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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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Op vaste grond 
 

Zo’n zeventig mensen uit het bisdom Rotterdam kwamen zaterdag 26 mei 
op uitnodiging van Mgr. Van den Hende naar Schiedam. Allen waren on-
langs gedoopt of in de Kerk opgenomen. Elk jaar organiseert het bisdom 
voor hen, hun peetouders en hun begeleiders een ontmoetingsbijeen-
komst, de kerktoetredersdag. 
De bijeenkomst vond plaats in de Basiliek van de heilige Liduina en Onze 
Lieve Vrouw Rozenkrans en begon met een eucharistieviering. Tijdens de 
viering vertelde Coen Bijpost, uit onze geloofsgemeenschap, hoe het in zijn 
leven gelopen was. 
 

 
foto Peter van Mulken 

 

Als tiener was hij overtuigd atheïst. Tijdens zijn studie wiskunde werd hij 
langzamerhand meer een filosoof en agnost. Zeven jaar geleden bleek hij 
chronisch ziek te zijn: “Ik zag door de pijn de zin van het leven niet meer, 
mijn nihilisme maakte dat ik constant het gevoel had me op drijfzand te be-
geven en ik ontleende nergens meer steun aan.” 
 

Op een nacht vorig jaar besefte Coen dat hij zijn hele leven nog nooit ge-
probeerd had God om hulp te vragen. “Ik zag in dat ik het niet meer in mijn 
eentje aankon.” In het afgelopen jaar is zijn geloof steeds dieper en meer 
eigen geworden. “Ik heb eindelijk vaste grond onder de voeten en een rots 
in mijn leven waaraan ik altijd vast kan houden.” 
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De kerktoetreders, onder wie ook Leen Spaans – en zijn vrouw Elly – uit de 
Antonius Abt, kregen na de viering en de gezamenlijke lunch in de paro-
chiezaal een rondleiding door de basiliek. 
 

(bron: bisdom Rotterdam) 
 

Familieberichten 
 

overleden 
03-06-2018 Cornelis Franciscus (Kees) Duquesnoy 
09-06-2018 Marie Bernadette Thérèse (Bernie) Eijken-Blot 
 

gedoopt 
24-06-2018 Dennert Pasqual Alfonso (Dengtje) Birginia 
   Sarah Jasa 
 

gevormd 
17-06-2018 Sanne van den Berg-Alink 
 

Opbrengst collectes 
21/05 – 27/05 = € 621,17  28/05 – 03/06 = € 342,17 
04/06 – 10/06 = € 694,12  11/06 – 17/06 = € 568,52 
 

Nationaal Kampioenschap Jongerenkoren 
 

In het weekend van 
2 en 3 juni was jon-
gerenkoor PaMa 
present in Rijsber-
gen voor de 29e edi-
tie van het Natio-
naal Kampioenschap 
Jongerenkoren, be-
ter bekend als het 
Jongerenkorenfesti-
val. In de Sint Bavo-

kerk streden dertien koren om de eer; PaMa eindigde op de elfde plaats.  
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Vormelingen bij De Vuurdoop 
 

Ter afronding van hun vormsellessen zijn op 19 mei een aantal vormelingen 
uit onze parochie met hun begeleiders naar de Vuurdoop geweest in de ka-
thedrale kerk van Rotterdam. Elk jaar organiseert het bisdom deze manifes-
tatie op de zaterdag vóór Pinksteren voor kinderen die pas gevormd zijn of 
binnenkort gevormd zullen worden. 
 

De Vuurdoop werd geopend door Mario Raadwijk met het lied Heb jij de 
Spirit? en daarna las bisschop Van den Hende uit de Handelingen van de 
Apostelen over de komst van de Heilige Geest, gevolgd door een korte ca-
techese en bemoediging. Er trad ook een jongleur op, die een spetterende 
show gaf met brandende fakkels. 
 

Ons volgende programma- 
onderdeel was theater en wij 
bleven dus in de kerk zitten. De 
acteurs, die een rol hebben ge-
speeld in de Passion, waren er 
nu weer in een spannend stuk 
over de Heilige Geest. Hierna 
splitsten onze wegen zich; de 
vormelingen kregen informatie 
over de Voedselbank en de be-
geleiders zijn in gesprek ge-
gaan met regiovicaris Henri Egging over Korintiërs 12, 4-11, de Geest en de 
gaven in de gemeente. 
 

De laatste workshop voor de vormelingen ging over heiligen, in de gewel-
ven van de kerk, met een quiz. Na de lunch zijn we met de trein weer naar 
huis gegaan; we kunnen terugkijken op een bijzondere, inspirerende dag. 
 
Ron Fransen en Annelies Brosch 
begeleiders van de gecombineerde catechesegroep 
Driekoningen/Antonius Abt 
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Verloting icoon 
 

Tijdens het Antonius Abtfeest op zondag 
1 juli wordt de icoon van Thea van Leeu-
wen, voorstellende de heilige Familie, ver-
loot. Tot die datum kunt u de icoon bewon-
deren in de vitrine in de Ontmoetings-
ruimte. 
 

Loten kosten 1 euro per stuk; de opbrengst 
komt ten goede aan de Lidwinagroep voor 
zieken- en ouderenbezoek. 
 

De loten zijn bij mij te koop bij het begin 
van het feest maar ook in de voorverkoop. 
 

Angela van der Toorn, tel. 338 84 27. 
 

Doopvieringen in de Abt 
 

Tot en met eind december 2018 zijn er in de Antonius Abtkerk drie moge-
lijkheden om een kind te laten dopen: 

 zondag 2 september, doopheer parochievicaris Ad van der Helm, voorbe-
reidingsbijeenkomst woensdag 22 augustus, 20.00 uur, pastorie Willem-
straat 60; 

 zondag 7 oktober, doopheer pastoor Dolf Langerhuizen, voorbereidings-
bijeenkomst woensdag 12 september, 
20 uur, pastorie Antonius Abt, Sche-
veningseweg 233; 

 zondag 25 november, doopheer pas-
toor Dolf Langerhuizen, voorberei-
dingsbijeenkomst woensdag 15 no-
vember, 20.00 uur, pastorie Antonius 
Abt, Scheveningseweg 233. 

Aanvang doopvieringen: 13.00 uur. Vermelding doopheren en data voorbe-
reidingsbijeenkomsten onder voorbehoud. 
Voor aanmelden van een dopeling of meer informatie: antoniusabt3@ 
rkdenhaag.nl.  
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City-Brielle-City bedevaart 
 

De geloofsgemeenschap H. Jacobus organiseert op zaterdag 7 juli 2018 een 
bedevaart naar Brielle om de Martelaren van Gorkum te gedenken. Zij doet 
dat voor de achtste achtereenvolgende keer en voor heel katholiek Den 
Haag. 
De tocht gaat per fiets of met de bus. Dit jaar is het motto van de bede-
vaart ‘Volharden in het gebed’. Het belooft weer een inspirerende dag te 
worden en voor de fietsers bovendien een sportieve uitdaging. Parochie- 
vicaris Ad van der Helm 
maakt de tocht op de 
fiets mee. 
 

Het programma in Brielle 
omvat een eucharistievie-
ring met de bisschop van 
Rotterdam, rozenkransge-
bed, kruisweg, en vesper-
viering, processie en pel-
grimszegen. 
 

De bus vertrekt om 9.00 
uur bij de Emmauskerk en haalt rond 9.15 uur de deelnemers op bij de 
St. Jacobuskerk in de Parkstraat. Rond 18.00 uur verwachten we terug te 
zijn in Den Haag. 
De fietsers verzamelen om 7.00 uur op het kerkplein van de St. Jacobuskerk 
en vertrekken om 7.15 uur. De route loopt via Rijswijk, Delft, Schipluiden, 
Maasland en Maassluis naar het eiland Rozenburg. De terugweg loopt gro-
tendeels via dezelfde route. 
Voor mensen die de bus nemen, zijn de kosten € 20,00. Fietsers betalen 
€ 2,00 voor een veerbootkaartje. 
 
Meer informatie? 
Bel met Kees Nusteling (306 38 11) of 
Lore Olgers (324 41 18) 
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Maandagenda 

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 Mozart. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 01 10.30 uur Feest van de H. Antonius Abt, patroon van onze 

kerk. Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
en pastoraal werker Witteman. M.m.v. FCC Choir, 
PaMa, De Stadhoudertjes, Laus Deo en Gli Uccelli. 
Wijkbusvervoer. 

  12.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
  12.00 uur Voortzetting van het feest op het buitenterrein 

van de kerk met een koffie- en lunchbuffet. 
Verloting paaskaars 2017 en icoon van de heilige 
Familie. 

wo 04 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 05 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 07 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Veertiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

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

zo 08 10.30 uur Veertiende zondag door het jaar. Eucharistievie-
ring met een Broeder van Sint Jan. Gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Choral-
messe in F van Bruckner. 

wo 11 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.30 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
do 12 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 14 18.00 uur Vijftiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 

in het Engels met father Saps m.m.v. FCC Choir 
o.l.v. Yvonne Haaxman. 
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zo 15 10.30 uur Vijftiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met een Broeder van Sint Jan m.m.v. de schola 
van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. Wijkbusvervoer. 

wo 18 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 19 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 21 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Zestiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met pastoor Langerhuizen m.m.v. organist Patrick 
Hopper. 

zo 22 10.30 uur Zestiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen m.m.v. organist Patrick 
Hopper. 

wo 25 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 26 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 28 18.00 uur Zeventiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

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

zo 29 10.30 uur Zeventiende zondag door het jaar. Woord- en 
communieviering met emeritus pastor Bep van 
Zijl m.m.v. organist Patrick Hopper. Wijkbusver-
voer. 

 

Toelichting op de agenda 

Wereldwinkel – zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 
Eén weekend per maand is er in de Ontmoetingsruimte verkoop van artike-
len uit de Wereldwinkel. Het assortiment omvat voornamelijk levensmidde-
len. Incidenteel is er verkoop van handnijverheidsproducten. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

Wijkbusvervoer – zondag 1, 15 en 29 juli 
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 13.00 uur, tel. 354 17 42. 
 

Orgelconcert – donderdag 5, 12, 19 en 26 juli 
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 7 en 21 juli 
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. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 14 en 28 juli 
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. 
 

Gebedsgroep 
De gebedsgroep Antonius Abt komt deze maand niet bij elkaar. Voor meer 
informatie: Lida van Ruijven, tel. 352 08 28. 
 

Kinderwoorddienst 
Deze maand is er geen aparte woorddienst voor kinderen tussen de 4 en 12 
jaar. Voor meer informatie: Carmen Pronk, tel. 06 41 03 86 09. 
 

Pastoraatgroep 
De pastoraatgroep vergadert niet in de maand juli. Als u de pastoraatgroep 
toch iets wilt voorleggen, kunt u het beste ’s zondags een van de leden aan-
spreken: Henk Bressers, Greet Kappers, Marie-Elise Huigen of Nelly Oost-
hoek. 
 

Secretariaat 
In de maand juli is het secretariaat op maandag en dinsdag gesloten. 
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Viering van inkeer 
 

Als voorbereiding op de viering van de Eerste 
heilige communie op zondag 10 juni hield pas-
tor Elma Beerends op vrijdag 8 juni in de kerk 
een viering van inkeer met de communicantjes 
en alle gezinsleden. Eerst schreven de kinderen 
op een briefje wat ze beter niet hadden kun-
nen doen of misschien anders hadden moeten 
doen. De briefjes werden verbrand en aanslui-
tend vroegen de kinderen God om vergeving 
voor wat ze verkeerd deden. 
Daarna schreven de gezinnen op een papieren 
vis, symbool van Christus, hoe ze het wilden 
goedmaken. De vissen zijn aan witte rozen ge-

hangen en er is een groot boeket van gemaakt dat een plaats kreeg midden 
voor de altaartafel. 
Het was een mooie viering en het grote vuur was best spannend. 
 

FCC Family Fun Day 
 

De Filipijnse gemeen-
schap hield op zondag 
10 juni de FCC Family Fun 
Day in het Haagse Zuider-
park. Ook deze achtste 
editie was dankzij ieders 
medewerking een groot 
succes. 
Het was een dag met 
vriendschappelijke wed-
strijden, een dag ook om 
de banden met oude vrienden aan te halen en nieuwe vrienden te maken. 
Vier teams, blauw, geel oranje en groen, werkten het lange sportieve pro-
gramma energiek af. 
FCC kijkt dankbaar terug op een zonovergoten evenement.  
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Eerste communie 
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En dit zijn ze dan, onze eerste communi-
cantjes, samen met pastor Elma Beerends, 
pastoor Dolf Langerhuizen en de beide mis-
dienaars na afloop van de eucharistievie-
ring. 
Het zijn Amelie, Arianna, Eleonore, Eline, 
Jurriaan, Martine, Maxim, Melia, Paul, 
Stella, Sterre en Toine. Wij zongen hun na-
men als welkom in het openingslied. 
In hun hand het cadeautje van de geloofs-
gemeenschap: een houten kruisje uit El Sal-
vador (foto rechts). 
Het was een feestelijke viering over Jezus 
die tegen de apostelen zei: Ik zal jullie vis-
sers van mensen maken. 
Alle communicantjes nogmaals van harte 
gefeliciteerd. Hopelijk hebben jullie een ge-
weldige dag gehad, een dag om met plezier 
op terug te kijken. 
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De H. Jozef gezien als bijfiguur, 
of als belangrijker persoonlijkheid? 

 

Vanaf de Middeleeuwen heeft de H. Maagd Maria in de geloofsleer, de ge-
beden, de belevingswereld van de gelovigen en in allerlei christelijke kunst-
werken een steeds belangrijker positie gekregen. Daarentegen lijkt de 
H. Jozef veel meer een bijfiguur gebleven te zijn. 
 

Bij vergelijking van de Maria-apsis en de Jozef-apsis in onze kerk wordt de 
hiërarchie ook zichtbaar gemaakt, doordat bij de Maria-apsis alles net wat 
uitbundiger en rijker vormgegeven is. Zo is de Maria-apsis groter, zijn in het 
mozaïek de lelies en de duiven groter en witter en heeft Antoon Molken-
boer alles uitgebeeld met gebruikmaking van de primaire kleuren rood, 
geel en blauw. Voor het mozaïek van de Jozef-apsis gebruikte hij juist de se-
condaire kleuren paars, groen en oranje. 
 

Toch hebben Antoon Molkenboer en Jan-Eloy en Leo Brom er met de deco-
ratie en inrichting van de Jozef-apsis zeker niet voor gekozen de H. Jozef als 
onbelangrijke bijfiguur 
weer te geven. Het altaar 
is qua vormgeving ook 
min of meer gelijk aan 
dat in de Maria-apsis. Al-
leen heeft het Jozef-al-
taar géén tabernakel ge-
kregen en is ervoor geko-
zen tegen de altaar-
tombe een bronzen reliëf 
van de vlucht naar Egypte aan te brengen (foto hierboven) in plaats van 
een bronzen beeldengroep. 
 

Bij nadere beschouwing kun je zien dat het belang en de betekenis van de 
H. Jozef op meer manieren gesymboliseerd wordt. Natuurlijk moest ook hij 
zuiverheid en reinheid uitstralen, wat gesymboliseerd wordt door de witte 
lelies in het mozaïek en door de lelies rond de staf (foto pag. 14) van zijn 
bronzen beeld. De trouw, gehoorzaamheid en loyaliteit van Jozef worden in 
het mozaïek gesymboliseerd door de vele zonnebloemen. 
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De duiven in het mozaïek van de Jozef-apsis drinken uit een schaaltje en 
symboliseren zo het opnemen van het levende water van de Heilige Geest, 
waarmee onderstreept wordt dat Jozef de door God aangewezen bescher-
mer van de Kerk is. 
 

Er staat niet voor niets in de moza-
iekband: CONSTITUIT EUM DOMINUM 

DOMUS SUAE (Hij is aangesteld tot 
heer van zijn huis). Deze belangrijke 
functie wordt duidelijk onderstreept 
met het bronzen reliëf en het 
scheepje (foto links) op de linker 
hand van het grote bronzen Jozef-
beeld boven het altaar. 
Het onderwerp van het reliëf, de 

vlucht naar Egypte, laat Jozef zien als zorgzame vader en beschermer van 
Jezus en het in veiligheid brengen van moeder en kind was ook van wezen-
lijk belang. Het scheepje dat Jozef op zijn hand draagt symboliseert hier het 
instituut Kerk en de beschermende functie die de H. Jozef heeft. 
 

De H. Jozef heeft dan in de historie wel nooit zoveel aandacht en eretitels 
gekregen als de H. Maagd Maria, maar een bijfiguur is hij zeker niet. 
 

Bart Maltha, Vrienden van de Abt 
 
Noot van de redactie 
 

Sinds een paar jaar is er 
een kerkelijke opwaarde-
ring van de H. Jozef merk-
baar en wel in de eucharis-
tische gebeden. 

 

In alle versies van de num-
mers III, IV en V wordt sinds 
1 mei 2014 na ‘de maagd 
Maria’ toegevoegd: ‘de hei-
lige Jozef, haar bruidegom’. 
In nummer I werd Jozef al-
tijd al genoemd. 

Icoon: H. Jozef, bruidegom en vader 
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Antonius Abtfeest 
 

Zondag 1 juli vieren we het feest van de H. Antonius Abt. We beginnen met 
een eucharistieviering met pastoor Langerhuizen en pastoraal werker Wit-

teman en alle koren van onze geloofsge-
meenschap. 
Na de viering gaan we buiten koffiedrinken 
en lunchen. Wij zorgen voor de koffie, thee, 
fris en wijn en hopen dat u thuis lekkere 
zoete of hartige dingen wilt maken en mee-
brengen naar de kerk. U kunt ze voor de vie-
ring afgeven bij de pastorie. Bij voorbaat 

dank voor uw medewerking. 
Tijdens de koffie zijn er lootjes te koop voor de paaskaars en de icoon. 
Beide kosten één euro per stuk. Trekking tijdens de lunch. 
 

Agnes Damen, coördinator 

 

 

Volgende maand 
 

 dinsdag 14 augustus kan het traditionele kruidwis maken aan de voor-
avond van Maria Tenhemelopneming helaas niet doorgaan omdat de 
Pluktuin in Naaldwijk op die dag geen groepen kan ontvangen. 

 zaterdag 18 augustus – Snuffelmarkt op het plein vóór de kerk. Organisa-
tie: Vrienden van de Abt. Inbreng van goed verhandelbare artikelen op 
14, 15 en 16 augustus, van 10.00 tot 13.00 uur, aan de pastorie. 

 zaterdag 25 en zondag 26 augustus – Collecte voor de MIVA. Er zijn twee 
collectes: de eerste voor onze eigen kerk en de tweede voor de MIVA die 
er onder meer twee extra auto’s mee wil financieren voor het vervoer 
van zieken in Zimbabwe. 

 de hele maand augustus is het secretariaat op maandag en dinsdag ge-
sloten.  
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Oecumene 
 

Zomerzangavonden 
 

De hele zomer door treden er zangkoren op in de Oude Kerk. De toegang is 
gratis. 
 

Data: dinsdag 3, 17 en 31 juli 2018 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: Oude Kerk, 
Keizerstraat 
 

Concert op zaterdagmiddag 
 

De Oude Kerk organiseert concerten op de zaterdagmiddag. Met Maria den 
Hertog (alt/mezzo), Katja Pitelina (fluit) en Anna Karpenko (orgel/vleugel). 
De toegang is vrij, er is een collecte ter bestrijding van de onkosten. 
 

Datum: 28 juli 2018 | Tijd: 15.00 uur | Plaats: Oude Kerk, Keizerstraat 
 
 
 
 
 

 

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

 


