
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
FEBRUARI 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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In memoriam Lies van Blijswijk 
 

Vrijdag 19 januari vond in onze kerk de uitvaartdienst van Lies van Blijswijk 
plaats. Het was een drukbezochte en memorabele dienst, waarmee eer ge-
daan werd aan de bijzondere betekenis van deze intens betrokken parochi-
aan. 
Lies van Blijswijk overleed in alle rust op za-
terdag 13 januari, 91 jaar oud en na een le-
ven van dienstbaarheid. In onze Abt-gemeen-
schap stond ze altijd klaar om de kwetsbare 
mensen te helpen. Jarenlang organiseerde ze 
bijeenkomsten van het Katholiek Vrouwen 
Gilde, was ze betrokken bij de diaconie en 
zette zich in voor de stichting Vrienden van 
de Abt. Voor het werk ten behoeve van het 
behoud van de H. Antonius Abtkerk was Lies 
niet alleen de vrouw achter Theo van Blijs-
wijk, maar samen met hem een stuwende 
kracht, waarvoor we niet anders dan dankbaar kunnen zijn. 
 

Lies van Blijswijk was begin jaren tachtig al direct sterk betrokken bij alle 
ontwikkelingen en dan niet zozeer als vrijwilliger bij het klussen aan het 
kerkgebouw, maar veel meer bij het opbouwen van contacten, het organi-
seren van allerlei vormen van fondswerving en het verzamelen van infor-
matie. 
 

Door haar vriendschap met Françoise de Nie-Molkenboer zorgde ze ervoor 
dat mozaïekmateriaal en bijzondere archiefstukken van Antoon Molken-
boer naar Scheveningen kwamen. Het was ook Lies van Blijswijk die veel 
tijd stak in het napluizen van het Abt-archief en verscheidene aanverwante 
bronnen, om zo een archief over de historie van het kerkgebouw op te bou-
wen. Het veiligstellen en vastleggen van deze informatie is van onschatbare 
waarde gebleken voor het huidige archief van de stichting Vrienden van de 
Abt. Met onverminderde ijver zette Lies zich tientallen jaren in om zo de 
bijzondere cultuurhistorische betekenis van de H. Antonius Abtkerk vast te 
leggen. 
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Vele jaren gaf ze ook rondleidingen en met haar kennis over het interieur 
van het kerkgebouw bleef ze een welkome inspiratiebron. 
Nog jarenlang maakte ze thuis felicitatiekaarten waarvan de opbrengst ook 
ten goede kwam aan de diaconie en de stichting Vrienden van de Abt. 
Haar fysieke inzet mag dan de laatste jaren afgenomen zijn, haar betrok-
kenheid en mentale strijdlust voor de instandhouding van de Abtkerk ble-
ven overeind. 
 

Bart Maltha 
voorzitter Vrienden van de Abt 
 
Familieberichten 
 

Overleden 
01-01-2018 Theresia Maria (Trees) Bakker-Dekker 
13-01-2018 Elisabeth Henrica (Lies) van Blijswijk-Nass 
23-01-2018 Alphonsus Jozef Maria (Alphons) Dijkstra 
 

Eerste communie 
04-02-2018 Justin Antonissen 
 

Gevormd 
04-02-2018 Elleonora Hato, Justin Antonissen en Leyla Keus 
 
Opbrengst collectes 
30/12 – 01/01 = € 751,04  02/01 – 07/01 = € 635,16 
08/01 – 14/01 = € 456,33  15/01 – 20/01 = € 130,17 
 
Eerste communicantjes 2018 
 

In onze geloofsgemeenschap bereiden twaalf kinderen zich voor op hun 
eerste heilige communie. Zij doen dat onder leiding van pastor Elma Bee-
rends aan de hand van het werkboek Blijf dit doen. Bijna elke veertien da-
gen komen ze bij elkaar in de pastorie. Op zondag 4 februari stellen zij zich 
tijdens de viering van 10.30 uur aan u voor. Het zijn: Eline Bijpost, Melia 
Kartawinata, Sterre Kempen, Maxim Maas, Toine More, Paul More, Mar-
tine Petrović, Eleonore Krebs, Jurriaan Troisfontaine, Amélie Troisfontaine, 
Stella Ackermans-Jones en Arianna Gonzalez Doneys. 
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Vormsel 2018 
 

Zondag 4 februari worden in de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ont-
vangen aan de Elandstraat drie kinderen uit onze geloofsgemeenschap ge-
vormd. Het zijn Elleonora Hato, Leyla Keus en Justin Antonissen. De drie 
zijn, samen met kinderen uit de geloofsgemeenschap H. Driekoningen, 
voorbereid door Ron Fransen en Annelies Brosch. Zij kwamen bij elkaar in 
de pastorie van de Paschaliskerk. De viering begint om 11.00 uur, emeritus 
pastoor R. Kurvers is vormheer, pastoor Dolf Langerhuizen en pastoraal 
werker Marijke Witteman verlenen medewerking. Het motto is: Raak ons 
met het vuur van uw Geest. 
 

Ook in de geloofsgemeenschap H. Willibrord 
zijn kinderen voorbereid op het ontvangen 
van het vormsel op 4 februari. De twee groe-
pen vormelingen hebben elkaar regelmatig 
ontmoet, zoals in december bij het Mini Kerst 
Concert Diner in de H. Marthakerk. 
 

Op vrijdag 2 februari, om 19.00 uur, is er in de 
kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ont-
vangen een viering van inkeer voor alle vor-
melingen en hun families. Voorgangers zijn 
pastoor Dolf Langerhuizen en parochievicaris Yan Asa. 
 
Lezing: ‘De houtsnijder, de bisschop en hun mystiek’ 
 

Eén van de manieren om iets over het spirituele in ons leven te zeggen, is 
de theologie. Je probeert dan met je verstandelijke vermogens te formule-
ren 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 mys-
tieke traditie genoemd. 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’. 
 

In deze lezing wordt die traditie geïllustreerd aan de hand van twee bijzon-
dere mensen die vorige jaar gestorven zijn: bisschop Huub Ernst (foto op 
pag. 6) en de priester-beeldhouwer Omèr Gielliet. Zij spraken, elk op hun 
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eigen wijze, op een mystieke manier over God. Bisschop Ernst deed dit bij-
voorbeeld in het boekje: Overwegingen over God zoeken en bidden. Daarin 
schrijft hij onder meer: ‘Kunnen wij nader komen tot de plaats waar God de 
aanwezige van ons leven wordt? En wanneer ik dat wel wil, maar niet kan, 
wat moet ik dan doen? Mij dunkt: wachten, wachten op God. Wachten als 
iemand die uitziet naar Zijn komen en het geduld heeft te wachten tot hij 
komt. Wachten en intussen de weg opgaan van de mens met de mens, 
doen wat recht is en de vrede dienen’. 
 

Mooie, invoelende woorden, waar-
mee hij laat doorklinken hoe hij God 
ziet: Ruimhartig, geduldig, en begrij-
pend dat wij ieder een eigen spiritu-
ele weg te gaan hebben. Meer van 
zijn prachtige teksten zullen we deze 
middag lezen. 

 

We zetten ze naast het werk van Omèr Gielliet (op de foto met het door 
hem gemaakte beeld van Mozes). Hij was pastoor in Zeeuws-Vlaanderen. 
Maar ook was hij beeldhouwer en dichter. Vrijwel altijd werkend met hout. 
En in zijn beelden drukte hij zijn eigenzinnige geloof in God uit. Het al-
lereerste beeld dat hij ooit maakte, was toen 
hij een diepe geloofscrisis doormaakte. Tij-
dens een wandeling vond hij een afgewaaide 
tak: kijk, zo voel ik me nou, dacht ik. Ik ben los 
van de boom van de kerk, los van mijn familie, 
zelfs van mijn moeder en eigenlijk ook van 
mezelf – total loss! 
 

Ik keek nog eens goed naar die tak en ik zag er 
opeens een jongetje in dat zijn armen naar 
boven strekte met het idee van: hoe moet het 
nu verder? Ik ben dat hout thuis gaan bewer-
ken, en merkte dat dit mij een bevrijdend ge-
voel gaf. Er ging om zo te zeggen een bron 
voor mij open. 
Sindsdien ben ik beeldhouwer, en werk altijd 
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met afgedankt of aangespoeld hout. Ik zie daarin de mensen die zich afge-
dankt voelen, en nam me voor hen te laten zien: kijk, als je dít bent, kun je 
zó worden. Zo laat ik in mijn beelden iets zien van Gods liefde voor zoe-
kende mensen. 
Bisschop Ernst gaf hem daar uitdrukkelijk de ruimte voor. Je ziet Gielliets 
beelden overal in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook elders in Nederland en 
België. In deze lezing laat emeritus pastor Batist er een aantal zien en leest 
hij gedichten die Gielliet erbij schreef. 
 

Aanmelden bij het secretariaat, tel. 354 17 42, e-mail antoniusabt@rkden-
haag.nl, of op de intekenlijst in de Ontmoetingsruimte. 
 

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

Het gekroonde Maria-monogram 
 

In de Antonius Abtkerk is het gekroonde Maria-monogram, met daarin uit-
gebeeld de zeven smarten van Maria, te vinden in het mozaïek van de Ma-
ria-apsis. In de voorstellingen van dit mozaïek zit heel veel symboliek ver-
werkt. 
De betekenis van de witte lelies, de blauwe vlakken en de sterren zullen 
voor velen min of meer bekend zijn. De lelies symboliseren reinheid, zuiver-
heid en kuisheid. De blauwe vlakken symboliseren troost en kracht, maar 
ook de hemel, het goddelijke en Maria’s onschuld of zuiverheid. De sterren 
verwijzen naar Maria’s eretitel: Sterre der Zee of ‘Stella Maris’. 
De Latijnse tekst in de mozaïekband luidt: ‘Mater Pulchrae Dilectionis’, dat 
te vertalen is als ‘Moeder van de zuivere liefde’. 
 

De voorstelling bovenaan in deze apsis, van het gekroonde Maria-mono-
gram met de zeven smarten van Maria, vraagt misschien wat meer toelich-
ting. 
Oorspronkelijk werd de naam Maria afgekort met de letters ‘R’ en ‘M’ en 
soms ook gebruikt in combinatie met andere symbolen, om zo samen een 
Maria-monogram te vormen. Bekender is echter de combinatie van de 
twee letters ‘A’ en ‘M’, die doorgaans gelezen wordt als de heilbede ‘Ave 
Maria’ en wij zeggen dan ‘wees gegroet Maria’. 
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Maar dit is niet correct omdat het symbool van de ineengevlochten letters 
‘A’ en ‘M’ eigenlijk staat voor de Latijnse uitdrukking ‘Auspice Maria’, wat 
‘Onder bescherming van Maria’ betekent. 

 

Om dit monogram zitten verscheidene cir-
kels, met blauwe stralen en gouden ster-
ren, waarbij aan de bovenkant een opval-
lend grote kroon geplaatst is. Hoewel er in 
de Bijbel zelf niets staat over Maria als ‘Ko-
ningin van de Hemel’, wordt al sinds de 
Middeleeuwen daarover gezongen en ge-
beden. 
Bij haar aankomst in de hemel zou ze tot 
koningin gekroond zijn en de litanie van 
Maria kent de aanroeping: Koningin van de 
hemel, bid voor ons. 
 

Aan de band van de kroon zijn zeven ver-
sierde punten te zien, die weer raken aan 
de zich daarboven bevindende banden met 

rozen. De zeven momenten van smart in het leven van Maria worden ge-
symboliseerd met deze zeven uitwaaierende banden met rode rozen. De 
rozen zelf symboliseren de eeuwige, de hemelse en de naastenliefde van 
Maria. 
De litanie van Maria kent ook de aanroeping: Mystieke roos, bid voor ons, 
en een van de andere eretitels van Maria is dan ook ‘Rosa Mystica’. 
 

Als de zeven momenten van Maria’s smart worden de volgende gebeurte-
nissen genoemd: 
 

1. Een week na de geboorte van Jezus moet hij in de tempel aan God opge-
dragen worden en daar verschijnt de oude Simeon, die tot Maria sprak: 
‘Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een te-
ken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar 
mag worden. En ook uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord’. 
 

2. Na de geboorte van Jezus verschijnen er wijzen uit het oosten om hem te 
aanbidden, waarna Jozef een droom krijgt waarin een engel hem aanspoort 
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om samen met Maria en het kind naar Egypte te vluchten. Daar moeten ze 
blijven tot Herodes gestorven is en het gevaar geweken is. 
 

3. Als Jezus twaalf jaar is, reist hij voor het paasfeest met zijn ouders mee 
naar Jeruzalem. Hij wordt zo geboeid door de gesprekken met de leraren 
en Schriftgeleerden dat hij alles om zich heen vergeet en niet met zijn ou-
ders terugreist. Dodelijk ongerust keren Maria en Jozef terug naar Jeruza-
lem, waar ze hem pas na drie dagen bij de Schriftgeleerden vinden en zijn 
moeder toen zei: ‘Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Moet je kijken 
met hoeveel smart je vader en ik naar je hebben gezocht’. 
 

4. Jezus moest zelf zijn kruis dragen naar de plaats van zijn terechtstelling 
en hoewel geen van de evangelisten het uitdrukkelijk vertelt, zou hij tijdens 
die lijdensweg ook zijn moeder hebben ontmoet, wat voor Maria een smar-
telijk gebeuren was. 
 

5. De evangelist Johannes vermeldt expliciet dat Maria onder het kruis 
stond op het moment dat Jezus stierf en schrijft: ‘Toen Jezus zijn moeder 
zag, naast de leerling die hij liefhad, zei hij tot zijn moeder, vrouw zie daar 
uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling, zie daar uw moeder.’ 
 

6. Toen Jezus na zijn dood van 
het kruis werd afgenomen, legde 
men hem in de schoot van zijn 
moeder en hoewel ook dit gege-
ven niet verteld wordt door de 
evangelisten, is dit tafereel (een 
piëta) vooral in de Middeleeu-
wen heel veel afgebeeld. Op de 
foto de piëta van Michelangelo 
uit 1498. 
 

7. Ten slotte werd Jezus in een 
nieuw graf gelegd en net zoals Maria onder het kruis stond, zal ze daar na-
tuurlijk ook bij aanwezig zijn geweest en dat is de zevende smart. 
 

Bart Maltha 
Vrienden van de Abt  
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Maandagenda 
do 01 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 03 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Wij vieren de Opdracht van de Heer in de tempel 

– Maria Lichtmis. Eucharistieviering, met kaarsen-
wijding en processie, met pastoor Langerhuizen. 
Ook met Blasiuszegen. Gemengd koor Laus Deo 
o.l.v. Patrick Hopper zingt de Choralmesse in F 
van Bruckner. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 04 10.30 uur Presentatieviering. Woord- en communieviering 

met pastor Elma Beerends m.m.v. kinderkoor De 
Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. Motto: 
Delen = vermenigvuldigen. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
di 06 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
wo 07 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 08 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  14.30 uur Lezing door emeritus pastor John Batist: De hout-

snijder, de bisschop en hun mystiek 
za 10 18.00 uur Zesde zondag door het jaar. Eucharistieviering in 

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

zo 11 10.30 uur Zesde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Asa. Gemengd koor Laus Deo 
o.l.v. Patrick Hopper zingt de Messe Es-Dur van 
Albrechtsberger. 

di 13 10.00 uur Vergadering beheercommissie 
  10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
wo 14 09.00 uur Geen viering en geen koffie-inloop. 
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wo 14 17.30 uur Vastenmaaltijd in de pastorie 
  19.30 uur Aswoensdag. Eucharistieviering met oplegging 

van het askruisje door pastoor Langerhuizen. 
M.m.v. de schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard 
Ram. Start van de Vastenactie. 

do 15 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 17 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Eerste zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-

tieviering met pastoor Langerhuizen m.m.v. orga-
nist Richard Ram. 

zo 18 10.30 uur Eerste zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-
tieviering met parochievicaris Van der Helm en 
diaken Van Berkel. M.m.v. jongerenkoor PaMa 
o.l.v. Bart de Jong. 

di 20 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

  13.30 uur 50plus Bios van Pathé, met Greet Kappers, film: 
‘Battle of the Sexes’ 

wo 21 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  14.00 uur Vergadering pastoraatgroep 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 22 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 24 18.00 uur Tweede zondag van de Veertigdagentijd. Eucha-

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

zo 25 10.30 uur Tweede zondag van de Veertigdagentijd. Eucha-
ristieviering met pastoor Langerhuizen. Gemengd 
koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt de Missa 
l’hora passa van L. da Viadana. 

di 27 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 28 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
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Toelichting op de agenda 
Orgelconcert – donderdag 1, 8, 15 en 22 februari 
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. Ongeveer één week tevoren 
staat het programma op website patrickhopper.com/orgel. 
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 kij-
ken naar het interieur. De toegang is vrij en fotograferen is toegestaan. En-
tree vanaf 12.45 uur door de rechterzijdeur van de kerk. 
 

Wereldwinkel – zaterdag 3 en zondag 4 februari 
Eén weekend per maand is er in de Ontmoetingsruimte verkoop van artike-
len uit de Wereldwinkel. Het assortiment betreft voornamelijk levensmid-
delen als koffie, thee, rijst, rietsuiker, wijn, chocolade, honing en zoet 
broodbeleg. Incidenteel verkoop van handnijverheidsproducten. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 3 en 17 februari 
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 6, 13, 20 en 27 februari 
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. 
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Eucharistieviering FCC – zaterdag 10 en 24 februari 
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 21 februari 
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 
 

Herhaalde uitnodiging: meld u bij de pastoraatgroep als u in Groot-Scheve-
ningen woont en regelmatig op zondag vervoer zou wensen naar de H. An-
tonius Abtkerk omdat u daar niet meer zelfstandig naartoe kunt. In januari 
meldden zich slechts drie geïnteresseerden. Kent u iemand voor wie ver-
voer een uitkomst zou zijn, maakt u hem of haar dan attent op deze moge-
lijkheid. Voor meer informatie: Maandbericht januari 2018. 
 
Huiszegen 2018 

In de kerk ligt de huiszegen 2018 voor u 
klaar; u kunt een exemplaar meenemen. 
De zegen kan bijvoorbeeld thuis aan de 
binnenkant boven de voordeur opgehan-

gen worden. 
 
Intekenlijsten activiteiten 
 

De organisatoren van activiteiten in de Antonius Abt vinden het altijd erg 
prettig als u uw komst tevoren aankondigt. Dat deed u door het secretari-
aat te bellen of een e-mail te sturen. Dat kan nog steeds maar u kunt zich 
nu ook aanmelden door uw gegevens in te vullen op de intekenlijsten die – 
in een zwart omslag – in de Ontmoetingsruimte liggen. 
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Onderwijs: de sleutel naar betaald werk 
 

Dit jaar vragen de M.O.V.-groepen van de parochie Maria Sterre der Zee in 
de Veertigdagentijd aandacht voor een onderwijsproject in Atambua op 
West-Timor, Indonesië. Het project is voorgesteld door zr. Elvira Telik van 
de Missiezusters Dienaressen van de 
Heilige Geest (SSpS). Zij is geboren en 
getogen op West-Timor en woonde tot 
voor kort in de HIRCOS-communiteit in de Schilderswijk in Den Haag. 
Zr. Elvira heeft haar werkterrein voornamelijk in de Marthakerk aan de 
Hoefkade; zij gaat ook op zondagen voor in de Josephkapel van woonzorg-
centrum Het Zamen. Voor de Willibrordgemeenschap is zij lid van de paro-
chiële werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede. 
Zondag 25 februari komt zr. Elvira tijdens de eucharistieviering in de Anto-
nius Abt over Atambua vertellen. 
 

Project Atambua 
In het noordoosten van West-Timor ligt de stad Atambua met ca. 75.000 in-
woners. Hier zijn de Missiezusters werkzaam in het onderwijs en de ge-
zondheidszorg, met vrouwen, en voor gehandicapte kinderen. Zij beheren 
een groot aantal scholen, van kleuter- tot en met middelbare school. Een 
van de scholen, de ‘SMK Kusuma Atambua’, is speciaal voor meisjes om te 

leren naaien of koken en daarmee een 
betaalde baan te krijgen. Hun verdiensten 
betekenen een welkome bijdrage aan het 
familie-inkomen. Op de foto links ziet u 
een van de klaslokalen van de naaicursus. 
Volwassen vrouwen met niet meer dan 
lagere school krijgen cursussen koken en 
naaien, daarnaast leren zij ook weven, 
waardoor zij met de zelfgemaakte kleding 

geld kunnen verdienen. 
Recentelijk hebben de Missiezusters een internaat opgericht, vooral gericht 
op kinderen van arme gezinnen. Ze beheren ook een internaat voor gehan-
dicapte kinderen. 
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Waar is het geld voor? 
De Missiezusters vragen geld voor zulke uiteenlopende zaken als naaima-
chines (€ 1.000 voor 10 machines) en weefmateriaal, watervoorziening en 
elektriciteit en diverse ruimten voor het nieuwe internaat (bij elkaar 
€ 5.500) en keukeninventaris en onderhoud van het internaatsgebouw voor 
de gehandicapte kinderen. In totaal gaat het om € 9.500. 
 
Het gebied 
West-Timor is niet groot, bijna 16.000 km2, minder dan de helft van Neder-

land, met een bevolking van 1,9 
mln. inwoners, waarvan 56 pro-
cent rooms-katholiek – vooral 
in het oosten van West-Timor – 
35 procent protestant en acht 
procent moslim. Het grote aan-
deel rooms-katholieken is toe 
te schrijven aan de missione-

ring door de Portugezen sinds de 16e eeuw. West-Timor wijkt daarin sterk 
af van geheel Indonesië, waar ca. 87 procent moslim is. West-Timor is be-
trekkelijk arm; ongeveer dertig procent van de bevolking leeft onder de ar-
moedegrens en dat is in de laatste vijftien jaar niet echt verbeterd. Het be-
langrijkste middel van bestaan is landbouw, onder meer ‘brandlandbouw’, 
waarbij door hakken en branden telkens een nieuw stuk land wordt ont-
gonnen. 
 

Uw gift voor de Vastenactie 
U kunt uw gift deponeren in de col-
lectezuil in de Ontmoetingsruimte 
of overmaken op bankrekening 
NL81 RABO 0102 4487 36 ten name 
van Parochie Maria Sterre der Zee, 
Den Haag, onder vermelding van 
‘Vastenactie Atambua’. 
Warm aanbevolen door en bij voor-
baat dank van 
de werkgroep M.O.V. 

 
De vrouwen van de weefcursus 
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Vastenmaaltijd 
 

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag 
en is een periode van voorbereiding op het 
Paasfeest. Voorafgaand aan de Eucharistie-
viering op Aswoensdag organiseren wij een 
vastenmaaltijd: een eenvoudige maaltijd 
met soep en brood. Zuster Elvira Telik is te 
gast en het gesprek komt zonder twijfel ook 

op ‘haar’ Vastenactieproject op West-Timor. 
 

Kosten: vrijwillige bijdrage. De netto-opbrengst is bestemd voor de Vasten-
actie. Aanmelden bij het secretariaat is verplicht, tel. 354 17 42, e-mail an-
toniusabt@rkdenhaag.nl, of op de intekenlijst in de Ontmoetingsruimte. 
 

Datum: woensdag 14 februari 2018 | Tijd: 17.30 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 
50plus Bios van Pathé 
 

Al bijna twee seizoenen gaat een groep Bethelkerkers eens per maand naar 
de 50plus Bios van Pathé Scheveningen. Maar iedereen (mannen, vrouwen, 
Bethelkerker of niet) is welkom zich hierbij aan te sluiten. Vanaf januari 
2018 organiseert de Bethelkerk dit samen met de gemeenschap H. Anto-
nius Abt. 
Contactpersoon Greet Kappers: “Wij vinden het een waardevolle aanwinst 
meer samen te ondernemen met de Bethelkerk en andere Scheveningse 
kerken en ook andere activiteiten uit te wisselen. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd!” 
Na afloop van de film is er, voor wie wil, nog een gezellig samenzijn bij res-
taurant Zarautz aan de Prins Willemstraat al dan niet met het gezamenlijk 
eten van de ‘daghap’ à € 10,00. Opgave om mee te eten is per keer noodza-
kelijk en dat kan bij Toos Maasland-Sterken, telefonisch via 06 13 69 13 36 
of per mail: film@bethelkerkscheveningen.nl. 
De film begint altijd om 13.30 uur; een kaartje kost € 7,50. Opgave vooraf is 
niet nodig maar wie bij de groep wil zitten moet om 13.00 uur in de hal van 
Pathé, Kurhausweg 2A, zijn. 
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We gaan samen bezoeken: 
 

dinsdag 30 januari: ‘Gifted’ 
In een kustplaats in Florida voedt de alleen-
staande Frank Adler een wonderkind op: zijn 
energieke en jonge nichtje Mary. Franks voorne-
men om Mary een normaal schoolleven te bie-
den wordt wreed verstoord als de wiskundige 
vaardigheden van de zevenjarige de aandacht 
trekken van Franks starre moeder Evelyn. 
Evelyns plannen voor haar kleindochter dreigen 
Frank en Mary uit elkaar te drijven. 

 

dinsdag 20 februari: ‘Battle of the Sexes’ 
De zinderende tenniswedstrijd in 1973 tussen de nummer één van de we-
reld Billie Jean King en ex-kampioen en notoire ritselaar Bobby Riggs werd 
bestempeld als de ‘Battle of the Sexes’. Het werd het meest bekeken sport-
evenement aller tijden. De wedstrijd wist de tijdgeest te vangen en bracht 
een wereldwijde conversatie op gang over gendergelijkheid. Het bracht te-
vens de feministische beweging in een stroomversnelling. 
King en Riggs, gevangen in alle 
media-aandacht, stonden lijn-
recht tegenover elkaar in de 
discussie. Maar buiten de ten-
nisbaan vochten ze allebei een 
nog veel persoonlijkere en 
complexere strijd. Met een on-
dersteunende man die haar 
aanmoedigde in haar strijd 
voor gelijke beloning, moest de op haar privacy gestelde King ook nog in 
het reine komen met haar eigen seksualiteit. En Riggs zette zijn nalaten-
schap en reputatie op het spel om zo nog één keer het succes uit het verle-
den te kunnen herbeleven. 
Samen zorgden ze voor een cultureel spektakel dat veel verder reikte dan 
de tennisbaan, het was voer voor discussie tussen mannen en vrouwen in 
slaapkamers en vergaderruimtes over de hele wereld.  
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Activiteiten Lidwinagroep 
 

De Lidwinagroep organiseert regelmatig bijeenkomsten om oudere paro-
chianen de mogelijkheid te bieden met elkaar iets te doen. Omdat de groep 
maar een klein aantal vrijwilligers heeft en er ook een beperkte mogelijk-
heid voor vervoer is, kunnen we voor deze activiteiten geen al te grote 
groepen uitnodigen. We hebben dan ook gekozen voor een werkwijze 
waarbij mensen om de beurt worden uitgenodigd zodat iedereen door het 
jaar de kans krijgt mee te doen aan één van de activiteiten. We vinden het 
erg jammer dat het ons niet lukt het anders te doen maar we kijken uit 
naar de bijeenkomsten die we voor 2018 aan het plannen zijn. 
 

Lidwinagroep 
 
Formulier ‘Welkom’ 
 

Sinds kort staan in de informatiezuil in de Ontmoetingsruimte formulieren 
‘Welkom in de H. Antonius Abt’. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor 
nieuwe mensen in onze geloofsgemeenschap; zij kunnen op het formulier 
bijvoorbeeld aangeven of zij een kennismakingsgesprek met een lid van de 
pastoraatgroep wensen – de pastoraatgroep wil graag kennismaken – of in-
formatie over structureel of kortlopend vrijwilligerswerk. Op de achterzijde 
is ruimte voor eventuele opmerkingen. Na invulling kan het formulier in de 
collecteschaal gedaan worden of in de brievenbus van de pastorie, waarna 
een pastoraatgroeplid contact opneemt. 
Het spreekt vanzelf dat ook trouwe kerkgangers van dit formulier gebruik 
kunnen maken. 
 
Actie Kerkbalans 
 

De actie Kerkbalans 2018 is in volle gang. In de pastorie worden de brieven 
en folders in enveloppen gedaan en gebundeld op postcode. De eerste 
bundels zijn al in de bezorging. Al het werk – inpakken, bundelen, bezorgen 
– wordt door vrijwilligers gedaan met maar één doel: veel geld binnenhalen 
voor onze geloofsgemeenschap en de kosten zo laag mogelijk houden. De 
portokosten beperken lukt dus goed, alleen de ‘verre’ adressen gaan via 
PostNL. 
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Volgende maand 
 

Activiteiten 
 

 zaterdag 10 maart, 10.30 uur – ‘Zingen met plezier’ onder leiding van 
Patrick Hopper. Zingen is goed voor je, je wordt er blij van. De liedkeus 
wordt bepaald door de tijd van het jaar: we gaan richting Pasen. 

 woensdag 14 maart – pastoor Langerhuizen geeft toelichting op het 
paastriduüm (Witte Donderdagavond, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, 
Paaszondagochtend) waarin het lijden, de dood en de verrijzenis van Je-
zus centraal staan. 

 zaterdag 17 maart, 19.00-21.00 uur – De Antonius Abt doet mee aan Mu-
seumnacht Kids 2018; motto: Beestenboel. Dieren genoeg rond de per-
soon van Antonius, en in de kerk. (Activiteit nog onder voorbehoud.) 

 zondag 18 maart, 10.30 uur – jongerenkoor PaMa viert zijn 50-jarig jubi-
leum. Na de viering een reünie in de pastorie. 

 dinsdag 20 maart, 13.30 uur – 50plus Bios: ‘Wonder’. Samen met men-
sen uit de Bethelkerk een film kijken in Pathé en als je zin hebt, na afloop 
mee naar Zarautz voor een drankje en de daghap. 

 zondag 25 maart, 15.00 uur – Patrick Hopper geeft een pianorecital ten 
bate van de Vastenactie. Door ieder gewaardeerd concert van Patrick 
voor het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst van de deurcollecte naar 
het onderwijsproject van de Missiezusters op West-Timor in Indonesië. 

 
Oecumene 

 

Nieuwe Badkapel - Leerhuis gelijkenissen 
 

Gelijkenissen lijken een gemakkelijk onderwerp. Maar het is niet altijd wat 
het lijkt. Gemakkelijke verhalen hebben wel eens een ongemakkelijke 
boodschap. Eigenlijk zijn alle gelijkenissen in het Nieuwe Testament uitleg 
van teksten uit het Oude Testament. De gelijkenissen van Jezus gaan niet 
over Jezus, zij gaan over God. Begeleiding: ds. Marianne van Beinum. 
 

Data: dinsdag 6 en dinsdag 20 februari 2018 | Tijd: 20.00-21.30 uur | 
Plaats: Nieuwe Badkapel  
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De Abt – anders bekeken 
 

 
 
 

 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 20 februari 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). 
 

 


