt u misschien piano? Wilt u dan de liederen begeleiden? 
Aanmelden bij: r.noordzij@hwwzorg.nl. 
 

Tijd: 9.30-11.30 uur | Plaats: De Eshoeve, Doorniksestraat 150-152 
  



20 

Mooi – Kerstconcert – Ontroerend 
 

 
 

Zondag 17 december | Oeral Kozakkenkoor | dirigent Gregor Bak | 
Oekraïens ensemble Uzory | solist Irina Pozdniakova | ‘Stille Nacht’ 

 

 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 23 januari 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). 
 

 


