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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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ANTONIUS ABTFEEST – 1 JULI 
 

Het jaarlijkse festijn ligt weer in het verschiet. 
Traditiegetrouw vieren we met de hele geloofsgemeenschap en met alle 
koren de H. Eucharistie. Aanvang 10.30 uur. Op de foto ziet u de gemengde 
koren Laus Deo en Gli Uccelli samen op het orgelbalkon tijdens het 
Antonius Abtfeest in 2017. 
 

Na de viering gaan we, als het weer 
het toelaat, buiten koffiedrinken en 
genieten van de lekkere dingen die 
geleverd zijn door de parochianen 
en de organisatie. 
 

En u raadt de vraag al: wilt u iets 
bakken of bereiden, wat bij de koffie 
of bij een glas wijn of frisdrank kan 
worden aangeboden. 
Afgeven: voor aanvang van de viering bij de pastorie. Vermeld ook even de 
aard van de ingrediënten. 
 

Hopelijk zijn de werkzaamheden op het terrein tussen de Abt en Huize 
Royal zover gevorderd dat wij in alle rust op de vertrouwde locatie het 
werkjaar met elkaar kunnen afsluiten en de vakantieperiode kunnen 
inluiden. 
 

Duimt/bidt u voor mooi weer? 
 

Agnes Damen, coördinator Antonius Abtfeest 
 

Familieberichten 
 

overleden 
14-05-2018 Diane Irena Maria (Diane) Lombarts-van Sprang 
 

getrouwd 
18-05-2018 Nella Davelaar en Nico Lochan 
 

jubileum 
01-03-2018 Patrick Hopper, 12½ jaar dirigent/organist  
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Eerste communie 
 

Wij doen onze eerste heilige communie op zondag 
10 juni: 
Amelie Troisfontaine, Arianna Gonzalez Doneys, 
Eleonore Krebs, Eline Bijpost, Jurriaan Troisfontaine, 
Martine Petrović, Maxim Maas, Melia Kartawinata, 
Paul More, Stella Ackermans-Jones, Sterre Kempen, 
en Toine More. 
 
 

Opbrengst collectes 
23/04 – 29/04 = € 337,56  30/04 – 06/05 = € 619,88 
07/05 – 13/05 = € 638,79  14/05 – 20/05 = € 807,97 -> WNM 
 

Collecte Week Nederlandse Missionaris 
 

Deze zogeheten Pinkstercollecte WNM vond plaats op zaterdag 19 en zon-
dag 20 mei en de opbrengst van € 807,97 is in zijn geheel bestemd voor het 
doel: de ondersteuning van missionaire werkers en missionarissen. Dit jaar 
stonden Inge Kuiphuis en franciscaan Bert Hagendoorn centraal in de cam-
pagne. Hun werkterreinen liggen in Indonesië en Guatemala. Maar ver-
spreid over de continenten zijn ook talloze van hun collega’s aan het werk 
met maar één doel: het scheppen van een betere wereld. 
Hartelijk dank voor uw gulle bijdragen aan de collecte. 
 

werkgroep M.O.V., 
Emile Kempen en Nelly Oosthoek 
 

Wens van een honderdjarige 
 

Woensdag 23 mei vierde mevrouw Sormani-Lamers haar honderdste ver-
jaardag. In de aanloop naar het feest, waar ze als een berg tegenop zag, 
gingen de Vrienden van de Abt bij haar op bezoek. Er werd volop gepraat 
want aan het geheugen van mevrouw Sormani mankeert niets. “Weet je 
wat mij zo leuk lijkt,” vertrouwde ze haar gasten toe, “honderdeen worden. 
Dan heb je niet zo’n gedoe als met honderd.”  
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Spiritueel dauwtrappen 
 

  
            foto’s Leen Spaans 

 

Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, werd voor de 30e keer de bedevaart 
naar de ruïne op begraafplaats Oud Eik en Duinen gelopen. Deze ruïne is 

een restant van de kapel die in 1247 door graaf 
Willem II van Holland is gebouwd ter nagedach-
tenis aan zijn vader Floris IV. De kapel werd 
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven 
Smarten. 
De laatste jaren is de ruïne op deze ochtend 
een ontmoetingsplek voor de vroege vogels on-
der de gelovigen van alle katholieke geloofsge-
meenschappen in Den Haag. 
 

Om 7.00 uur kwamen de groepen van die ge-
loofsgemeenschappen samen bij de ingang van 
de begraafplaats. Er volgde een korte processie 
rond de ruïne met liederen en gebed. Aanslui-
tend was er in de aula een eucharistieviering. 
Daarna was het tijd voor koffie en ontmoeting. 
De bedevaart en de eucharistieviering stonden 

dit jaar in het teken van het gebed om vrede in de wereld. 
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‘Zingen met plezier’ 
 

Voor de zesde keer organiseren wij een vrolijke zangochtend onder leiding 
van een dirigent van de Antonius Abt. Deze keer met Maria voor ’t Hekke, 

dirigent van kinderkoor De Stadhouder-
tjes. De bedoeling van de ochtend is 
vooral de deelnemers te laten ervaren 
hoe plezierig het is om met elkaar te zin-
gen. 
Je hoeft geen ervaring te hebben om 
mee te doen, Maria neemt ons mee ‘op 
reis’ door verschillende liederen en ma-

nieren van samenzang. Iedereen is welkom, ook mensen uit andere Scheve-
ningse kerken. 
Vanaf 10.15 uur staan koffie en thee klaar. 
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: zaterdag 9 juni 2018 | Tijd: 10.30-12.00 uur | Plaats: koorzolder 
pastorie Antonius Abt 
 

Gospel aan de haven 
 

De Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen organi-
seert voor de eerste keer ‘Gospel aan de haven’, 
een viering van ongeveer één uur waarin de Sche-
veningse kerken zich presenteren. De Antonius 
Abtkerk wordt vertegenwoordigd door parochievi-
caris Ad van der Helm. 
Op het programma: Joke Bruis en haar band en 
het YMCA Gospel Choir. Presentatie: Gert-Jan van 
den Ende. 
Na de viering is er gelegenheid om na te praten. 
 

Datum: zondag 17 juni 2018 | Tijd: 12.00 uur | 
Plaats: Tweede binnenhaven, Dr. Lelykade. 
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Film kijken: ‘Catholicism’ 
 

In de film Catholicism neemt father Robert E. Barron de kijker mee naar 
wat goed, mooi en waar is in het katholieke geloof. Hij bezocht vijftien lan-
den en maakte opnamen op vijftig locaties. 
Eigenlijk is het een reis door de schatkamer van het katholieke geloof. 
Father Barron, hulpbisschop van Los Angeles, heeft de gave op een boei-
ende manier geloofsthema’s uit te leggen en schuwt ook lastige onderwer-
pen niet. Tegelijk krijgen we te zien hoe het geloof leeft en mensen tot 
steun is. 
Vanavond het laatste deel van de serie. Begeleiding: pastoor Dolf Langer-
huizen. Kosten: vrijwillige bijdrage. 
Aanmelden bij het secretariaat is verplicht, tel. 354 17 42, e-mail antoni-
usabt@rkdenhaag.nl, of op de in-
tekenlijst in de Ontmoetings-
ruimte. 
 

Datum: woensdag 20 juni 2018 | 
Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 

‘Catholicism’, een aanrader 
 

Woensdag 2 mei zagen wij de tweede aflevering van de film Catholicism, 
waarin father Robert E. Barron ons op een pakkende en charismatische ma-
nier de inhoud en de schoonheid van katholieke geloof liet zien. 
Op zijn eigen bevlogen wijze legde hij op een heldere manier geloofsonder-
werpen uit. Onderwerpen die voor ons misschien wat verwaterd of nieuw 
zijn, maar die ons geloof kunnen verdiepen. 
Kunstliefhebbers kwamen ruimschoots aan hun trekken. Getoond werden 
prachtige schilderijen, fresco’s en beelden die kerken over de hele wereld 
verfraaien en tot inspiratie kunnen leiden en tot de verbeelding spreken. 
We kijken uit naar de derde aflevering op 20 juni. Van harte aanbevolen. U 
mag het niet missen! 
 

An Kemp, Ella Berger, 
Angela van der Toorn 
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50plus Bios van Pathé 
 

Gezamenlijk bezoek met de Bethelkerkers aan Pathé Scheveningen voor de 
film Breathe. 
 

 
 

In het waargebeurde liefdesverhaal Breathe heeft de avontuurlijke en cha-
rismatische Robin Cavendish (Andrew Garfield) nog een heel leven voor 
zich wanneer hij plots verlamd raakt door polio. Tegen alle doktersadviezen 
in brengt zijn vrouw Diana (Claire Foy) hem van het ziekenhuis in Afrika 
weer naar huis in Engeland. Haar wilskracht, liefde en toewijding zorgen er-
voor dat Robin, ondanks zijn verlamming, het leven weer oppakt. Samen 
weigeren ze zich over te geven aan zijn ziekte en inspireren ze iedereen 
met hun onverwoestbare humor, lef en levenslust. 
Breathe is een hartverwarmend liefdesverhaal waarin elke dag geleefd 
wordt alsof het de laatste is. De film laat ook zien hoeveel impact Robins 
strijd heeft gehad op de mobiliteit van mindervaliden. 
 

Voor het bijwonen van de film is aanmelden bij het secretariaat verplicht, 
tel. 354 17 42, e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl, of op de intekenlijst in de 
Ontmoetingsruimte. 
 

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. 
 

Datum: dinsdag 26 juni 2018 | Verzamelen: 13.00 uur | Plaats: hal Pathé 
Scheveningen | Aanvang film: 13.30 uur 
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Zomerconcert in de Abt 
 

Twee jaar geleden ging gemengd koor Gli Uccelli op koorreis naar Berlijn. 
Daar gaven wij een concert, samen met het Berlijnse koor Viva Musica. Het 
bleek dat we muzikaal aan elkaar gewaagd waren en ook samen goed feest 
konden vieren. Een afspraak om zang en plezier een keer te herhalen, en 
dan in Den Haag, was al gauw gemaakt. 
 

 
 

Koor Viva Musica Berlin 
 

En nu is het zo ver, 23 juni geven wij in de Antonius Abt een zomerconcert. 
Zowel Gli Uccelli als Viva Musica zullen u laten genieten van oude en mo-
derne muziek in diverse talen. 
Het concert begint om 15.30 uur. 
De toegang is gratis. Een bijdrage is natuurlijk altijd welkom. 
 

Bij warm weer zetten we alle deuren open, zodat u in de koelte van de mu-
ziek kunt genieten. Bij Hollandse luchten of regen kunt u de zaterdagmid-
dag op een gezellige manier doorbrengen. 
 

Wij hopen natuurlijk dat er veel parochianen aanwezig zullen zijn. 
 

Agnes Damen 
Voorzitter Gli Uccelli 
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Maandagenda 

za 02 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur H. Sacrament. Eucharistieviering met pastoor Lan-

gerhuizen m.m.v. organist Richard Ram. 
  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 03 10.30 uur H. Sacrament. Eucharistieviering met parochievi-

caris Asa. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick 
Hopper zingt de Missa Princeps Pacis van Lloyd 
Webber. Wijkbusvervoer. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 

di 05 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

  18.45 uur Gezamenlijke repetitie Stadhoudertjes en eerste 
communicantjes 

wo 06 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  17.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 07 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 

  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 08 19.00 uur Viering van inkeer voor de eerste communicant-

jes en hun familie 
  20.00 uur Kerk versieren door werkgroep Eerste Communie 

en andere ouders 
za 09 10.30 uur ‘Zingen met plezier’ o.l.v. Maria voor ’t Hekke, 

dirigent van kinderkoor De Stadhoudertjes 
  18.00 uur Tiende zondag door het jaar. Eucharistieviering in 

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

zo 10 10.30 uur Feest van de Eerste heilige Communie. Eucharis-
tieviering met pastoor Langerhuizen en pastor 
Beerends m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes 
o.l.v. Maria voor ‘t Hekke. 

di 12 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 13 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
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wo 13 09.30 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 

  20.00 uur Voorbereiding doopviering (24 juni) met pastoor 
Langerhuizen, doopouders en doopgetuigen 

do 14 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.00 uur Vergadering Vrienden van de Abt 
za 16 11.00 uur In de Lourdeskapel: Goddelijke Liturgie volgens de 

Russisch-Orthodoxe ritus 
  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 

  17.00 uur Elfde zondag door het jaar. Eucharistieviering met 
pastoor Langerhuizen m.m.v. de schola van Gli 
Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

zo 17 10.30 uur Elfde zondag door het jaar. Eucharistieviering met 
parochievicaris Van der Helm m.m.v. jongeren-
koor PaMa o.l.v. Bart de Jong. Kinderwoord-
dienst. Wijkbusvervoer. 

  12.00 uur Vlaggetjesdag – Gospel aan de haven. De Scheve-
ningse kerken presenteren zich op een groot po-
dium aan de Dr. Lelykade. Met parochievicaris Ad 
van der Helm van katholieke zijde. Verder m.m.v. 
Joke Buis en haar band en YMCA Gospel Choir. 

di 19 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 20 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  20.00 uur Deel 3 van de film ‘Catholicism’; begeleiding pas-

toor Langerhuizen 
do 21 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 23 15.30 uur Zomerconcert door gemengd koor Gli Uccelli en 

gastkoor Viva Musica Berlijn 
  18.00 uur H. Johannes de Doper. Eucharistieviering in het 

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

zo 24 10.30 uur H. Johannes de Doper. Eucharistieviering met pa-
rochievicaris Asa m.m.v. gemengd koor Gli Uccelli 
o.l.v. Richard Ram. 
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zo 24 13.00 uur Doop van Dengtje Birginia en Sarah Jasa door pas-
toor Langerhuizen 

di 26 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

  13.30 uur 50plus Bios van Pathé, met Greet Kappers, film: 
‘Breathe’ (verzamelen in de hal om 13.00 uur) 

wo 27 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  14.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
do 28 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 30 17.00 uur Dertiende zondag door het jaar. Eucharistievie-
ring met parochievicaris Asa. Gemengd koor Laus 
Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa brevis in 
d KV 65 van W.A. Mozart 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
 

Toelichting op de agenda 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 2 en 16 juni 
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. 
 

Wereldwinkel – zaterdag 2, zondag 3 en zaterdag 30 juni 
Eén weekend per maand is er in de Ontmoetingsruimte verkoop van artike-
len uit de Wereldwinkel. Deze maand zijn er zelfs drie verkoopdagen. Het 
assortiment omvat voornamelijk levensmiddelen. Incidenteel is er verkoop 
van handnijverheidsproducten. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

Wijkbusvervoer – zondag 3 en 17 juni 
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. 
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Opgeven om mee te rijden: bij Nelly Oosthoek, woensdag, donderdag en 
vrijdag van 10.30 tot 15.00 uur, tel. 354 17 42. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 5, 12, 19 en 26 juni 
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 7, 14, 21 en 28 juni 
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. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 9 en 23 juni 
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. 
 

Goddelijke Liturgie – zaterdag 16 juni 
In de kapel van O.L. Vrouw van Lourdes, Berkenbosch Blokstraat 9A, wordt 
om 11.00 uur de Goddelijke Liturgie gevierd volgens de Russisch-Orthodoxe 
ritus. Voorganger is aartspriester Theodoor van der Voort van de Russisch-
Orthodoxe Kerk in Deventer. Taal: Kerkslavisch en Nederlands. 
 

Kinderwoorddienst – zondag 17 juni 
Tijdens het eerste deel van de eucharistieviering is er in de pastorie een 
aparte woorddienst voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Voor meer infor-
matie: Carmen Pronk, tel. 06 41 03 86 09. 
 

Pastoraatgroep – woensdag 27 juni 
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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Mozaïek ‘Varen, laden en lossen’ 
weer terug in Den Haag 

 

Op donderdag 19 april vond in het Huis van Europa aan de Korte Vijverberg 
een officiële presentatie plaats van een herplaatst mozaïek van Antoon 
Molkenboer getiteld: Varen, laden en lossen. Molkenboer maakte dit mo-
zaïek in 1932, in zijn Haagse atelier aan het Bleijenburg 38, voor de hal van 
dit gebouw. Dat was toen net opgeleverd als filiaal van de Rotterdamsche 
Lloyd NV, aan de voorgevel zie je nog de verwijzingen daarnaar. 
Bij het atelier van Molkenboer was toen ook de Italiaanse mozaïekmaker 
Angelo Moro in dienst, die samen met anderen jarenlang aan de mozaïeken 
van de Abtkerk had gewerkt. 
 

Na zijn mozaïekwerk in de Antonius Abtkerk ging Molkenboer ook stukken 
maken waarbij hij de Venetiaanse glassteentjes op grote losse betonnen 
platen bevestigde, die aan een muur konden worden opgehangen. Zo ook 
bij dit ‘Varen’-mozaïek, dat bestaat uit drie platen beton die elk 1,2 meter 
hoog en samen 3,5 meter lang zijn. 
 

Naast het gebruik van hetzelfde materiaal en de grote stijlovereenkomsten 
met de mozaïeken in de Abtkerk, kenmerkt het ‘Varen’-mozaïek zich door 
het ontbreken van elke christelijke symboliek of allegorische verwijzing. De 
voorstelling is puur ontleend aan de toenmalige bedrijvigheid van de Rot-
terdamsche Lloyd NV. 
 

Op het middenpaneel staan, boven een groot stuurrad, de officier-admini-
strateur met zijn notitieboek, de stoere kapitein met zijn verrekijker, en de 
officier-machinist met zijn kompas. 
Het linker paneel laat de Indonesische ‘laders’ zien, een mandoer (inlandse 
opzichter), een Javaanse sjouwer, een koelie (inlandse arbeider met draag-
stok), een Madoerese arbeider en een Javaanse bediende. 
 

De Nederlandse ‘lossers’, een kok, een timmerman, een mecanicien, een 
kabelgast en een controleur staan op het rechter paneel afgebeeld. 
Langs elk van de drie panelen loopt een band met de kleuren van de Neder-
landse vlag. Boven het geheel loopt een fries met de uitgaande en de terug-
komend boten (‘de zilvervloot’ van de Rotterdamse rederij), een golfmotief 
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en de vlaggen van de Rotterdamsche Lloyd NV en de toenmalige Neder-
landsche Posterijen. 
 

  
Het linker paneel met de laders Het rechter paneel met de lossers 

  

  
Centrale paneel ‘Varen’ Voormalig Lloydgebouw, nu Huis van Europa 

 

Toen het voormalige Lloydgebouw in 1988 in gebruik genomen werd voor 
het werk van de Europese Commissie en het Europees Parlement, is het 
mozaïek van Antoon Molkenboer uit de hal verwijderd. Na wat omzwervin-
gen zijn de panelen in het Maritiem Museum in Rotterdam terechtgeko-
men. In 2017 heeft men besloten om het ‘Varen’-mozaïek in bruikleen te 
geven en zodoende kon het weer teruggeplaatst worden in het gebouw 
waar het oorspronkelijk voor gemaakt was. 
 

Iedereen kan het mozaïek komen bekijken van maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur. Het hangt beneden bij de informatiebalie. Neem 
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de moeite als u toch eens in het centrum van Den Haag bent. Het is het be-
slist waard. Het adres is: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5. 
 

Op de website van de Vrienden, vriendenvandeabt.nl, kunt u de foto’s van 
het mozaïek in groot formaat bekijken. 
 

Bart Maltha 
 

Afscheid Ronald van Berkel 
 

Hij begon zijn werk als diaken elf jaar geleden in de Marthakerk en het ein-
digde daar ook. Op zondag 20 mei nam Ronald van Berkel tijdens de eucha-
ristieviering afscheid van de parochie Maria Sterre der Zee. 

Na vakantie- en sabbatsver-
lof gaat hij op 1 september 
aan de slag in de Nicolaaspa-
rochie in Zoetermeer. Hij 
volgt daar pastor Walther 
Burgering op die begin april 
is overgestapt naar de paro-
chiefederatie Sint Franciscus 
in Naaldwijk. 
 

Ronald van Berkel raakte al 
op jonge leeftijd betrokken 

bij de kerk. Hij zong in verschillende koren en vervulde diverse vrijwilligers-
functies. Hij werkte bijna dertig jaar in de detailhandel maar het diaconale 
werk trok hem steeds meer. Zijn deeltijdopleiding tot permanent diaken 
volgde hij in Bovendonk in Hoeven. Hij liep stages in Rotterdam Zuid-West. 
In die geloofsgemeenschap deed hij ervaring op in het werken met mensen 
uit allerlei culturen. Ervaring die hem goed van pas kwam in de Marthakerk 
aan de Hoefkade. 
 

In Zoetermeer wacht diaken Van Berkel een forse uitdaging: de Nicolaaspa-
rochie gaat in 2019 drastisch reorganiseren waarbij vier van de vijf wijkker-
ken gesloten worden. Op de foto ziet u diaken Van Berkel met Nederlandse 
deelnemers aan de wereldjongerendagen in Polen; ook in Zoetermeer zal 
zijn speciale aandacht uitgaan naar de leeftijdsgroep vanaf twaalf jaar.  
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De werkplaats van Christiaan Huygens 
 

Een smalle donkere wenteltrap leidt om-
hoog in de toren van de Oude Kerk aan de 
Keizerstraat. Je kunt er afslaan naar het uit 
1765 daterende orgel. Op de galerij heb je 
een prachtig uitzicht op het interieur van de 
kerk, met haar blauwe gewelf en witte pila-
ren. Je kunt ook doorlopen naar het carillon 
dat nog steeds in gebruik is en waarvan de 
oudste klok dateert uit 1597. 
 

Er is nog een mogelijkheid: de ruimte bin-
nengaan waar Christiaan Huygens (1629-
1695) eens wetenschappelijk werk ver-
richtte. Huygens was de uitvinder van het slingeruurwerk dat het mogelijk 
maakte om de tijd op een betrouwbare manier te meten. De eerste experi-
menten deed hij met het torenuurwerk van de Oude Kerk. Op een houten 
wand hangt een ingelijste oorkonde met de vermelding van dat feit. 
 

(bron: Reformatorisch Dagblad) 
 

Jongerenkorenfestival 
 

In het weekend van 2 en 3 juni 2018 wordt 
voor de 29e keer het Nationaal Kampioenschap 
voor jongerenkoren georganiseerd. Het motto 
voor dit weekend is: Respect voor elkaar. De 
competitie vindt plaats in de Sint Bavokerk in 
Rijsbergen. Er doen dertien jongerenkoren 

mee, waaronder jongerenkoor PaMa van de Antonius Abt. 
Op zaterdag is er een grote feestavond met barbecue. Alle koren overnach-
ten bij boerderijen in Rijsbergen. We wensen PaMa veel succes. 
 
Niet vergeten: koekjes, cake, appeltaart of quiche bakken; salades met vlees of vis 
klaarmaken. Lootjes kopen voor de icoon. Want 1 juli is het Antonius Abtfeest. 
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Zegen en rozen op Moederdag 
 

  
 

Aan de vooravond van Moederdag, zaterdag 12 mei, vierde de Filipijnse ge-
meenschap de eucharistie in de Antonius Abt. Aan het eind nodigde father 
Saps de moeders onder de kerkgangers uit naar voren te komen. Hij sprak 
een speciale zegenbede over hen uit en overhandigde hen een prachtige 
roze roos. 
 

Volgende maand 
 

 zondag 1 juli, 10.30 uur – Feest van de H. Antonius Abt, patroon van 
onze kerk. Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen en pastoraal 
werker Witteman met medewerking van alle koren van onze geloofsge-
meenschap. Aansluitend ontmoeting en gesprek bij de brunch op het 
buitenterrein van de kerk. Verloting van paaskaars en icoon. 
In de Ontmoetingsruimte is de Wereldwinkel geopend. 
U kunt op deze zondag met de wijkbus naar de kerk; de retourrit is na af-
loop van de brunch. 

 de hele maand juli is het secretariaat op maandag en dinsdag gesloten. 
 

Oecumene 
 

Vierdaagse Zomerschool 
 

Een verrijkende leerzame oriëntatie op religie en theologie onder leiding 
van (academisch) gevormde docenten. Een kennismaking met de veelkleu-
righeid van christelijke theologie en andere religies. 
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 De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur met 
een pauze van 12.30 tot 13.30 uur; 

 voor koffie en thee wordt gezorgd, de lunch dient u zelf mee te nemen; 

 deelname is open voor geïnteresseerden, voorkennis is niet vereist; 

 de bijdrage voor deze cursus is € 60,-; 

 woensdag 13 juni is een vrije dag; 

 informatie via info@nieuwebadkapel.nl; 

 opgave voor 1 juni 2018. 
 

Data: maandag 11, dinsdag 12, donderdag 14 en vrijdag 15 juni 2018 | 
Plaats: Kapelzaal Nieuwe Badkapel (achterzijde kerk) 
 

Badkapel Cultureel: Zin aan Zee! 
 

Gezamenlijk bezoek aan Museum Gouda waar een tentoonstelling is over 
de schilders Pieter Pourbus (1523-1584) en Henk Helmantel (1945-). Twee 
totaal verschillende schilders die als verbindende schakel het geloof heb-
ben. Pourbus, in Nederland nog nauwelijks bekend, verwierf faam met zijn 
altaarstukken die nog steeds te vinden zijn in veel Vlaamse kerken. De diep-
gelovige Helmantel maakte geen religieus werk maar verzamelt religieuze 
beelden. Dat er nog meer raakvlakken tussen beide kunstenaars zijn dan al-
leen geloof zal tijdens het bezoek blijken. 
Begeleiding: ds. Charlotte van der Leest en Bettie Youngman. 
Reis: per openbaar vervoer behalve bij beschikbaarheid van voldoende 
auto’s. 
Opgave graag zo snel mogelijk bij Bettie Youngman (bettie.youngman@ 
gmail.com). 
 

Datum: vrijdag 15 juni 2018 | Tijd: nog nader te bepalen 
 

Concert op zaterdagmiddag 
 

De Oude Kerk organiseert concerten op de zaterdagmiddag. Deze keer is de 
beurt aan Ronald de Jong; hij bespeelt het hoofd- en koororgel. 
De toegang is vrij, er is een collecte ter bestrijding van de onkosten. 
 

Datum: 30 juni 2018 | Tijd: 15.00 uur | Plaats: Oude Kerk, Keizerstraat  
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Verloting icoon 
 

Zondag 1 juli 2018 wordt het Antonius 
Abtfeest gehouden in en naast onze kerk. 
Thea van Leeuwen heeft ter gelegenheid 
hiervan een door haar bijzonder fraai ge-
schreven icoon van de Heilige Familie ge-
schonken voor een verloting. De opbrengst 
zal ten goede komen aan de Lidwinagroep, 
zieken- en ouderenbezoek. 
 
Loten zijn voor € 1,-- per stuk te koop bij 
het begin van het feest, maar ook in de 
voorverkoop. U kunt hiervoor contact op-
nemen met 

 

Angela van der Toorn, tel. 338 84 27. 
 
 
 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 19 juni sturen aan antoniusabt3@rkdenhaag.nl. 
 

Secretariaat 
De openingstijden zijn: 
Maandag en dinsdag van 13.00 tot 16.30 uur (behalve in de maanden juli 
en augustus) 
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). 
 

 


