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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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Een markt waar iedereen blij van wordt 
 

Zaterdag 18 augustus organiseren de Vrienden van de Abt de jaarlijkse 
snuffelmarkt op het plein vóór de kerk. De markt is inmiddels een traditie, 
net als het Antonius Abtfeest dat we op 1 juli gevierd hebben. 
 

Op de kramen op het kerkplein 
staan glaswerk en serviesgoed 
uitgestald. Verder vindt u er 
onder meer tassen, koffers, 
sjaals, speelgoed, curiosa en 
huishoudelijke artikelen. 
In de Ontmoetingsruimte van 
de kerk is de boekenmarkt met 
soort bij soort: kinderboeken, 
kookboeken, reisboeken, 
romans, detectives, en nog 
veel meer. U vindt er ook een uitgebreid assortiment sieraden. Tenslotte is 
er het buffet, met gezellige zitjes rondom, waar u koffie, thee, cake en be-
legde broodjes kunt kopen. 

 

Om 13.15 uur is vóór de kerk 
een klinkend optreden van 
Shantykoor Scheveningen on-
der de enthousiaste leiding van 
Patrick Hopper. De zeemans-
liedjes nodigen uit tot meezin-
gen en meedeinen. 
 

De Vrienden van de Abt hopen 
dat u zaterdag 18 augustus 
naar de markt komt. U vindt er 
zonder twijfel iets van uw ga-

ding, ook degenen ‘die alleen nog maar spullen wegdoen’. 
De opbrengst van de snuffelmarkt zetten de Vrienden in voor het in goede 
staat houden van het kerkgebouw. Zo hebben zij onlangs de zes kaarsen op 
het hoogaltaar tot groot genoegen van de kosters elektrisch laten maken.  
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Familieberichten 
 

geen 
 

Opbrengst collectes 
18/06 – 24/06 = € 362,31  25/06 – 01/07 = € 773,85 
02/07 – 08/07 = € 460,30  09/07 – 15/07 = € 372,13 
16/07 – 22/07 = € 480,27 
 

Doneer uw spullen aan de Vrienden 
 

De Vrienden van de Abt zijn op zoek naar goed verkoopbare artikelen voor 
de snuffelmarkt op zaterdag 18 augustus. Mocht u serviesgoed, glaswerk, 
kleinmeubelen, boeken, huishoudelijke artikelen, curiosa etc. etc. ter be-
schikking willen stellen dan kunt u een en ander inleveren aan de pastorie, 
Scheveningseweg 233, op dinsdag 14, woensdag 15, en donderdag 16 au-
gustus, tussen 10.00 en 13.00 uur. Kleding kunnen wij niet aannemen. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

Aanmelding voor vormsel 2019 geopend 
 

De toediening van het Vormsel vindt in 2019 voor alle geloofsgemeen-
schappen van onze parochie plaats in de H. Agneskerk aan de Beeklaan op 
zondag 17 februari. Aanvang: 10.00 uur. Het bisdom Rotterdam moet de 
datum nog wel bevestigen. 
Voorbereidingsbijeenkomsten vinden plaats in drie kerken: Agnes, Martha 
en Jacobus, op verschillende dagen en uren. De startviering is op zondag 
23 september 2018, 10.00 uur, in de Agneskerk. Jongerenkoor PaMa ver-
zorgt de muziek. Aansluitend is er een kennismakingsbijeenkomst in de 
pastorie voor alle vormelingen en hun ouders. De begeleiders stellen zich 
voor en maken het programma bekend. 
Eind juni zijn de uitnodigingen verstuurd – opgeven nu graag zo snel moge-
lijk. Wie geen uitnodiging ontving kan zich melden bij de pastoraatgroep via 
antoniusabt3@rkdenhaag.nl. 
 

Vakantie pastoor Langerhuizen tot en met 14 augustus 2018.  



5 

Fantastisch resultaat verloting icoon 
 

Wat een geweldig resultaat heeft de 
verloting van de icoon van de Heilige 
Familie, geschreven door Thea van 
Leeuwen (foto, links), opgebracht. Er 
zijn 357 loten á € 1,- verkocht. 
Heel fijn dat Lida van Ruijven (rechts) 
de gelukkige winnares van de verloting 
was. Zij heeft een flink aantal loten ge-
kocht en haar grote wens om de icoon 
te winnen werd vervuld. 
Het mooie bedrag van 357 euro zal ge-
bruikt worden om activiteiten voor 
onze oudere parochianen te realiseren. 
Graag willen wij iedereen die aan deze 
fantastische opbrengst heeft bijgedra-
gen, heel hartelijk bedanken. 

Namens de Lidwinagroep, 
Angela van der Toorn 
 

Winnaar paaskaars 
 

Nog een winnaar en wel van 
de paaskaars 2017: Trees 
Kempen. Ook de lootjes voor 
de paaskaars kostten één 
euro per stuk en de op-
brengst was 185 euro. 
 
Voor meer foto’s van het An-
tonius Abtfeest: www.rkden-
haag.nl/geloofsgemeen-
schappen/h-antonius-
abt/extra/  
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Op de fiets naar Brielle 
 

  
  
 
 
 

 

Het viel niet mee, gaf hij eerlijk toe. 
Tweemaal veertig kilometer fietsen 
is een heel eind. Maar Leen Spaans 
en zijn vrouw Elly brachten het er 
goed af en kijken nu met voldoe-
ning terug. Niet alleen op de tocht 
maar ook op de herdenking van de 
martelaren van Gorcum tijdens de 
nationale bedevaart naar Brielle op 
zaterdag 7 juli 2018. 
Katholiek Den Haag was erbij, was 
het niet op de fiets dan wel met de 
bus. Of met de bezemwagen zoals 
parochievicaris Van der Helm over-
kwam na twee lekke banden. 

 

   foto’s Leen Spaans 
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Nieuw lid pastoraal team 
 

Per 1 september zal Mgr. Van den Hende de heer H.A. (Henk) van Zoelen 
aanstellen als lid van het pastoraal team van de parochie Maria Sterre der 
Zee. Henk van Zoelen (53) is kandidaat-diaken en hoopt in het najaar door 
de bisschop tot permanent diaken te worden gewijd. Hij heeft onlangs zijn 
pastoraal-theologische studies afgesloten. 
Zowel het parochiebestuur als het pastoraal team hebben met de kandi-
daat-diaken kennis gemaakt en hun volste vertrouwen uitgesproken in de 
samenwerking. Het dienstverband is fulltime. 
 

Henk van Zoelen is getrouwd en vader 
van drie kinderen in de leeftijd van 15 
tot 22 jaar. Hij woont in Zoetermeer. 
Als diakenstudent liep hij vanaf septem-
ber 2016 twee jaar stage in de paro-
chies Sint Maarten en Trinitas. 
Van 2011 tot 2014 studeerde hij, naast 
zijn werk bij PostNL, theologie aan de 
Tilburg Catholic School of Theology. Na 
het behalen van het bachelordiploma 
stapte hij in 2015 over naar de priester- 

en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven. 
 

Gezocht: een kamer op Scheveningen 
 

Jurijn de Vos gaat op 12 september 2018 bij instituut Clingendael een diplo-
matieke leergang beginnen en is daarom op zoek naar een iemand die een 
kamer over heeft en deze aan hem zou willen verhuren. 
Jurijn, 23 jaar, beschrijft zichzelf als ordelijk en sociaal. Hij komt uit Brabant, 
is r.k. kerkelijk meelevend en niet te beroerd om voor zijn hospes of hos-
pita een boodschapje of een klusje te doen. 
In zijn vrije tijd leest hij graag, speelt graag kaart en is vrijwilliger voor het 
CDA. 
U hebt een kamer voor Jurijn? Meld u snel bij de pastoraatgroep, Nelly 
Oosthoek, tel. 354 17 42 (wo, do, vr) of antoniusabt3@rkdenhaag.nl. 
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Maandagenda 

wo 01 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 02 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 04 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Achttiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

ring met parochievicaris Asa. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 05 10.30 uur Achttiende zondag door het jaar. Woord- en com-

munieviering met pastoraal werker Eijken m.m.v. 
organist Emöke Tavasszy. Wijkbusvervoer. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
wo 08 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.30 uur Vergadering beheercommissie, in de bibliotheek 

do 09 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 11 18.00 uur Negentiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

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

zo 12 10.30 uur Negentiende zondag door het jaar. Woord- en 
communieviering met emeritus pastor John 
Batist. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hop-
per zingt de Messe brève nr. 7 in C van Gounod. 

di 14 10.00 uur Inbreng van goederen voor de snuffelmarkt, aan 
de pastorie (tot 13.00 uur) 

wo 15 09.00 uur Geen viering, geen koffiedrinken 

  10.00 uur Inbreng van goederen voor de snuffelmarkt, aan 
de pastorie (tot 13.00 uur) 

  19.30 uur Feest van Maria Tenhemelopneming. Eucharistie-
viering met pastoor Langerhuizen. Gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Messe 
brève nr. 7 in C van Gounod. 

do 16 10.00 uur Inbreng van goederen voor de snuffelmarkt, aan 
de pastorie (tot 13.00 uur) 

  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
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do 16 16.00 uur Vergadering pastoraatgroep, in de bibliotheek 

za 18 10.00 uur Start van de door de Vrienden van de Abt georga-
niseerde snuffelmarkt op het plein vóór de kerk 
(tot 15.00 uur) 

  10.00 uur Op verzoek rondleidingen door de kerk (tot 15.00 
uur) 

  13.15 uur Optreden van Shantykoor Scheveningen o.l.v. 
Patrick Hopper, ventweg vóór de kerk 

  17.00 uur Twintigste zondag door het jaar. Eucharistievie-
ring met parochievicaris Asa m.m.v. organist 
Richard Ram. 

zo 19 10.30 uur Twintigste zondag door het jaar. Eucharistievie-
ring met pastoor Langerhuizen m.m.v. de schola 
van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. Wijkbusvervoer. 

wo 22 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 23 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 25 18.00 uur Eenentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-

tieviering in het Engels met father Rex Fortes 
m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. Tweede 
schaalcollecte voor de MIVA. 

zo 26 10.30 uur Eenentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met parochievicaris Asa m.m.v. 
gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 
Tweede schaalcollecte voor de MIVA. 

wo 29 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  20.00 uur Voorbereiding doopviering (2 september Anto-

nius Abt) met parochievicaris Van der Helm, 
doopouders en doopgetuigen, Willemstraat 60 

do 30 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
 

Toelichting op de agenda 

Orgelconcert – donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 augustus 
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 
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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 4 en zondag 5 augustus 
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. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 4 en 18 augustus 
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 5 en 19 augustus 
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 13.00 uur, tel. 354 17 42. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 11 en 25 augustus 
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. 
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Pastoraatgroep 
De pastoraatgroep vergadert donderdag 16 augustus om 16.00 uur in de 
bibliotheek. Pastoor Langerhuizen woont de bijeenkomst bij; pastoraal 
werker Witteman is dan met vakantie. Als u de pastoraatgroep iets wilt 
voorleggen, kunt u het beste ’s zondags een van de leden aanspreken: 
Henk Bressers, Greet Kappers, Marie-Elise Huigen of Nelly Oosthoek. 
 

Secretariaat 
In de maand augustus is het secretariaat op maandag en dinsdag gesloten. 
 

 
 
Steun MIVA 
 

Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe 
 

Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de 
meest kwetsbare mensen in Zimbab-
we. Medische zorg is moeilijk bereik-
baar in de armste regio van het land. 
Tawanda (37, foto) werkt voor het af-
gelegen Silobela-ziekenhuis diep in het 
binnenland. Zijn team spoort kinderen 
en jongeren met een beperking op en 
geeft ze de juiste zorg. Bijgaande folder 

vertelt u er meer over. 
 

MIVA heeft Tawanda al aan één auto geholpen maar er zijn er nog twee no-
dig. Want zonder vervoermiddel komen krukken of een rolstoel niet op de 
plaats van bestemming. En lopend op huisbezoek is ook niet te doen. 
In het weekend van 25 en 26 augustus zijn er in de vieringen in de Antonius 
Abt twee schaalcollectes. De eerste is voor de eigen geloofsgemeenschap, 
de tweede voor MIVA. MIVA besteedt het geld aan vervoermiddelen. 
Geef gul aan de tweede schaalcollecte. U kunt uw gift ook overmaken op 
rekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der 
Zee, onder vermelding van ‘MIVA 2018’. 
 

werkgroep M.O.V.: Emile Kempen en Nelly Oosthoek  
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Werk aan de Scheveningseweg 
 

De gemeente Den Haag en vervoerder HTM vervangen van eind augustus 
tot half december 2018 het tramspoor van lijn 1 op de Scheveningseweg. 
 

De fundering van het tramspoor is namelijk 
verzakt en moet vervangen worden. Daar-
naast wordt de route van lijn 1 geschikt ge-
maakt voor nieuwe trams, om stad en strand 
bereikbaar te houden voor de groeiende 
stroom reizigers. Er komen nieuwe halteper-
rons die voldoen aan de toegankelijkheidsei-
sen zodat iedereen zelfstandig met de tram 
kan reizen. Ook krijgen de nieuwe haltes mo-
derne digitale borden met vertrektijden en 
nieuwe wachtruimtes. 

Vanaf eind augustus 2018 wordt de Scheveningseweg voor tram en auto-
verkeer afgesloten. Woningen en kantoren zijn dan alleen nog bereikbaar 
voor bestemmingsverkeer. Het verkeer krijgt te maken met omleidingsrou-
tes. De werkzaamheden duren tot half december 2018. 
 

(bron: gemeente Den Haag) 
 

Nieuwe wijkbussen 
 

Na vijf jaar trouwe dienst worden de drie 
Mercedes Sprinters van Wijkbus Groot-
Scheveningen vervangen door nieuwe. Vrij-
dag 13 juli kwam de eerste in gebruik, een 
week later de derde. De bussen hebben 
bredere stoelen voor de passagiers dan de 
oude. De liften, voorheen metaalkleur, zijn 
nu eidooiergeel. Signaalkleur. 
Zondag 15 juli zegende broeder Johan 
Debeer een van de nieuwe bussen in. Hij 
deed dat op verzoek van chauffeur Leen 
Spaans, na afloop van de viering.  
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Zonovergoten Abtfeest 
 

  
 foto’s Ine Steenhoff  
 

Het was een heel geslaagd feest ter ere van de H. Antonius Abt op zondag 
1 juli. Eerst in de kerk en aansluitend op het kerkerf. Voor meer foto’s van 
het Antonius Abtfeest: www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-
antonius-abt/extra/ 

 

Attendering 
 

Graag maken wij u attent op het interview in Kerk in Den Haag dat onze 
Greet Kappers had met onze Leen Spaans. Te vinden in het juli/augustus-
nummer maar ook te lezen op de website: www.kerkindenhaag.nl. 
 

Parochiebreed 
 

Herdenking einde WO-II 
 

De jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in het 
voormalig Nederlands-Indië staat onder auspiciën van de Haagse Gemeen-
schap van Kerken in samenwerking met de werkgroep van de Duinzicht-
kerkgemeente. 
De bijeenkomst vindt plaats op zondag 12 augustus 2018, om 16.30 uur, in 
de Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan 89-91. 
Onder de titel Onvermoede goede krachten komen verborgen verhalen aan 
de oppervlakte uit de geschiedenis van en rond WO-II in Zuidoost-Azië. Mu-
ziek en zang omlijsten de verhalen en er is na afloop gelegenheid voor ont-
moeting met een drankje en een hapje.  
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Volgende maand 
 

 zaterdag 8 en zondag 9 september – Open Monumentendagen met als 
thema: Europa. De Antonius Abtkerk is beide dagen voor bezichtiging ge-
opend. Met expositie en kinderprogramma. 

 donderdag 13 september – Lezing door emeritus pastor John Batist over 
Thomas van Kempen en de mystiek van de moderne devotie. Aanvang: 
20.00 uur, pastorie Antonius Abt. 
Thomas van Kempen, geboren in 1379, trad in Deventer toe de Broeders 
en Zusters van het Gemene (= gemeenschappelijke) Leven, een klooster-
gemeenschap gesticht door Geert Grote. Van Deventer ging hij naar het 
Sint Agnesklooster bij Zwolle. Hij was toen 20 jaar. Veel later schreef 
Thomas zijn beroemde boek De Navolging van Christus. 
Pastor Batist gaat deze avond nader in op zijn leven en een aantal van 
zijn spirituele teksten. 

 zaterdag 15 t/m zondag 23 september – Nationale Vredesweek, dé actie-
week voor vrede van PAX, met honderden activiteiten in het hele land. 

 zaterdag 22 september – Eucharistieviering en gemeenschappelijke zie-
kenzalving met parochievicaris Van der Helm. Aanvang: 14.00 uur. 

 donderdag 27 september – Emeritus predikant Wim Jansen vertelt over 
de gedachten die de grondslag vormden voor zijn boekje Bron in je brein, 
bidden tot de God in wie je niet gelooft. Aanvang: 19.30 uur, Bethelkerk, 
Jurriaan Kokstraat 175. Gezamenlijke activiteit van de Antonius Abt, de 
Bethelkerk en het Oecumenisch Beraad Scheveningen. 

 

Oecumene 
 

Zomerzangavonden 
 

De hele zomer door treden er zangkoren op in de Oude Kerk: 

 dinsdag 14 augustus 2018: Kerkkoor Scheveningen o.l.v. Marcel van Duij-
venvoorde. Hoofdorgel: Bert den Hertog; trompet: Gerrit Hoek. 

 dinsdag 28 augustus 2018: Hervormd Kerkkoor Scheveningen o.l.v. Astrid 
Oudewaal. Koororgel: Jan van Westenbrugge; hoofdorgel: Bert den Her-
tog; trompet: Gerrit Hoek. 

 

Toegang: gratis | Tijd: 20.00 uur | Plaats: Oude Kerk, Keizerstraat 8 
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Zeepkistdienst 
 

Met buiten een stukje uit de Bijbel en een enkel lied. Daarna binnen ont-
moeting en het bekijken van de kerk en de expositie van Kunstenaars op 
Scheveningen KopS. Met een drankje en een snack. 
 

Datum: zaterdag 11 augustus 2018 | Tijd: 15.00 uur | Plaats: pleintje voor 
de ingang van de Oude Kerk, Keizerstraat 8 
 

Zomer-ontmoetingsmiddag 
 

Gezellige middag voor ouderen. Met een mooi programma, een hapje en 
een drankje. Afsluiting met soep en een broodje. In verband met de maal-
tijd is aanmelding bij Riet Pronk, tel. 354 91 20, verplicht. 
 

Datum: donderdag 9 augustus 2018 | Tijd: van 14.00 tot 18.00 uur | Plaats: 
hal Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175 
 

Concert op Zaterdagmiddag 
 

De Oude Kerk organiseert concerten op de zaterdagmiddag. Met deze keer 
Bert den Hertog, hoofd- en koororgel. De toegang is vrij, er is een collecte 
ter bestrijding van de onkosten. 
 

Datum: zaterdag 11 augustus 2018 | Tijd: 15.00 uur | Plaats: Oude Kerk, 
Keizerstraat 8 
 

Zomerse zaterdagen 
 

De Nieuwe Badkapel is open voor bezichtiging van het monumentale ge-
bouw dat een evenwichtig voorbeeld is van protestantse architectuur uit 
het eerste kwart van de vorige eeuw. Met rondleidingen, muziek, koffie en 
thee. 
 

Data: zaterdag 4, 11 en 18 augustus 2018 | Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur | 
Plaats: Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90 
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Wat doen Ada van der Knaap en Hanny van der Horst daar toch? 
 

  
 

Kijk op: www.rkdenhaag.nl/senioren-op-vakantie-in-valkenburg/ en 
www.rkdenhaag.nl/antonius-abtpenning-voor-hanny-van-der-horst/ 

 

          foto’s Museum de Kantfabriek en Annemiek Beeloo 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 21 augustus 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). 
 

 


