
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
APRIL 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 aanvragen wo, do, vr 070 – 354 17 42 
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 
  



3 

Pasen: finale van de Vastenactie 
 

De kerkcollectes tijdens de paaswake en op Paaszondag vormen de finale 
van de jaarlijkse Vastenactie. Dit jaar voerden alle werkgroepen Missie, 
Ontwikkeling en Vrede van onze parochie actie voor het werk van de Mis-
siezusters in Atambua op West-
Timor, Indonesië. De zusters 
houden zich bezig met onderwijs 
aan vrouwen – koken, naaien, 
weven, gezondheidszorg – en de 
opvang in internaten van arme 
en gehandicapte kinderen. 
Warm pleitbezorgster van de 
Vastenactie is Missiezuster Elvira 
Telik, geboren en getogen op 
West-Timor (foto). Sinds bijna 
tien jaar woont zij in Den Haag en werkt in de Marthakerk aan de Hoef-
kade. 
 

Zondag 25 februari was zij in de Antonius Abt te gast en vertelde over het 
werk van haar medezusters op West-Timor. Overtuigd van het feit dat de 
kerkgangers in de Antonius Abt voor de mensen in Atambua diep in de bui-
del zullen tasten, sprak zij haar dank uit voor de steun. “Dat wij de navolge-
lingen van Jezus mogen zijn,” vervolgde zij. “U allen en wij zijn de missiona-
rissen van deze tijd. Wees blij in God. Wie goed doet, goed ontmoet.” Ze 
zong tot slot het lied ‘Zegen ons’: 
 

 

… 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron 
van zegen zijn. 
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Familieberichten 
 

gedoopt 
31-03-2018 Coen Matthijs (Coen) Bijpost 
 

overleden 
13-03-2018 Elisabeth Josepha Anna (El) Jonkers 
 
Opbrengst collectes 
29/02 – 25/02 = € 369,63  26/02 – 04/03 = € 517,64 
05/03 – 11/03 = € 358,47  12/03 – 18/03 = € 985,78 
 
De mystiek van Titus Brandsma 
 

Onder leiding van emeritus pastor John Batist maken de bezoekers van 
deze lezing nader kennis met Titus Brandsma en enkele van zijn spirituele 
teksten. 
 

Titus Brandsma werd geboren op 23 fe-
bruari 1881 in Ugoklooster bij Bolsward. 
Hij groeide op in een warm, katholiek en 
sociaal gezin. Dat was de basis voor de in-
drukwekkende manier waarop hij later 
zelf zijn spiritualiteit en naastenliefde 
vormgaf. Na de lagere en middelbare 
school trad hij in bij de paters Karmelieten 
in Boxmeer omdat hem daar de grote aan-

dacht voor mystiek erg aantrok. 
Na zijn priesterwijding gaf hij les aan de jonge novicen en was hij onder 
meer actief als columnist bij kranten en tijdschriften waarin hij schreef over 
spirituele onderwerpen. In 1923 werd hij professor aan de Katholieke Uni-
versiteit van Nijmegen en doceerde er wijsbegeerte en geschiedenis van de 
mystiek. 
Al in een vroeg stadium waarschuwde hij in zijn columns en tijdens lezingen 
en colleges voor de gevaren van het nationaal-socialisme en de jodenhaat. 
Hij veroordeelde de anti-joodse maatregelen van het Hitlerregime. 
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Begin 1942 was hij de architect van het verbod dat de Utrechtse aartsbis-
schop Jan de Jong uitvaardigde tegen het opnemen van NSB-advertenties 
in de r.-k. dagbladen. Meteen daarop werd Titus Brandsma gearresteerd en 
naar de gevangenis in Scheveningen getransporteerd. Daar schrijft hij over 
zijn persoonlijke mystieke ervaringen die hij ondanks alle misère en doods-
dreiging beleeft: ‘ik ben er al helemaal thuis, in dat kleine celletje. Ik heb er 
mij nog niet verveeld, integendeel. Ik ben er alleen, o ja, maar nooit was 
Onze lieve Heer mij zo nabij. Ik kan het uitjubelen van vreugde dat Hij zich 
weer eens geheel door mij heeft laten vinden, zonder dat ik bij de mensen 
of de mensen bij mij kunnen. Hij is nu mijn enige toeverlaat en ik voel me 
veilig en gelukkig. Ik wil hier altijd blijven, als Hij het zo beschikt. Ik ben zel-
den zo gelukkig en tevreden geweest.’ 
Uiteindelijk werd hij afgevoerd naar het concentratiekamp van Dachau, 
waar hij op 26 juli 1942 stierf. Medegevangenen getuigden na de bevrijding 
van de indruk die Titus Brandsma op hen had gemaakt: een man uit één 
stuk, die zichzelf bleef onder alle omstandigheden, zelfs onder de knoet van 
de beulen. Zijn spiritualiteit hield de hoop van zijn medegevangenen le-
vend. 
Na de oorlog werd Titus Brandsma voor velen een spirituele gids in hun le-
ven; hij werd in de jaren zeventig door de Paus zalig verklaard. 
 

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: donderdag 12 april 2018 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Anto-
nius Abt 
 
Internationale viering 
 

De jaarlijkse internationale eucharistieviering met alle 
culturele gemeenschappen van de parochie Maria Sterre 
der Zee vond zondag 11 februari plaats in de Marthakerk 
aan de Hoefkade. 
Leden van de Filipijnse gemeenschap droegen bij de ope-
ning van de viering het beeld van Maria Middelares mee.  
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50plus Bios van Pathé 
 

Gezamenlijk bezoek met de Bethelkerkers aan Pathé Scheveningen op dins-
dag 10 april 2018 voor de film ‘Loving Vincent’. 
 

Net wanneer Vincent succesvol begint te wor-
den, pleegt hij zelfmoord. Was het vanwege 
zijn geestelijke gezondheid of problemen met 
zijn broer? Was het een wanhoopsdaad om 
meer erkenning te krijgen voor zijn werk? Of 
was het helemaal geen zelfmoord? 
 

Armand Roulin, de zoon van Van Goghs post-
bode, gaat naar Auvers om daar het mysterie 
rond Vincents dood te ontrafelen. De verschil-
lende mensen (allemaal geschilderd door Van 
Gogh) die hij tijdens zijn reis ontmoet, hebben 
elk hun eigen verhaal. Het blijkt moeilijk de 
waarheid over de getroebleerde Vincent te achterhalen. Gaandeweg schil-
dert de film een fascinerend portret van Van Gogh die tijdens zijn leven am-
per erkenning vond. In 65.000 frames, met de hand geschilderd door meer 
dan 125 kunstenaars die dezelfde techniek als Van Gogh hanteerden, 
brengt de film Van Goghs meest inspirerende schilderijen tot leven. 
 

Loving Vincent won al verscheidene 
internationale prijzen waaronder de 
publieksprijs op het Annecy Interna-
tionaal Animatie Filmfestival. 
Met Helen McCrory (The Queen, foto 
links) en Saoirse Ronan (Brooklyn). 
 

Na afloop gezellig napraten bij restau-
rant Zarautz aan de Prins Willem-
straat. Consumpties voor eigen reke-

ning. Wie de daghap à 10,00 euro mee wil eten moet zich even aanmelden 
bij Toos Maasland-Sterken, tel. 06 13 69 13 36. 
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Pannenkoekenuitstapje 
 

Op maandag 12 maart was het een drukte van belang op de stoep voor de 
Antonius Abt. Er stonden twee ‘boodschappenbusjes’ en een aantal privé-

auto’s. Volgens een duidelijk schema 
werd iedereen naar het voor haar of 
hem bestemde vervoermiddel geleid. 
Stapels rollators verdwenen aan de 
achterzijde in de busjes. Nadat ieder-
een was ingeladen vertrok de stoet. Bij 
ons in de auto ging het iets anders, er 
moesten nog snel vergeten medicijnen 
worden opgehaald. 

 

Na de rit naar Oud Ade arriveerden we bij de pannenkoekenboerderij. Ge-
legen in de oksel van een rotonde aan de grote weg en in een rest van een 
oud bos aan de andere kant. Leuke gebouwen te bereiken over een pitto-
resk bruggetje. De Lakenvelders in de wei waren van plastic. Maar ze ston-
den wel gewoon in de wei. 
Binnengekomen was een hoek van de boerderij gereserveerd voor de 
Lidwinagroep. We zaten dus gezellig onder elkaar aan een serie tafels en 
tot verwarring van de bediening werd er zo nu en dan van plaats gewisseld. 
Dat kon niet want de consumpties 
stonden per tafel genoteerd! Maar het 
loste zich allemaal op, de goede sfeer 
zat erin, er werd zeer geanimeerd ge-
sproken en toen het op het bestellen 
van de pannenkoeken aankwam werd 
duidelijk: zoveel hoofden zoveel zin-
nen. 
 

Er was keuze te over, kortom best las-
tig kiezen. Hartig of zoet beleg. Een enkele garnering of een hele berg. 
Warme of koude garnering. Het was kortom echt moeilijk. Toen de pannen-
koeken kwamen, goed heet, bleken ze ook nog eens behoorlijk groot te 
zijn. Er waren dan ook gasten onder ons, die hun bord niet leeg konden 
eten. Sommigen hadden hulp nodig om tot een leeg bord te geraken. 
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Gelukkig is er maar heel weinig teruggegaan naar de keuken want het was 
echt heerlijk. 
De organisatie was subliem, de keuze van het etablissement voortreffelijk 
en op de rit erheen en weer terug was ook nog genoeg ontwakende natuur 
te zien. Weliswaar nog geen bollenvelden, maar kleine narcissenveldjes 
toch wel. 
Heel veel dank aan de Lidwinagroep voor een fantastisch uitje. 
 

Ieke Schicht (met foto’s van Ine Steenhoff) 
 

De bijzondere gewelf- en kapconstructie van onze kerk 
 

De architecten Joseph Cuypers en zijn zoon Pierre Cuypers, die in 1926 het 
ontwerp voor onze Abtkerk maakten, kozen voor een extra breed midden-
schip. In de kerk valt het meteen op dat ze daarom de twee zijwanden van 
het middenschip halverwege de Maria- en Jozef-apsis geplaatst hebben. De 
architecten hebben voor de overspanning een constructie gekozen die al-
leen boven het gewelf zelf goed te zien is en best wel bijzonder genoemd 
mag worden. 
 

Nadat in 2011 modernere verlichting is aangebracht en het gewelf opnieuw 
geschilderd, komt de bijzondere vormgeving ervan veel beter tot zijn recht. 
Door de aan de kolommen gemonteerde uplights wordt het geometrische 
patroon van driehoekige vlakken in de zes traveeën of gewelfvlakken extra 
mooi uitgelicht. 
 

  
 constructietekening d.d. 10-8-1926 

 

Maar nog specialer is dat het gewelf niet van onderaf ondersteund wordt, 
maar hangt aan een immense ijzeren constructie die zich erboven bevindt. 
De ruimte tussen de middenlijn van het gewelf en de nok van het zadeldak 
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is qua hoogte ongeveer een derde van de hoogte van het middenschip van 
de kerk. In deze ruimte zijn twee grote hoofdspanten (ijzeren boogcon-
structies) aangebracht, die op de twee zijwanden van het middenschip van 
de kerk rusten. 
In de kerk, steeds precies tussen twee traveeën, zie je puntvormige con-
structies vanuit het gewelf langs het muurvlak naar beneden komen. 
Vier hiervan waren echt nodig voor de aanhechting van die twee hoofd-
spanten aan de buitenmuren en alle overige zijn alleen aangebracht voor 
de symmetrie van het geheel. 
Op deze twee hoofdspanten rust een ingewikkeld systeem van ijzeren pro-
fielen en ijzeren kapspanten, die in de lengteas van de kerk de dakvlakken 
ondersteunen. Deze kapspanten heten Polonceauspanten en zijn opge-
bouwd uit ijzeren profielen die een samenstel van driehoeken vormen. Dit 
soort kapspanten werd vooral in de 19e eeuw gebruikt om grotere ruimten 
te kunnen overspannen, zoals stationsoverkappingen en markthallen. 
De metalen profielen zijn gedeeltelijk aan elkaar geklonken en voor de rest 
met bouten, moeren en verbindingsplaten aan elkaar gemonteerd. 
 

  
 

Aan de metalen profielen hangen een aantal houten loopbruggen, die vroe-
ger nodig waren om bij de katrollen te komen waarmee men de kroonluch-
ters kon laten zakken. 
Het gewelf zelf bestaat uit een betonnen schaalconstructie, die aan de on-
derkant in een geometrisch patroon van driehoekige vlakken gestuukt is en 
aan de bovenzijde redelijk ruw en onafgewerkt. Deze betonnen schaalcon-
structie is zeer goed gewapend en door de vele wisselende richtingen van 
de driehoekige gewelfvlakken zijn er ook nog her en der trekstangen aan de 
bovenzijde van het gewelf aangebracht. Met behulp van een systeem van 
ijzeren stangen is de betonnen schaalconstructie verbonden aan de meta- 
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len profielen en zo hangt het gewelf. 
Elke driehoekig gewelfvlakje hangt eigenlijk aan vier ijzeren stangen, drie 
dikkere aan de hoeken en één dunne aan het midden van elke driehoek. In 
de middenlijn van het gewelf is over de gehele lengte een ijzeren kabel ge-
spannen, die strak onder de twee hoofdspanten gemonteerd is en samen 
met de wapening in de betonnen schaalconstructie het gehele gewelfvlak 
stabiel houdt. 
 

In de huidige tijd van Arbowetten en veiligheidseisen is het helaas niet 
meer mogelijk om de ruimte boven het gewelf voor eenieder toegankelijk 
te maken. Maar het verschil tussen hoe je in de kerkruimte het gewelf er-
vaart en hoe je het van bovenaf ziet, is zonder meer enorm. 
 

Bart Maltha 
Vrienden van de Abt 
 
Voedselbank en FCC 
 

  
  

Zaterdag 10 maart waren er in het kader van 
NLdoet bij verschillende supermarkten inza-
melingen voor Voedselbank Scheveningen. 
Met veel succes. Hier de kraam bij Hoogvliet 
aan de Badhuisstraat. 

Ook op zaterdag 10 maart vierde de Filipijnse 
gemeenschap – FCC, participant van de Anto-
nius Abt – het 17-jarig bestaan. Met een eu-
charistieviering, een gezamenlijke maaltijd 
en een grote loterij. 

 
Taalvrijwilliger 
Petra Wolters van VluchtelingenWerk zoekt iemand die een Syrische vrouw 
van rond de dertig, wonend op de Scheveningseweg, zou willen helpen met 
Nederlandse taal op beginnersniveau. 
Info en aanmelden: pwolters@vluchtelingenwerk.nl.  
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Met plezier gezongen 
 

Zaterdag 10 maart was er een ochtend 
‘Zingen met plezier’, deze maal onder lei-
ding van Patrick Hopper, de dirigent van 
gemengd koor Laus Deo. We zongen lie-
deren passend bij de lijdenstijd en Pasen. 
Onder meer Ubi caritas, een Taizélied. Het 
was weer een geweldige ochtend, ook 
door de komst van enkele mensen uit de 
Bethelkerk. Hartelijk dank, Patrick, dat het 
je altijd weer lukt de meest ongeoefende 

zangers aan het zingen te krijgen. Het was leuk en inspirerend. 
 

Greet Kappers 
 
Abt-snuffelmarkt 
 

Ook dit jaar komt er weer een snuf-
felmarkt van onze kerk. De Lidwina-
groep heeft echter te kennen gege-
ven met de medewerking aan de 
markt te stoppen. Daarop hebben de 
Vrienden van de Abt besloten zelf-
standig door te gaan. 
De snuffelmarkt is op zaterdag 
18 augustus. U kunt uw spullen inle-
veren op dinsdag 14 augustus, 
woensdag 15 augustus en donderdag 16 augustus, van 10.00 tot 13.00 uur, 
aan de pastorie. 
Leuke en mooie artikelen zijn welkom maar geen kleding. 
Dus, gaat u opruimen? Denk dan aan ons. 
 

Barbara Wolswijk 
Vrienden van de Abt 
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Maandagenda 
za 31 19.00 uur Gezinspaaswake met pastoor Langerhuizen en 

pastoraal werker Witteman in de kerk O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen, Elandstraat. Met mede-
werking van Kinder- en jeugdkoor Ignatius en kin-
derkoor De Stadhoudertjes, beide o.l.v. Maria 
voor ’t Hekke. 

  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. 
Er is één collecte; de opbrengst wordt gelijkelijk 
verdeeld tussen de eigen kerk en de Vastenactie 
voor Atambua. 

zo 01 10.30 uur Paaszondag. Eucharistieviering met parochievica-
ris Asa. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick 
Hopper zingt de Mis in D Op. 166 van Marc van 
Delft. 
Er is één collecte; de opbrengst wordt gelijkelijk 
verdeeld tussen de eigen kerk en de Vastenactie 
voor Atambua. 

di 03 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 04 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
  20.00 uur Voorbereiding doopviering (22 april) met pastoor 

Langerhuizen, doopouders en doopgetuigen 
do 05 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 06 13.30 uur Secretariaatsoverleg, bibliotheek 
za 07 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Tweede zondag van Pasen – Beloken Pasen. 

Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
m.m.v. organist Richard Ram. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
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zo 08 10.30 uur Tweede zondag van Pasen – Beloken Pasen. 
Goddelijke Liturgie volgens de Slavisch Byzan-
tijnse ritus. Met pastoor Langerhuizen m.m.v. het 
Utrechts Byzantijns Koor onder leiding van Iryna 
Gorvanko. Na het koffiedrinken iconenwijding. 

  11.45 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
ma 09 19.30 uur Bestuursvergadering Laus Deo, bibliotheek 
di 10 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
  13.30 uur 50plus Bios van Pathé, met Greet Kappers, film: 

‘Loving Vincent’ 
wo 11 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.30 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
  14.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
  20.00 uur Deel 1 van de film ‘Catholicism’; begeleiding pas-

toor Langerhuizen 
do 12 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  20.00 uur Lezing over de mystiek van Titus Brandsma door 

emeritus pastor John Batist 
za 14 18.00 uur Derde zondag van Pasen. Eucharistieviering in het 

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

zo 15 10.30 uur Derde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 
parochievicaris Van der Helm en diaken Van Ber-
kel m.m.v. jongerenkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. 
Kinderwoorddienst. 

  11.30 uur Er is vandaag geen koffiedrinken in verband met 
het concert van Cantamus Alati 

  16.00 uur Voorjaarsconcert door Cantamus Alati o.l.v. Kees 
van der Linden 

di 17 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 18 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
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wo 18 20.15 uur Concert leerlingen De Vrije School Den Haag 
do 19 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  20.15 uur Concert leerlingen De Vrije School Den Haag 
za 21 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Vierde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 

parochievicaris Asa. Gemengd koor Laus Deo 
o.l.v. Patrick Hopper zingt de Mis in C van Bruck-
ner. Tweede collecte voor de priesteropleidingen. 

zo 22 10.30 uur Vierde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 
een Broeder van Sint Jan m.m.v. de schola van Gli 
Uccelli o.l.v. Richard Ram. Tweede collecte voor 
de priesteropleidingen. Kinderwoorddienst. 

  13.00 uur Doop van Floor Splint, Noah Winklaar, Percy 
Grisales Alzate en Abby Grisales Alzate door pas-
toor Langerhuizen 

di 24 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 25 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 26 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 27  Koningsdag, secretariaat gesloten 
za 28 18.00 uur Vijfde zondag van Pasen. Eucharistieviering in het 

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

zo 29 10.30 uur Vijfde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 
parochievicaris Asa m.m.v. gemengd koor Gli 
Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
  13.00 uur Doop van Lotte Latour door pastor Beerends 
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Toelichting op de agenda 
Gebedsgroep – dinsdag 3, 10, 17 en 24 april 
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. 
 

Orgelconcert – donderdag 5, 12, 19 en 26 april 
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 7, zondag 8 en zondag 29 april 
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. Deze maand zijn 
er drie verkoopdagen; in de maand mei zijn de Wereldwinkeliers met va-
kantie. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 7 en 21 april 
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. 
 

Pastoraatgroep – woensdag 11 april 
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. 
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Eucharistieviering FCC – zaterdag 14 en 28 april 
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. 
 

 

Vervoer naar de kerk 
 

 
 

Vrijwilliger Leen Taal is met glans geslaagd voor zijn wijkbuslicentie en dat 
betekende dat we op zondag 18 maart voor de eerste maal kerkgangers 
hebben opgehaald om naar de Abt te gaan. 
Volgende mogelijkheden: zondag 1 april (Pasen), zondag 8 april, zondag 
22 april. U wordt thuis opgehaald tussen 9.30 en 10.00 uur. 
Vertrek van de kerk voor de retourrit: 12.15 uur. 
Prijs per zondag: 2 euro per persoon, contant in de bus te betalen. 
Opgeven om mee te rijden: bij Nelly Oosthoek, woensdag, donderdag en 
vrijdag van 10.30 tot 15.00 uur, tel. 354 17 42. 
 
Oproep 
 

Wegens taakbeëindiging om gezond-
heidsredenen door de huidige medewer-
ker zoekt de Antonius Abt een vrijwilliger 
voor het ordenen van documentatie voor 
het eigen archief. 
Nadere informatie hierover is te bevra-
gen bij de beheercommissie (Fons de 
Rouw, tel. 070-352 46 04). 
 

 Rond 1960: Tom Manders als archivaris 
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Viering volgens de Slavisch-Byzantijnse ritus 
 

In de Slavisch-Byzantijnse ritus wordt de eucharistieviering Goddelijke Litur-
gie genoemd. Deze liturgie wordt in de ortho-
doxe kerken van het oosten maar ook in de 
rooms-katholieke kerk gevierd. 
 

Eenmaal per jaar, op de tweede zondag van 
Pasen – Beloken Pasen, vieren we deze bij-
zondere liturgie in de Antonius Abtkerk. 
Pastoor (vader) Dolf Langerhuizen is de cele-
brant. Het Utrechts Byzantijns Koor onder lei-
ding van Iryna Gorvanko verzorgt de liturgi-
sche gezangen. 
 

Met behulp van de tweetalige liturgieboekjes 
en de mondelinge toelichting van de diaken is 

deze liturgie in het Kerkslavisch goed te volgen. 
 

Gewoontegetrouw wijdt pastoor Langerhuizen na afloop van het koffiedrin-
ken de nieuwe iconen. Deze zijn geschreven door cursisten van Martin 
Mandaliev. Na de wijding is de icoon pas ‘af’, Christus, de Moeder Gods van 
het Teken (afbeelding) of de heilige zijn dan op mystieke wijze tegenwoor-
dig in de icoon. 
 

U bent van harte welkom bij deze mooie en bijzondere viering. 
 

Datum: zondag 8 april 2018 | Tijd: 10.30 uur | Plaats: Antonius Abtkerk 
 

Motief paaskaars 
 

De kosters van de Antonius Abt hebben dit jaar gekozen voor een 
paaskaars met het motief kruis, broden, vissen. Voor deze keus 
vonden zij inspiratie bij de werkgroep Eerste heilige communie die 
voor de presentatieviering op zondag 4 februari uitging van de 
Schriftlezing over de wonderbare broodvermenigvuldiging, het be-
kende verhaal over de vijf broden en de twee vissen. 
Vissen dragen de foto’s van de eerste communicantjes, vissen op 
de paaskaars, zo passend op Scheveningen.  
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Dopen, wat is dat? 
 

Woensdagmiddag 7 maart ging het bij de eerste-
communiecatechese over dopen. Wat is dat, wat 
gebeurt er als je gedoopt wordt? 
Pastor Elma Beerends gaf tekst en uitleg en 
daarna was het tijd het geleerde in de praktijk te 
brengen: er werd gedoopt. Na afloop van de 
plechtigheid poseerden de gelukkige ouders met 
de dopeling, de kapelaan en de familie voor de 
camera van Marie-Elise Huigen. 
Eline Bijpost, zelf als baby gedoopt, wist na af-
loop precies wat er met haar vader in de paas-
wake gaat gebeuren. 

 

  
 
Film kijken: ‘Catholicism’ 
 

In de film Catholicism neemt father Robert E. Barron de kijker mee naar 
wat goed, mooi en waar is in het katho-
lieke geloof. Hij bezocht vijftien landen 
en maakte opnamen op vijftig locaties. 
Eigenlijk is het een reis door de schatka-
mer van het katholieke geloof. 
Father Barron, hulpbisschop van Los An-
geles, heeft de gave op een boeiende 
manier geloofsthema’s uit te leggen en schuwt ook lastige onderwerpen 
niet. Tegelijk krijgen we te zien hoe het geloof leeft en mensen tot steun is. 
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Vanavond deel 1 in een serie van drie. Deel 2 op 2 mei, deel 3 op 20 juni. 
 

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

Datum: woensdag 11 april 2018 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Antonius 
Abt 
 
Voorjaarsconcert Cantamus Alati 
 

Een van de werken die Cantamus Alati tijdens zijn voorjaarsconcert ten ge-
hore zal brengen is de cyclus Pocta Tvůrcům van Zdenek Lukáš (1928-2007) 
en dat is een primeur in Nederland. Deze Tsjechische componist is bij ons 
minder bekend maar heeft elders in de wereld veel prijzen en onderschei-
dingen ontvangen. Het stuk, dat geschreven is voor gemengd koor, viool en 
piano, ontstond in 1980 op gedichten van Václan Fischer. Het is een muzi-
kaal eerbetoon aan de kunstenaars Michelangelo, Rembrandt en Picasso. 
Een andere Tsjechische componist op het programma is Antonín Dvořák 

(1841-1904). Van hem zal het koor een be-
werking van zijn Moravische duetten zin-
gen. Deze duetten zijn geïnspireerd door 
de volksmuziek van Moravië en waren oor-
spronkelijk bedoeld als huismuziek. Leos 
Janáček (1854-1928), eveneens afkomstig 
uit Tsjechie, koos zes van de Moravische 
duetten van Dvořák uit en bewerkte die 

voor vierstemmig gemengd koor, met behoud van Dvořáks oorspronkelijke 
pianobegeleiding. 
De Zigeunerlieder van Johannes Brahms (1833-1897) en de Four Slovak 
Songs van Belá Bartók (1881-1945) complementeren het programma. 
 

Het koor zingt onder leiding van Kees van der Linden; begeleiding door 
Menno Boogaard (piano) en Evelyn Tjon En Fa (viool). Zij spelen tevens als 
intermezzo Romance in E groot van Leos Janáček en zes Roemeense volks-
dansen voor piano van Béla Bartók. 
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Het concert duurt ongeveer een uur. Er is geen pauze. Na afloop gelegen-
heid tot het drinken van een glaasje wijn of fris. 
 

Toegang € 12,50 p.p., inclusief programmaboekje. 
Kinderen t/m 14 jaar: gratis. 
€ 5,- korting met Ooievaarspas. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.cantamusalati.nl en op 15 april aan de 
kerk. 
 

Datum: zondag 15 april 2018 | Tijd: 16.00 uur | Plaats: Antonius Abtkerk 
 
Concert leerlingen De Vrije School 
 

Voor de uitvoeringen van de leerlingen van De Vrije School Den Haag is al-
tijd zoveel belangstelling – te veel voor het maximaal aantal toegestane 
personen in de kerk – dat er dit jaar voor het eerst twee uitvoeringen zijn: 
een op woensdag en een op donderdag. Iedereen krijgt zo de gelegenheid 
om een avond te komen luisteren. 

Beide avonden beginnen met het koor 
van de 9e klassen. Zij zingen een divers 
repertoire met pianobegeleiding van 
Stefaan Brakkee. Na de pauze zingt het 
koor van de bovenbouw de Messa di Glo-
ria van Puccini met begeleiding van het 
orkest bestaande uit ouders en oud-leer-
lingen. Solisten zijn Adrian Fernandes, te-

nor, en Peter Scheele, bariton. Het koor wordt geleid door Douwe Klinken-
berg. 
 

De kaartverkoop start op dinsdag 3 april. Kaarten kosten € 12,- of € 6,- 
(schoolpas, kinderen onder de 14 jaar, Ooievaarspas), inclusief één con-
sumptie, en zijn verkrijgbaar op de vestigingen van De Vrije School aan de 
Waalsdorperweg 12 en de Abbenbroekweg 7. Uitsluitend contant af te re-
kenen. 
 

Data: woensdag 18 april en donderdag 19 april 2018 | Tijd: 20.15 uur | 
Plaats: Antonius Abtkerk 
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Kinderwoorddienst van start 
 

Zondag 15 en zondag 22 april is er tijdens de eucharistieviering een woord-
dienst voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Bij het begin van de viering zit-
ten de kinderen bij hun ouders in de kerk. Vóór het evangelie nodigen wij 
ze uit mee te gaan naar de pastorie voor hun eigen woorddienst. 
Tijdens de kinderwoorddienst lezen wij het evangelie van die zondag en 
praten hierover met de kinderen. Ze maken ook een werkje, een puzzel of 
een kleurplaat. Dit duurt ongeveer een kwartier. Vóór de geloofsbelijdenis 
komen de kinderen de kerk in en gaan weer bij hun ouders zitten. 
Het team van de kinderwoorddienst bestaat op dit moment uit vier perso-
nen die afwisselend een zondag dienst doen. Wij zijn nog op zoek naar 
meer vrijwilligers. Voor aanmelden en informatie kunt u bellen met Carmen 
Pronk, 06 41 03 86 09. 
 
Franse catechese in de Abt 
 

Bijna elke maandagmiddag stroomt de pastorie van de Abt vol kinderen. 
Het zijn de kinderen van de buren, van Lycée français Vincent van Gogh, en 
zij komen voor de catechese. 
 

  
Tussenkamer, voorkamer, alle ruimten zijn bezet, ook de keuken en de koorzolder 

 
 

    foto’s Franse catechesegroep 
 

Incidenteel maakt de catechesegroep ook gebruik van het kerkgebouw, bij-
voorbeeld voor het passiespel.  
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Volgende maand 
 

 woensdag 2 mei, 20.00 uur – Film kijken: ‘Catholicism’, deel 2. Begelei-
ding: pastoor Dolf Langerhuizen. 

 dinsdag 8 mei, 13.30 uur – 50plus Bios: ‘Dunkirk’. 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. 

 donderdag 10 mei Hemelvaartsdag, 5.30 uur – Voettocht naar begraaf-
plaats Oud Eik en Duinen met de ruïne van de Mariakapel. 

 vrijdag 25 mei, 17.30 uur – Tapasmaaltijd, maaltijd met kleine meege-
brachte hapjes, in de pastorie. Organisatie: Greet Kappers. 

 
Parochie 

 

De vrijwilligers van de uitvaartlijn van de parochie Maria Sterre 
der Zee doen hun werk met veel liefde en toewijding maar zijn 
hard op zoek naar mensen die het team willen versterken. Via 
de uitvaartlijn worden uitvaarten centraal aangenomen. 
Een vrijwilliger beheert de uitvaartlijn steeds voor een periode 
van twee weken en draagt daarvoor een mobiele telefoon bij 
zich. Voor meer informatie: centraal parochiesecretariaat, tel. 
820 98 66. 

 
Oecumene 

 

Koffieochtend Bethelkerk 
In de hal van de Bethelkerk is er elke don-
derdag een koffieochtend. Je kunt bin-
nenlopen wanneer je wilt en er staat een 
kopje koffie of thee voor je klaar. Doel-
groep: ouderen die anders thuis alleen 
koffie drinken. Van harte welkom. 
 

Data: donderdag 5, 12, 19 en 26 april 
2018 | Tijd: 10.00-11.30 uur | Plaats: Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175 
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Concert Marcel van Duyvenvoorde 
 

Marcel van Duyvenvoorde viert zijn veertigjarig 
jubileum als musicus met een benefietconcert. 
Van Duyvenvoorde is als organist verbonden aan 
de Bethelkerk. Een projectkoor en -orkest voert 
onder zijn leiding het oratorium David van André 
van Vliet uit. De sopraan Natascha Elbers en de 
bariton Gerard de Goeij verlenen solistische me-
dewerking. 
De toegang is vrij. Er is een collecte voor Kinder-
fonds de Mama’s van Zuid-Afrika. 
 

Datum: vrijdag 13 april 2018 | Tijd: 20.00 uur | 
Plaats: Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175 
 
Jom Hasjoa-herdenking 
 

Wij herdenken in Den Haag de zes miljoen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vermoorde joden. Thema: Vervolging 
en verzet – ooggetuigen. 
Sprekers: Levie Kanes en Marissa Her-
der. 
Muzikale medewerking: chazan Ken 
Gould en het octet Eloquentia. 
Na afloop worden er bloemen gelegd 
bij het Joods Kindermonument op het 
Rabbijn Maarsenplein (foto). 
Organisatie: Haagse Gemeenschap van Kerken. 
Toegang vrij. 
 

Datum: zondag 22 april 2018 | Tijd: 16.00-18.00 uur | Plaats: Kloosterkerk, 
Lange Voorhout 
 
 
  



24 

 
Heel de aarde zij vol vreugde, 

daar alle duister thans verdreven is. 
 

uit de Paasjubelzang 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 24 april 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). 
 

 


