
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
MAART 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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Herinneringen aan Alphons Dijkstra 
 

Gli Uccelli is een van zijn oprichters kwijt. In het eerste jaar dat het koor be-
stond, gaf Alphons alle leden een vogelnaam en geloof mij, die waren op de 
persoon toegesneden. 
Gli Uccelli is een van zijn meest enthousi-
aste leden kwijt. Op koorreis gaan vond hij 
het einde, naar Berlijn is hij mee geweest, 
met de auto weliswaar, niet met de trein, 
maar hij was erbij. De foto op de rouw-
kaart getuigt daarvan (pag. 6). 
 

Hij was dolblij als hij zijn zwarte pak aan 
mocht trekken voor een concert en daarbij 
een gele of een rode das mocht strikken 
en, o vreugde, soms was het zelfs een 
rood strikje. De kleur checkte hij altijd nog 
even telefonisch. Omdat hij dat zo fijn vond draagt hij deze outfit op zijn 
laatste reis. 
 

Repetitie-technisch had Alphons een status aparte. Even een brilletje rege-
len om de partituur te kunnen lezen. Even een collega-bas charteren om 
het juiste muziekstuk uit zijn map tevoorschijn te toveren. Even een dropje 
organiseren bij de sopranen om de stem op peil te brengen. Bij een opmer-
king van de maestro toch even het laatste woord willen hebben. 
 

Gli Uccelli is zijn barkeeper kwijt. Hij zorgde elke week voor de drankjes en 
soms, als de kas het toeliet, voor zoutjes of stokbroodjes. Het is nu behel-
pen Alphons, gelukkig is de Jumbo dichtbij. 
Gli Uccelli is Alphons kwijt, niet omdat hij het even niet trok, zijn ziekte hem 
in de weg zat, maar voorgoed. Dat voelt heel raar, zo zonder jou Alphons, 
maar we gaan door met zingen. Doe jij met ons mee, ergens daar boven, 
misschien wel samen met Joop, Eli en Trees? Adieu maatje. 
 

(Uitgesproken door Agnes Damen, voorzitter van Gli Uccelli, tijdens de uit-
vaart) 
 
  



4 

In memoriam Alphons Dijkstra 
 

Op 24 januari 2018 is het koorlid Alphons Dijkstra ons ontvallen. Na een in-
tense en lange strijd als nierpatiënt heeft hij met een steeds kortere tus-
sentijd zijn dialyse moeten uitvoeren, wat uiteindelijk een ongelijke strijd 
bleek. 
Alphons kwam op ons koor, Zangcollege ‘Laus Deo’, in februari 2012, nadat 
een oproep was gedaan bij Gli Uccelli om een aantal bassen te lenen. Hier-
door kreeg Laus Deo weer een balans in de stemgroepen. Samen met hem 
kwam ook Paul Wellink en wij waren blij met deze versterking. 
Het instuderen van missen en liederen ging redelijk soepel, omdat zij een 
aantal muziekstukken al kenden. 
Alphons was een aimabel persoon voor het hele koor en had een brede be-
langstelling voor elk koorlid, zeker op sociaal gebied. Zo ontstonden goede 
vriendschapsbanden met leden, waarbij hij graag hielp als er huishoudelijke 
karweitjes te doen waren, zoals het opknappen van timmer- of schilder-
werk. Hij was erg handig met knutselen en zijn handen stonden niet ver-
keerd. Zo ook zou Alphons bij een koorlid helpen, maar in de eerste uren 
werd er meer gepraat dan gewerkt, waaruit blijkt dat hij veel tijd stak in de 
sociale gevoelens van de medemens. 
 

Voor mij was het tekenend, dat toen ik als bas in 
2014 bij het koor kwam, Alphons gelijk aangaf om 
tussen hem en Paul te gaan staan, om betere onder-
steuning te geven. Terwijl zij toch gezworen kame-
raden waren op het koor. Ook op de zaterdagavond-
feestjes, na de heilige mis, was Alphons altijd van de 
partij en bracht een vrolijke noot in. Geregeld 
bracht hij wat lekkers mee voor bij de borrel. 
 

Het laatste jaar 2017 werd voor Alphons echter te 
zwaar om nog elke repetitie bij het koor aanwezig te 
zijn. Het repetitielokaal was boven op de koorzolder 
en de drie trappen omhoog klimmen werd een ob-

stakel. Iedereen was echter blij als hij weer eens langskwam, zowel op de 
koorzolder als op het kerkkoor. Dan werden de banden weer eens aange-
haald en Alphons straalde dan plezier uit. 
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Helaas ontbrak het hem in het afgelopen jaar aan kracht om nog te komen, 
maar zelfs op zijn ziekbed gaf 
Alphons nog adviezen en tips om de 
verlichting op de koorzolder in orde 
te krijgen. 
Ook bleek dat hij erg gelovig was en 
een zeer sterk vertrouwen had in de 
Heilige Maagd Maria. Alphons zong 
ook mee bij het rouw- trouwkoor Ad 
Libitum, een samengesteld koor uit 
leden van Gli Uccelli en Laus Deo. 
 

Helaas hebben we te vroeg afscheid van hem moeten ne-
men. Wij zullen hem blijven herinneren als een fijn en warm 
mens. 
 

Namens dirigent en koorleden van Laus Deo, 
Rob Caminada 

 
Afscheid van Alphons 
 

Alphons Dijkstra kwam in de Antonius Abtkerk door samenvoeging van drie 
parochiekerken en werd bekend als ‘De Technische Dienst’ die voor ieder-
een klaar stond. 
Alphons ontmoetten wij voor het eerst toen hij het koor Laus Deo kwam 
versterken omdat er een tekort aan bassen was ontstaan. Aan ons vroeg hij 
te helpen met het slopen van overtollige kerkbanken en voor belangstellen-
den kerkbanken op maat te maken voor eigen gebruik. Ook op de koortri-
bune - voor het orgel - staat sinds enkele jaren een lange bank die gemaakt 
is van een aantal kerkbanken. 
Een ander groot project waar Alphons, samen met anderen, veel tijd en 
energie in heeft gestopt was de stelling achter het altaar om het aansteken 
van de altaarkaarsen te vergemakkelijken. Deze stelling is helemaal ge-
maakt van het mahoniehout van de oude banken. Met deze klus kon Al-
phons zijn timmermansvakmanschap ten volle benutten. 
Alphons was een harde werker en door zijn gedrevenheid wist hij ook an-
deren te motiveren de handen uit de mouwen te steken. Hij hoefde maar 
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op te bellen voor een klusje en je ging graag met 
Alphons (op de foto links met Gli Uccelli in Berlijn) 
aan de slag. In de loop van de jaren zijn er heel 
wat grote en kleine klussen onder de supervisie 
van Alphons geklaard. Als het aan Alphons had ge-
legen was hij hier nog jaren mee doorgegaan. 
Tot zijn en ons verdriet liet zijn lichaam het echter 
steeds meer afweten. Wij hadden hem nog zo 
graag langer in ons midden gehad en hij was nog 
zo graag langer in ons midden gebleven. 
Wie in de Antonius Abtkerk komt en zijn ogen 

goed rond laat gaan, komt altijd wel iets tegen waar Alphons aan gewerkt 
heeft en hij zal daardoor nog lang in onze herinnering blijven. 
 

Lex Tielenburg en Koos Beerends 
namens de Technische onderhoudscommissie 
 
Familieberichten 
 

geen 
 
Opbrengst collectes 
22/01 – 28/01 = € 459,71  29/01 – 04/02 = € 382,86 
05/02 – 11/02 = € 381,40  12/02 – 18/02 = € 902,74 
 
Palmzondag - eierenzondag 
 

Eenmaal per jaar wijken wij af van het vaste patroon van inzamelen voor de 
voedselbank Scheveningen, namelijk alleen houdbare levensmiddelen. Ook 
dit jaar zijn op Palmzondag, 24 en 25 maart, dozen verse eieren welkom. En 
de variaties die u daarin wilt aanbrengen: chocolade paaseitjes, paashazen, 
eierverf, paasservetjes, etc. etc. 
De dozen eieren en de paasartikelen gaan op Witte Donderdag in de voed-
selpakketten en zijn dus op tijd bij de cliënten. Ik weet dat u meedoet, dus 
hartelijk dank. 
 

Nelly Oosthoek  
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Gouden bruiloft 
Zondag 28 januari vierden Loes en Henk Bressers in aanwezigheid van kin-
deren en kleinkinderen in de Abt het feit dat zij 50 jaar getrouwd waren. 
 

  
 

   foto’s Greet Kappers 
 

Pastoor Langerhuizen sprak het gouden bruidspaar toe en in zijn dank-
woord onthulde Henk het geheim van zijn langdurige gelukkige verbintenis 
met Loes. 
 
Zingen met Patrick Hopper 
 

In 2016 zijn we begonnen met de bijeen-
komsten ‘Zingen met plezier’ onder de in-
spirerende leiding van onze dirigenten. De 
ochtenden zijn bedoeld om te ervaren 
hoe blij je wordt van samen zingen. Uit re-
cent onderzoek blijkt dat muziek maken – 
en zingen hoort daarbij – goed is voor je 
gezondheid en dat het je hersens actief en 

fit houdt. Je hoeft geen kennis of ervaring te hebben om mee te doen. 
Patrick zal ook wat stemoefeningen met ons doen en dan merk je vanzelf 
dat je eigenlijk veel beter kunt zingen dan je dacht. Kom en ervaar het zelf. 
De liedkeus wordt bepaald door de tijd van het jaar: we gaan richting 
Pasen. 
 

Kosten: vrijwillige bijdrage. Aanmelden bij het secretariaat is verplicht, tel. 
354 17 42, e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl, of op de intekenlijst in de 
Ontmoetingsruimte. 
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Datum: zaterdag 10 maart 2018 | Tijd: 10.30-12.00 uur | Plaats: Ontmoe-
tingsruimte Antonius Abtkerk 
 
50plus Bios van Pathé 
 

Gezamenlijk bezoek met de Bethelkerkers aan Pathé Scheveningen op dins-
dag 20 maart 2018 voor de film ‘Wonder’. 
August Pullman (Jacob Tremblay) is 
geboren met afwijkingen aan zijn ge-
zicht. Bang om er niet geaccepteerd te 
worden hebben zijn ouders (Julia Ro-
berts en Owen Wilson) hem nooit naar 
een reguliere school gestuurd. Tot nu 
toe. 
Wanneer hij voor het eerst voet zet in groep 5 verandert hij in een onwaar-
schijnlijke held. Waar zijn familie en nieuwe klasgenoten worstelen met ge-
voelens van medeleven en acceptatie, zal de buitengewone reis van Auggie 
bewijzen dat je niet onopgemerkt kunt blijven als je bent geboren om op te 
vallen. 
Het inspirerende en hartverwarmende verhaal van August Pullman is geba-
seerd op de roman Wonder van R.J. Palacio. 
Na afloop gezellig napraten bij restaurant Zarautz aan de Prins Willem-
straat. Consumpties voor eigen rekening. Wie de daghap á 10,00 euro mee 
wil eten moet zich even aanmelden bij Toos Maasland-Sterken, 
tel. 06 13 69 13 36. 
 
Kom een palmpaasstok maken 
 

Op woensdag 21 maart tussen 15.00 en 17.00 uur kunnen alle kinderen van 
onze kerk weer palmpaasstokken maken in de pastorie. De kinderen moe-
ten zelf een stok meenemen, ze zijn eventueel te koop bij de Hubo in de 
Badhuisstraat. 
Tijdens de Palmzondagviering op 25 maart houden we een processie in de 
kerk en kunnen de kinderen met hun palmpaasstok meelopen. Na afloop 
van de viering gaan de kinderen hun stok naar de bewoners van Bosch en 
Duin brengen.  
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Lezing over het paastriduüm 
 

Pastoor Dolf Langerhuizen kijkt vooruit naar de drie dagen die aan Pasen 
voorafgaan, het paastriduüm. Zij worden algemeen ‘heilig’ genoemd en lei-
den ons terug naar de kern van het geloof: het lijden, de dood en de verrij-
zenis van Jezus Christus. Het gaat over de betekenis van Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Zo kunnen wij ons voorbereiden op het 
komende Paasfeest. 
Met gelegenheid tot het stellen van vragen en een gesprek over wat het 
paastriduüm voor ieder persoonlijk betekent. 
 

Kosten: vrijwillige bijdrage. Aanmelden bij het secretariaat is verplicht, tel. 
354 17 42, e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl, of op de intekenlijst in de 
Ontmoetingsruimte. 
 

Datum: woensdag 14 maart 2018 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Anto-
nius Abt 
 
Benefiet voor de Vastenactie 

 

Het wordt een mooie en gewaar-
deerde traditie: Patrick Hopper geeft 
op Palmzondag een pianoconcert 
waarvan de baten bestemd zijn voor 
de Vastenactie. 
Dit jaar gaat het geld naar onderwijs-
projecten van de Missiezusters in 
Atambua op West-Timor. 
 

Patrick onthult het programma tijdens 
het concert waarbij hij ook toelichting geeft op elk stuk dat hij gaat spelen. 
 

Na afloop is er dus een deurcollecte. 
 

Datum: zondag 25 maart 2018 | Tijd: 
15.00 uur | Plaats: Ontmoetings-
ruimte Antonius Abtkerk 
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Recht door zee 
 

Zondag 21 januari vond in de Bethelkerk de oecumenische viering in het ka-
der van de Week van gebed voor de eenheid plaats. Deelnemende kerken 
waren de wijkgemeente Nieuwe Badkapel/Zorgvlietkerk, de wijkgemeente 
Bethelkerk en de geloofsgemeenschap Antonius Abt. Het motto was: Recht 
door zee. 
De preek werd verzorgd door pastoor Dolf Langerhuizen. Ds. Jan Maasland 
en ds. Charlotte van der Leest waren de liturgen. Laus Deo verleende muzi-
kale medewerking. 
De Antonius Abtkerk was die dag gesloten. 
 

  
Links de leden van het Oecumenisch Beraad 
Scheveningen onder wie Fons de Rouw en 
Emilie Griffioen, rechts de voorgangers: ds. 
Charlotte van der Leest, ds. Jan Maasland en 
pastoor Dolf Langerhuizen 
 

Pastoor Langerhuizen leest uit het Nieuwe 
Testament de verzen over de opwekking van 
de dochter van Jaïrus 

  
Verzamelde christenen uit drie kerken: de 
Nieuwe Badkapel/Zorgvlietkerk, de Bethel-
kerk en de H. Antonius Abt 

Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hop-
per. Aan de vleugel: Marcel van Duyven-
voorde. 

 

  foto’s Bethelkerk 
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Twee broden en… twaalf vissen 
 

Twaalf eerste communicantjes stelden zich zondag 4 februari tijdens de vie-
ring aan onze geloofsgemeenschap voor. Vissen vormden de rode draad in 
de lezingen en liederen. Van de gierige vis Beauty in de eerste lezing via de 
twee broden en de vijf vissen in het evangelie naar de prachtig versierde 
vissen met foto’s van de eerste communicantjes. 
 

 

 

 
De eerste lezing, over Beauty Enkele communicantjes zijn al lid van De 

Stadhoudertjes 
 

 
 

  
De presentatie van de vissen Pastor Beerends: Delen is vermenigvuldigen 

 

De vissen zijn te bewonderen op de scheidingswand in de Ontmoetingsruimte 
 

 

  foto’s Greet Kappers en Olga Maas  
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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 Derde zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-

tieviering met pastoor Langerhuizen. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa 
brevis in d van Lotti. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
  18.30 uur Jaarvergadering gemengd koor Laus Deo, in de 

pastorie 
zo 04 10.30 uur Derde zondag van de Veertigdagentijd. Woord- 

en communieviering met pastoraal werker 
Marijke Witteman m.m.v. kinderkoor De Stadhou-
dertjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. Motto: Bij mij 
kun je thuis zijn. 

  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 
za 10 10.30 uur Zingen met plezier o.l.v. Patrick Hopper, in de 

Ontmoetingsruimte 
  18.00 uur Vierde zondag van de Veertigdagentijd – Laetare. 

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

zo 11 10.30 uur Vierde zondag van de Veertigdagentijd – Laetare. 
Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen. 
Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper 
zingt de Missa in memoriam van Hopper. 

di 13  Geen gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 
wo 14 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.30 uur Vergadering beheercommissie 
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wo 14 14.00 uur Vergadering pastoraatgroep 
  20.00 uur Lezing over het paastriduüm door pastoor Dolf 

Langerhuizen 
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 Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-

tieviering met pastoor Langerhuizen m.m.v. de 
schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

zo 18 10.30 uur Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-
tieviering ter gelegenheid van het 50-jarig jubi-
leum van PaMa met Mgr. Van Luyn, pastoor 
Langerhuizen en diaken Van Berkel. M.m.v. het 
jubilerende koor o.l.v. Bart de Jong. 

  12.00 uur Reünie jongerenkoor PaMa, in de pastorie 
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: 

‘Wonder’ 
wo 21 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  15.00 uur Voor alle kinderen: palmpaasstokken maken in de 

pastorie 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 22 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 24 18.00 uur Palmzondag. Eucharistieviering in het Engels met 

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

zo 25 10.30 uur Palmzondag. Eucharistieviering met palmwijding 
met pastoor Langerhuizen. Palmpaasprocessie. 
Muzikale medewerking: gemengd koor Gli Uccelli 
o.l.v. Richard Ram. 

  11.45 uur Palmpaasoptocht naar woonzorgcentrum Bosch 
en Duin waar de palmpaasstokken aan de bewo-
ners worden aangeboden 

  15.00 uur Benefietconcert voor de Vastenactie – pianoreci-
tal door Patrick Hopper, in de Ontmoetingsruimte 
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ma 26 10.00 uur Vergadering Lidwinagroep 
ma 26 15.30 uur Passiespel door kinderen van de Franse cateche-

segroep, in de kerk, iedereen hartelijk welkom 
di 27 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
  18.45 uur Gezamenlijke repetitie voor de gezinspaaswake 

door kinderkoor De Stadhoudertjes en de eerste 
communicantjes, op de koorzolder 

  19.30 uur Eucharistieviering met boeteritus met pastoor 
Langerhuizen m.m.v. organist Emöke Tavasszy 

wo 28 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 29 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.30 uur Witte Donderdag. Eucharistieviering met pastoor 

Langerhuizen. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. 
Patrick Hopper zingt de Messe brève nr. 7 in C 
van Gounod. De collecte is bestemd voor de Vas-
tenactie. 

vr 30 15.00 uur Goede Vrijdag. Kruisweg met parochievicaris Asa 
m.m.v. organist Patrick Hopper. U kunt meege-
brachte bloemen bij het kruis neerleggen. 

  19.30 uur Goede Vrijdag. Kruishulde met pastoor Langerhui-
zen. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper 
zingt motetten, onder meer het Adoramus te, 
Christe van da Palestrina en Christus factus est 
van Anerio. U kunt meegebrachte bloemen bij het 
kruis neerleggen. 

za 31 19.00 uur Gezinspaaswake in de kerk O.L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen, Elandstraat 

  22.00 uur Paasnacht. Paaswake waarin doop van Coen Bij-
post, met pastoor Langerhuizen m.m.v. jongeren-
koor PaMa o.l.v. Bart de Jong. 
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Toelichting op de agenda 
Orgelconcert – donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 maart 
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. 
De toegang is vrij en fotograferen is toegestaan. Entree vanaf 12.45 uur 
door de rechterzijdeur van de kerk. 
 

Wereldwinkel – zaterdag 3 en zondag 4 maart 
Eén weekend per maand is er in de Ontmoetingsruimte verkoop van artike-
len uit de Wereldwinkel. Het assortiment betreft voornamelijk levensmid-
delen. 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 maart 
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, 20 en 27 maart 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep Antonius Abt bij elkaar 
voor de lezingen van de dag, gebed en zang. Van harte welkom. Voor meer 
informatie en ook om te vragen of de bijeenkomst doorgaat: Lida van Ruij-
ven, tel. 352 08 28. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 10 en 24 maart 
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 14 maart 
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 
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van de leden aanspreken: Henk Bressers, Greet Kappers, Marie-Elise Hui-
gen of Nelly Oosthoek. 
 

Eucharistieviering – dinsdag 27 maart 
Voor het eerst is er dit jaar in alle kerken van de parochie Maria Sterre der 
Zee een boeteviering op een doordeweekse dag. De viering is bedoeld als 
voorbereiding op het paasfeest. In de Antonius Abtkerk kiezen we voor de 
vertrouwde vorm: een eucharistieviering met boeteritus. Aanvang: 19.30 
uur. 
 

 

Vervoer naar de kerk 
 

 
 

We vorderen goed met het organiseren van vervoer naar de kerk op zon-
dag. We hebben nu de beschikking over een busje met lift – met dank aan 
de stichting Wijkbus Groot-Scheveningen. We hebben een chauffeur – 
dankzij het feit dat onze vrijwilliger Leen Spaans zich als zodanig beschik-
baar stelt. En er zijn vier geïnteresseerde passagiers. Het betekent dat we 
op korte termijn tweemaal per maand op zondag vervoer kunnen aanbie-
den. 
 

De kosten zijn twee euro per persoon per keer. Zo gauw de data bekend 
zijn, krijgen degenen die zich aangemeld hebben telefonisch bericht. 
 

Er kunnen meer passagiers (ook met rollator) mee. Meld u dus bij een van 
ons als u in Groot-Scheveningen woont en van deze dienst gebruik wilt ma-
ken. Kent u iemand voor wie dit vervoer een uitkomst zou zijn, maakt u 
hem of haar er dan op attent. Bij voorbaat dank. 
 

Pastoraatgroep 
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Vastenmaaltijd luidt Veertigdagentijd in 
 

Op Aswoensdag, 14 februari, kwamen aan het eind van de middag de deel-
nemers aan de vastenmaaltijd naar de pastorie. Daar vonden zij de tussen-
kamer veranderd in een gezellig petit restaurant met smaakvol gedekte ta-
fels. Wie was uitgegaan van de aangekondigde soep met brood moest even 
bijdraaien: de keukenbrigade – Agnes Damen en Ludy Schavemaker – had 
gekozen voor een ovenschotel. Deze verandering van menu viel gelukkig bij 
iedereen in goede aarde. 
Als gast van de werkgroep M.O.V. zat zuster Elvira Telik aan tafel; zij is ‘het 
gezicht’ van ons Vastenactieproject in Atambua op West-Timor. Zuster El-
vira, Missiezuster Dienares van de Heilige Geest, is geboren en getogen op 
Timor en twaalf jaar geleden door haar congregatie uitgezonden naar Ne-
derland. Zij woont met drie medezusters in een kloosterhuis in Moerwijk en 
is actief in de Marthakerk aan de Hoefkade. 
 

 

 

 
  

 

  
 

Zuster Elvira vertelde over het werk van de Missiezusters in Atambua en de 
behoefte aan financiële steun voor hun onderwijs aan meisjes en volwas-
sen vrouwen. Zo zijn er bijvoorbeeld naaimachines nodig voor de opleiding 
naaien en draad en garen voor de weefgroep. Daarnaast is er geld nodig 
voor de inrichting van en het onderhoud aan internaten voor arme en ge-
handicapte kinderen. foto’s Greet Kappers  
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Raak ons met het vuur… 
 

Zondag 4 februari was het feest in de kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen in de Elandstraat. Zeventien kinderen uit drie geloofsgemeenschappen 
van de parochie Maria Sterre der Zee ontvingen daar tijdens de eucharistie-
viering het vormsel. Onder hen waren drie kinderen uit onze gemeenschap. 
Daartoe uitgenodigd door de bisschop van Rotterdam was emeritus pas-
toor R.G.A. Kurvers vormheer met assistentie van pastoor Langerhuizen en 
pastoraal werker Witteman. 
Als aandenken aan deze dag ontvingen de vormelingen het boek Youcat, 
een jongerenbijbel geschreven in toegankelijk Nederlands. 
Ouders en kinderen vonden het een mooie viering en de geloofsgemeen-
schap H. Ignatius verdient alle lof voor het perfecte gastheerschap. 
 

  
De vormelingen met de voorgangers en cate-
chesebegeleiders 

De individuele handoplegging door emeritus 
pastoor R.G.A.Kurvers 
 

  
De ouders en de vormelingen in een halve 
kring rond de altaartafel 

Jongerenkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong ver-
zorgde mede de muzikale ondersteuning 
 

 

  foto’s Ignatiusgemeenschap 
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Actie Kerkbalans 2018 
 

Dit jaar werd de Actie Kerkbalans gehouden in de periode van 20 januari 
t/m 3 februari 2018. In de recente uitgave van de Stella Maris hebben pas-
toor Dolf Langerhuizen en penningmeester Henk van Ruijven over de Actie 
Kerkbalans bericht. 
Voor de geloofsgemeenschap Antonius Abt betekende deelname aan de 
Actie Kerkbalans dat we met een groep enthousiaste collega-vrijwilligers 
ruim 2000 brieven met folder hebben verspreid. 
Doordat we ook deze keer de meeste brieven zelf hebben kunnen bezor-
gen, hebben we de kosten zo laag mogelijk kunnen houden. 
Graag wil ik alle enthousiaste helpers hiervoor hartelijk bedanken. 
 

Hanny van der Horst 
 

Volgende maand 
 

 zondag 1 april, 10.30 uur – Paaszondag. Eucharistieviering met parochie-
vicaris Asa. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa 
in D Op. 166 van Van Delft. 

 zondag 8 april, 10.30 uur – Goddelijke Liturgie volgens de Slavisch-Byzan-
tijnse ritus met pastoor Langerhuizen m.m.v. Utrechts Byzantijns Koor. 

 dinsdag 10 april, 13.30 uur – 50plus Bios: ‘Loving Vincent’. Samen met 
mensen uit de Bethelkerk een film kijken in Pathé en, als je zin hebt, na 
afloop mee naar Zarautz voor een drankje en de daghap. 

 woensdag 11 april, 20.00 uur – Deel 1 van de film over het katholieke ge-
loof o.l.v. pastoor Langerhuizen. 

 donderdag 12 april, 20.00 uur – Lezing over Titus Brandsma door emeri-
tus pastor John Batist. 

 zondag 15 april, 16.00 uur – Voorjaarsconcert van Cantamus Alati met 
werken van Dvorak, Brahms en Bartok. Dirigent: Kees van der Linden; be-
geleiding Menno Boogaard (piano) en Evelyn Tjon En Fa (viool). 
Toegang: € 12,50 inclusief programmaboekje. Kinderen tot en met 14 
jaar: gratis. Kaartverkoop via www.cantamusalati.nl en voor zover nog 
beschikbaar op 15 april aan de kerk. 
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Oecumene 
 

Matthäus Passion 
 

Het Haags Barokgezelschap voert 
eind maart onder leiding van Gilles 
Michels de Matthäus Passion van 
Johann Sebastian Bach uit. 
Dit jaar is het de 25e keer dat het 
koor en orkest de Matthäus Passion 
in de Nieuwe Badkapel ten gehore 
brengen en wel in de traditionele uit-
voering. 

 

Datum: vrijdag 23 maart 2018 | Tijd: 19.00-22.00 uur | Plaats: Nieuwe Bad-
kapel 
 
 
 
 
 

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

 


