
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
MEI 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 
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VENI CREATOR 
 

Geest van God, Schepper van het heelal, 
U komt elke dag opnieuw in onze dagelijkse realiteit 

en vult ons hart met uw Goddelijk erbarmen. 
 

U bent Gods geschenk aan ons, 
de troostende aanwezigheid die met ons meetrekt, 

de oorsprong van nieuw leven, nieuwe missie 
het vuur dat ons hervormt en omvormt in U. 

 

In de vele gaven en talenten die U ons schenkt, 
herkennen we Gods gunnende hand, 

en leren we al gaande Zijn taal en bedoeling 
met ons verstaan en bezingen. 

 

Geef ons inzicht en wijsheid, 
vuur ons aan met de gloed van Uw liefde 

en doe onze broze, zwakke natuur herleven 
vanuit Uw kracht. 

 

Bevrijd ons als we belaagd worden, 
van binnenuit of van buitenaf 

en leid ons in vrede verder op Uw weg, 
zodat geen kwaad ons leven schaden kan. 

 

Richt onze ogen op de Vader en de Zoon, 
o Geest van beiden in liefde uitgegaan, 
en laat ons dan komen tot aanbidding 

in wat ons te boven gaat. 
 

Dan zingen wij: 
Eer zij de heerlijkheid Gods, 

Vader, Zoon en heilige Geest, 
tot in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 
 

Uit: Gebedenboek Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest 
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Familieberichten 
 

gedoopt 
22-04-2018 Floor Indie (Floor) Splint 
   Noah Leonardus Siegfried (Noah) Winklaar 
   Percy Wei Shing (Percy) Grisales Alzate 
   Abby Meijling (Abby) Grisales Alzate 
29-04-2018 Lotte Francisca Wilhelmina (Lotte) Latour 
 

overleden 
11-04-2018 Gerrit Smit 
23-04-2018 Alijda Johanna Silvia Maria van Kempen 
 
Opbrengst collectes 
19/03 – 25/03 = € 688,31 26/03 – 01/04 = € 2.451,81 
02/04 – 08/04 = € 776,61 09/04 – 15/04 = €     410,45 
16/04 – 22/04 = € 808,83 22/04 voor Vronesteyn: € 196,25 
 
Vastenactie 
 

Benefietconcert – Zondagmiddag 25 maart leidde Patrick Hopper de bezoe-
kers van het pianoconcert langs een negental bekende componisten. Als 
eerste J.S. Bach, want ‘geen dag zonder Bach’. Vervolgens Mozart, Beetho-
ven en Frans Schubert, een fan van Beethoven. Dan twee componisten uit 
Leipzig: Mendelssohn en Schumann. Chopin, een genie volgens Schumann, 
was de volgende in de rij. Na Claude Debussy sloot Patrick het concert af 
met Isaac Albéniz voor ‘een beetje Spaanse zonneschijn’. 
Er waren 25 bezoekers, onder wie ds. Maasland en zijn vrouw. Patrick, dank 
voor je mooie concert dat € 232,50 voor het goede doel opbracht. 
 

Collectes – De collectes (benefietconcert, schaal, offerblok) voor het pro-
ject van de Missiezusters in Atuamba op West-Timor hebben in de Abt tot 
een prachtig resultaat geleid: € 2.559,30. Hartelijk dank voor uw bijdragen. 
De zusters gaan er goed werk mee doen: scholing van vrouwen en meisjes 
en huisvesting van gehandicapte kinderen en kinderen uit arme gezinnen. 
 

werkgroep M.O.V., 
Emile Kempen en Nelly Oosthoek  
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Wil jij ook de klokken luiden? 
 

De werkzaamheden van een koster intrigeerden mij als klein kind al. Wat 
gebeurde er daar allemaal zo achter de schermen in de sacristie en de pas-
torie? In mijn ogen moest je bijna heilig zijn om die gewijde plekken te mo-
gen betreden. En omdat ik niet heilig ben, vond ik het niet gepast om te re-
ageren op eerdere oproepen in het Maandbericht om je als koster op te ge-
ven. 
 

Alsof het toch zo moest zijn, werd ik bijna twee jaar geleden gevraagd om 
het kostersteam te versterken. Met beide handen greep ik deze kans aan 
en geef ik nu met heel veel plezier in-
vulling aan deze taak. 
Zo eens in de 2 à 3 weken sta ik op 
het rooster voor de kostersdienst op 
zaterdagavond of zondagochtend. 
Ruim voordat de viering begint be-
treed ik als eerste de kerk om het 
licht aan te doen. 
 

Op dat moment, waarop ik als enige 
in onze lege, stille, prachtige kerk 
ben, prijs ik mij gelukkig dat ik dit  De luidklokken van de H. Antonius Abtkerk 

werk mag en kan doen. Ik bid tot God 
om hem te bedanken. Vervolgens begin ik aan de praktische werkzaamhe-
den zoals de rest van de verlichting ontsteken, verwarming en geluidsinstal-
latie checken, intentieboek klaarleggen, de offerkaarsen aanvullen, de 
juiste kleur altaarkleed neerleggen en de altaarkaarsen aansteken. 
 

Met bijzondere toewijding maak ik het altaar gereed voor het Eucharistisch 
gebed met het klaarzetten van de kelk, het water, de wijn en de schaal met 
– ongeconsacreerde – hosties. En dan, een kwartier voor aanvang van de 
viering, mag ik de klokken gaan luiden. Dat is het moment waarvan ik het 
meeste geniet: de voorbereidingen zijn getroffen en alle parochianen wor-
den uitgenodigd deel te nemen aan de viering. “De tafel is gedekt, iedereen 
is welkom”. 
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Vanzelfsprekend houden hiermee de taken van de koster niet op. Ook 
tijdens de vieringen en na afloop zijn er de nodige werkzaamheden te ver-
richten. Eén daarvan is het toezien op het uitvoeren van de veiligheidsvoor-
schriften, een taak waar steeds meer aandacht voor is. 
 

Het bovengenoemde is een vast onderdeel van het werk van de koster. 
Daarnaast worden met de hoogfeestdagen zoals Pasen en Kerstmis, bij het 
toedienen van de H. Sacramenten zoals de doop, het vormsel en het huwe-
lijk, en bij de uitvaarten bijzondere rituelen uitgevoerd en aangepaste voor-
zieningen getroffen. Het werk van een koster zal nooit een routine worden. 
 

Spreekt het jou aan om het kostersteam te gaan versterken en zo als vrij-
williger nog meer betrokken te zijn bij de kerk, de Eucharistie en de paro-
chianen? Wij vertellen je graag meer over ons werk. Bel gerust met Anne-
miek Beeloo-Jacobs (06-40296347), ondergetekende (06-34545403) of 
spreek een dienstdoende koster aan. 
 

Mede namens het kostersteam, 
Agnes Glandorf 
 
50plus Bios van Pathé 
 

Gezamenlijk bezoek met de Bethelkerkers aan Pathé Scheveningen op dins-
dag 8 mei 2018 voor de film ‘Dunkirk’. 
 

‘Dunkirk’ laat zien hoe honderdduizenden Britse en geallieerde troepen 
omringd worden door vijandelijke soldaten. Gevan-
gen op een strand met hun rug naar de zee, realise-
ren ze zich het onmogelijke van de situatie, terwijl 
de vijand langzaam maar zeker dichterbij komt. 
Christopher Nolans brengt de gebeurtenissen nu te-
rug in de bioscoop. Hij vertelt het verhaal van een 
groep jonge soldaten die uit een benarde positie te-
rug naar Engeland moet zien te komen. Van ge-
vechtspiloot Farrier (Tom Hardy) die gedurende de 
gehele film één gevechtsmissie uitvoert, en van 
burgerman mr. Dawson (Mark Rylance) die met zijn 

eigen bootje de gestrande soldaten te hulp komt. 
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Na afloop gezellig napraten bij restaurant Zarautz aan de Prins Willem-
straat. Consumpties voor eigen rekening. Wie de daghap à 10,00 euro mee 
wil eten moet zich even aanmelden bij Toos Maasland-Sterken, tel. 06 13 
69 13 36. 
 
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 
Angeles, 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. 
Vanavond deel 2 in een serie van drie. 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 2 mei 2018 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Antonius 
Abt 
 
Jubileum PaMa 
 

Zondag 18 maart 2018 vierde 
jongerenkoor PaMa het 50-jarig 
bestaan met een eucharistievie-
ring waarin Mgr. Van Luyn, pas-
toor Langerhuizen en diaken Van 
Berkel voorgingen. 
Meer foto’s op: 
https://www.facebook.com/jongerenkoor.pama/  
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Weer in volle glorie te zien: ‘De Kruisiging’ 
 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op don-
derdag 29 maart vond in Museum Catharij-
neconvent in Utrecht de onthulling plaats 
van een gerestaureerd werk van de schilder 
Abraham Bloemaert: De Kruisiging. Dit 
grote schilderij uit 1629 is eigendom van 
onze geloofsgemeenschap en in bruikleen 
afgestaan aan het museum. Daar kreeg het, 
wegens de slechte staat waarin het ver-
keerde, jarenlang een plaats in het depot. 
 

Als afgevaardigden van de Vrienden van de 
Abt woonden Barbara Wolswijk, Joke van 
Venrooij, Eef van der Mijle en Corinne Hoff-

mann de onthulling bij. Sterker nog, aan Corinne viel de eer te beurt het 
schilderij te onthullen. Barbara Wolswijk maakte er een foto van. 
 

  
  

De gerestaureerde ‘Kruisiging’. Onder meer 
het contrast tussen de inktzwarte onweers-

wolk en het lichtblauw in de lucht is hersteld. 

Caroline van der Elst, hier aan het werk, 
maakte tijdens de maandenlange restauratie 

gebruik van de modernste technieken. 
foto’s museum Catharijneconvent 
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De Kruisiging heeft een ereplaats in de nieuwe Bloemaertzaal van het mu-
seum en gezelschap van de Vier Kerkvaders en andere schilderijen van 
Abraham Bloemaert (Utrecht 1566-1651). Sinds Goede Vrijdag is het schil-
derij weer te bewonderen. 
 

De restauratiekosten ad 35.000 euro werden bijeengebracht door een geld-
wervingsactie van het museum, de eerste in zijn geschiedenis. Landelijke 
fondsen en particulieren, onder wie de Vrienden en kerkgangers van de An-
tonius Abt, droegen hun steentje bij. 
 

Lees het verslag van Eef van der Mijle op de website van de Vrienden: 
http://vriendenvandeabt.nl/laatste-nieuws/. 
 

Kijk voor meer informatie ook op de website van het museum: catharij-
neconvent.nl. 
 
Laatste Byzantijnse viering 
 

Zondag 22 april heeft bij de Gemeen-
schap van de Gedaanteverandering van 
de Heer in Den Haag de laatste viering 
van de Goddelijke Liturgie volgens de 
Slavisch-Byzantijnse ritus plaatsgevon-
den. Het bestuur had daartoe in januari 
besloten. De huur van het pand Eisen-
howerlaan 120 wordt per 1 augustus 
2018 opgezegd. De Gemeenschap van 
de Gedaanteverandering wordt nog niet opgeheven. 
De eerste twee punten waren onontkoombaar, zegt het bestuur in een toe-
lichting. De gemeenschap heeft niet meer de mensen en op termijn ook 
niet de middelen om op dezelfde voet door te gaan. Met het derde punt 
komt het bestuur tegemoet aan de nog altijd levende behoefte aan Byzan-
tijnse vieringen in Den Haag. 
Pastoor Langerhuizen ging eenmaal per maand voor in de Goddelijke Litur-
gie van de Gemeenschap van de Gedaanteverandering. Zaterdag 14 april 
deed hij dat voor de laatste keer. 
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Maandagenda 
di 01 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 (onder voorbehoud) 
wo 02 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.30 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
  20.00 uur Deel 2 van de film ‘Catholicism’; begeleiding pas-

toor Langerhuizen 
do 03 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 05 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Zesde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 

pastoor Langerhuizen. Gemengd koor Laus Deo 
o.l.v. Patrick Hopper zingt de Gerardusmis van 
Ben van Oosten. 

zo 06 10.30 uur Zesde zondag van Pasen. Woord- en communie-
viering met pastoraal werker Eijken m.m.v. kin-
derkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t 
Hekke. Wijkbusvervoer. 

di 08 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 (onder voorbehoud) 

  13.30 uur 50plus Bios van Pathé, met Greet Kappers, film: 
‘Dunkirk’ 

  18.45 uur Gezamenlijke repetitie Stadhoudertjes en eerste 
communicantjes 

wo 09 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 10 05.30 uur Hemelvaartsdag. Voettocht naar begraafplaats 

Oud Eik en Duinen met de ruïne van de Mariaka-
pel. Eucharistieviering. Koffiedrinken. 

   Hemelvaartsdag. Secretariaat gesloten. 
  10.30 uur Hemelvaart van de Heer. Eucharistieviering met 

pastoor Langerhuizen m.m.v. de schola van Gli 
Uccelli o.l.v. Richard Ram. 
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do 10 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 12 10.00 uur Roosteroverleg van de koren van de Antonius 

Abt, middenkamer pastorie 
  18.00 uur Zevende zondag van Pasen. Eucharistieviering in 

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

zo 13 10.30 uur Zevende zondag van Pasen. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen. De dames van Laus 
Deo zingen o.l.v. Patrick Hopper de Messe pour 
deux voix inégales van Chaminade. Wijkbusver-
voer. 

di 15 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 16 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 17 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 18 15.30 uur Gezongen huwelijksviering van Nella Davelaar en 

Nico Lochan met pastoor Langerhuizen en diaken 
Van Berkel 

za 19 09.00 uur In de kathedraal van Rotterdam: De Vuurdoop, 
manifestatie voor vormelingen van 12-14 jaar uit 
de parochies van het bisdom; einde 13.00 uur 

  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Pinksterzondag. Eucharistieviering met pastoor 

Langerhuizen m.m.v. organist Richard Ram. De 
hele collecte is bestemd voor de Week Neder-
landse Missionaris. 

zo 20 10.30 uur Pinksterzondag. Eucharistieviering met een Broe-
der van Sint Jan en diaken Van Berkel m.m.v. jon-
gerenkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. De hele col-
lecte is bestemd voor de Week Nederlandse Mis-
sionaris. 

di 22 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 
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di 22 18.45 uur Gezamenlijke repetitie Stadhoudertjes en eerste 
communicantjes 

wo 23 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  10.30 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 24 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.00 uur Vergadering Vrienden van de Abt 
vr 25 17.30 uur Tapas (kleine gerechtjes)-maaltijd in de pastorie; 

organisatie Greet Kappers 
za 26 18.00 uur H. Drie-eenheid. Eucharistieviering in het Engels 

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

zo 27 10.30 uur H. Drie-eenheid. Eucharistieviering met parochie-
vicaris Van der Helm m.m.v. gemengd koor Gli 
Uccelli o.l.v. Richard Ram. Wijkbusvervoer. 

ma 28 10.00 uur Vergadering Lidwinagroep, bibliotheek 
di 29 19.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
  18.45 uur Gezamenlijke repetitie Stadhoudertjes en eerste 

communicantjes 
wo 30 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 31 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

 
Toelichting op de agenda 

Gebedsgroep – dinsdag 1, 8, 15, 22 en 29 mei 
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. Zeker voor de bijeenkomsten van 1 en 8 mei is het aan 
te raden vooraf te informeren, ze staan namelijk genoteerd onder voorbe-
houd. 
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Rozenkransgebed – woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 mei 
 

 
 

In de maand mei – de Mariamaand – is er elke woensdag om 8.30 uur geza-
menlijk rozenkransgebed in de kerk. Begeleiding: Angela van der Toorn en 
An Kemp. (Afbeelding: originele icoon van de Moeder van Altijddurende 
Bijstand in de kerk van Alfonso di Liguori in Rome.) 
 

Orgelconcert – donderdag 3, 10, 17, 24 en 31 mei 
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. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 5 en 19 mei 
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. 
 

Wijkbusvervoer – zondag 6, 13 en 27 mei 
Kerkgangers kunnen met de wijkbus naar de Antonius Abt. 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. 
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Eucharistieviering FCC – zaterdag 12 en 26 mei 
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 23 mei 
De pastoraatgroep vergadert om 10.30 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. 
 

Kinderwoorddienst – zondagen nog niet bekend 
Tijdens het eerste deel van de eucharistieviering is er een aparte woord-
dienst voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar in de pastorie. Voor meer infor-
matie: Carmen Pronk, tel. 06 41 03 86 09. 
 

Wereldwinkel 
Deze maand is er geen verkoop wegens vakantie van de Wereldwinkeliers. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

 

Naar Beauraing voor gebed, 
bezinning en gezelligheid 

 

Het lijkt soms of we leven in een wereld 
zonder God. Een wereld waarin we over-
spoeld worden met onthutsende berich-
ten en schokkende beelden. We leven 
vaak oppervlakkig en gejaagd waardoor 
wij, gelovige christenen, maar moeilijk tijd 
en rust vinden voor gebed en bezinning, 
voor contact met God. We zijn ons soms 

nauwelijks meer bewust van het doel van ons leven. 
 

Een bedevaart kan ons helpen de rust te vinden die nodig is om God op-
nieuw te ontmoeten en te ervaren. Daarom nodig ik u uit mee te gaan naar 
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Beauraing, een kleine stad in de Ardennen. Maria is er tussen 29 november 
1932 en 3 januari 1933 drieëndertig maal verschenen aan vijf jonge kin-
deren uit twee gezinnen. In de liturgievieringen zullen we Maria ontmoe-
ten, de Moeder met het Gouden Hart, die ons wijst naar haar Zoon, Jezus 
Christus. Daarnaast is er ook tijd voor gezelligheid en elkaar ontmoeten. Op 
bedevaart gaan belooft u een paar heerlijke dagen. In Beauraing verblijven 
we in het Accueil, het gastenverblijf van de zusters. 
 

Reisdata 
 voor mensen die goed ter been zijn: 

1. zaterdag 12 t/m dinsdag 15 mei 2018 
2. dinsdag 21 t/m vrijdag 24 augustus 2018 

 voor mensen die speciale zorg nodig hebben: 
zaterdag 22 t/m dinsdag 25 september 2018 

 

Reissom: € 300,- (toeslag eenpersoonskamer: € 30,-). 
 

Voor meer informatie: Angela van der Toorn, tel. 338 84 27 
 
WNM - Ieder mens telt mee 
 

 

 

  
Inge Kuiphuis  Bert Hagendoorn OFM 

 

‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee.’ Dat is het motto van de Pink-
steractie 2018 van Week Nederlandse Missionaris (WNM). Missionaris Bert 
Hagendoorn OFM en missionair werker Inge Kuiphuis zijn boegbeelden van 
deze actie. Beiden werken met kwetsbare groepen mensen, Hagendoorn in 
Indonesië en Kuiphuis in Guatemala. Zij geven in hun werk uiting aan hun 
geloof in een betere wereld waarin iedere mens meetelt. In de inliggende 
folder vertellen zij hun verhaal. 
 

De WNM biedt een belangrijke financiële ruggensteun aan de honderden 
missionarissen en missionair werkers die zich wereldwijd belangeloos inzet- 
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ten voor anderen. Met de opbrengst van de Pinkstercollecte kan zij wat van 
hun praktische zorgen wegnemen. 
 

Steun dus de schaalcollecte op zaterdag 19 en zondag 20 mei 2018 in de 
H. Antonius Abtkerk. U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL81 
RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee onder ver-
melding van ‘Week Nederlandse Missionaris’. Het bedrag komt dan terecht 
bij de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt die voor doorbetaling zorgt. 
 

Hartelijk dank van de werkgroep M.O.V., 
Emile Kempen en Nelly Oosthoek 
 

Inge Kuiphuis en pater Bert Hagendoorn vertellen uitgebreid over hun werk 
in het artikel op de website van de parochie Maria Sterre der Zee: 
https://www.rkdenhaag.nl/wnm-ieder-mens-telt-mee/. 
 

Het ‘Hoofd-Poortstuk’ of engelenmozaïek 
boven de glazen deuren 

 

Bij binnenkomst in de Abtkerk wordt alle aandacht in eerste instantie ge-
vestigd op het grote gedenkmozaïek, de glas-in-loodramen en de bijzon-
dere inrichting van onze kerk. Antoon Molkenboers ‘Hoofd-Poortstuk’ 
wordt bij het verlaten van de kerk vaak nog maar met een half oog bekeken 
en dat is jammer. 
 

  
Engelenmozaïek boven de hoofdingang Christusmonogram 

 

Over de symboliek van dit pas in mei 1929 geplaatste mozaïek heeft Mol-
kenboer weinig aantekeningen achtergelaten, maar de uitgebeelde figuren 
en objecten verwijzen duidelijk naar een eerbetoon aan de victorie van 
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Christus, die de dood heeft overwonnen. Dit mozaïek met het Christusmo-
nogram, met de vele engelen, met de getoonde voorwerpen en met de 
levengevende waterstromen, symboliseert dat ook voor de mensen na hun 

dood een nieuw en victorieus eeuwig leven wacht. 
 

Het Christusmonogram wordt hier gecombineerd met de letters A (Alpha) 
en Ω (Omega) want in Openbaring 2:8 wordt Jezus aangeduid als ‘de Eerste 
en de Laatste’. Het is omringd door een lichtgroene doornenkroon waar-
mee niet het lijden maar de hoop en het geloof in het eeuwig leven door de 
verrijzenis van Christus gesymboliseerd worden. Om de gouden Goddelijke 

stralen zit een blauwe achtergrond, waarmee de levengevende wateren die 
naar de aarde stromen worden verbeeld. 
De zes adorerende engelen op het middenvlak dragen de voorwerpen aan 
die te maken hebben met het eerbetoon aan Christus (de zalving en de kro-
ning). Drie engelen dragen de ingrediënten voor een zalvingsritueel: een 
pot met balsem, een schaaltje met geurende kruiden en een pot met olijf-
olie. Rechtsonder staat dan een vierde engel met een kroon, voor de kro-
ning van Christus. 
De victorie van Christus wordt benadrukt door de twee bovenste engelen, 
met allebei een olijftak in hun hand die zo de vrede, de verzoening en de 
hoop symboliseren. 

Op het linker en op het rechter mozaïekvlak van deze deur-
omlijsting staan engelen afgebeeld die zich niet richten naar 
het Christusmonogram maar juist naar de mensen. Ze staan 
helemaal onderaan de levengevende waterstromen, die als 
een verbinding tussen Christus en de mensen gezien moeten 
worden. Deze waterstromen zijn in het begin alleen blauw, 
worden gaandeweg blauw met groen en goud, om te eindi-
gen in frisgroene tinten met nog wat blauwe en gouden lij-
nen. 
De engelen dragen ieder een rood boek met vijf gouden stip-
pen (foto), waarschijnlijk zijn dit het Oude en het Nieuwe 
Testament die de richtsnoeren zijn om ‘de hemel te kunnen 
verdienen’. 
Na een requiemmis wordt onder het ‘Hoofd-Poort’-mozaïek 

het lichaam van een overledene de kerk uitgedragen terwijl het troostende 
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‘In Paradisum’ klinkt. ‘Dat de engelen u begeleiden naar het eeuwige le-
ven.’ Antoon Molkenboer heeft door zijn plaatsing van dit engelenmozaïek 
misschien extra willen benadrukken dat ook voor een gelovige de dood niet 
het einde betekent, maar de overgang is naar het nieuwe eeuwige leven. 
 

Bart Maltha 
Vrienden van de Abt 
 

Volgende maand 
 

 zaterdag 9 juni, 10.30 uur – ‘Zingen met plezier’ met Maria voor ’t Hekke, 
dirigent van kinderkoor De Stadhoudertjes. 

 zondag 10 juni, 10.30 uur – Viering van de Eerste heilige communie met 
pastor Elma Beerends, m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes. 

 zondag 17 juni, 12.00 uur – Oecumenisch evenement ter gelegenheid 
van Vlaggetjesdag op een podium aan de haven. M.m.v. parochievicaris 
Ad van der Helm, diaken Ronald van Berkel en het YMCA Gospel Choir. 

 woensdag 20 juni, 20.00 uur – Film kijken: ‘Catholicism’, deel 3. Begelei-
ding: pastoor Dolf Langerhuizen. 

 dinsdag 26 juni, 13.30 uur – 50plus Bios: ‘Breathe’. 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. 

 
Parochie 

 

Hûb Redegeld (Driekoningengemeenschap) en Lore Olgers (Jacobusge-
meenschap, tel. 06 29 73 71 51) organiseren op zondag 27 mei 2018 voor 
onze parochie een bedevaart naar Maastricht om daar de Heiligdoms-
vaart mee te maken. Begeleiding: parochievicaris Yan Asa. 
De reis wordt per bus gemaakt, vertrek van de Marlotkerk om 9.30 uur – 
eucharistieviering daar om 8.30 uur. 
Terug in Den Haag om 22.30 uur. 
Voor meer informatie: website heiligdomsvaartmaastricht.nl. 
Folders met programma, meer bijzonderheden en aanmeldingsformulier 
staan in de informatiezuil in de Ontmoetingsruimte. 
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Oecumene 
 

Concert The King’s University Choirs 
 

The King’s University Choirs komen uit Edmonton, Canada. Zij maken een 
rondreis door Europa met een stop in Scheveningen. Op Hemelvaartsdag 
verzorgen zij een uniek optreden dat u niet mag missen. 
Solisten, orgel en koorzang: onder meer Bright morning stars, Prayer of the 
Children, Song of the Land, Listen to the Lambs, Tabula Rasa, en Gaudete 
Omnes. 
Na afloop gelegenheid om kennis te maken met deze jonge studenten, 
sommige van Nederlandse afkomst. 
Toegang: € 5,- ten bate van het Orgelfonds van de Nieuwe Badkapel. 
 

Datum: 10 mei 2018 | Tijd: 19.00-20.30 uur | Plaats: Nieuwe Badkapel 
 
Kunst in de Oude Kerk 
 

Elke zaterdagmiddag is in de Oude Kerk een tentoonstelling van KopS kun-
stenaars te bezichtigen. Deze keer met aquarellen van Anneloes Groot en 
beelden van Anneke Roeleveld onder de titel Expositie in transitie. De wer-
ken zijn geplaatst op sokkels van oude tegels uit de gerenoveerde kerk. 
 

Looptijd: tot 26 mei 2018 | Plaats: Oude Kerk, Keizerstraat 
 
Concert op zaterdagmiddag 
 

De Oude Kerk organiseert concerten op de zaterdagmiddag. De toegang is 
vrij, er wordt gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten. 
6 mei – Bevrijdingsconcert op twee orgels door Bert den Hertog en Anna 
Karpenko. 
26 mei – Concert met Hendrik Vonk, tenor, en Wolter Willemsen, piano. Op 
het programma onder meer werk van Brahms. 
 

Data: 6 en 26 mei 2018 | Tijd: 15.00 uur | Plaats: Oude Kerk, Keizerstraat 
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Aan de parochianen van Maria Sterre der Zee 
 

Heer, laat Uw goedheid en liefde 
ons nooit verlaten (Psalm 33:22) 

 

Beste parochianen, 
 

Het goede resultaat van de Vastenactie 2018 in onze geloofsgemeenschap-
pen heeft ons verrast. Uit het diepste van ons hart willen wij – zr. Elvira, 
mijn medezusters en de vrouwen en kinderen uit West-Timor – u allen har-
telijk danken voor uw gebed, liefde, aandacht en goedgeefsheid voor onze 
projecten. Wij zijn er heel erg blij mee. 
Daarom zeggen wij: 

God is overstelpend goed. 
Zijn goedheid is als morgendauw. 

Elk nieuw geslacht ervaart Zijn trouw. 
 

Hartelijke groet, 
Zr. Elvira Telik, SSpS 
 
 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 22 mei 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). 
 

 


