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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 zoveel mogelijk dagelijks geopend 
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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De Ziekenzalving, een helend sacrament 
 

Ook dit jaar organiseert de Lidwinagroep een eucharistieviering met ge-
meenschappelijke Ziekenzalving. De datum is zaterdag 22 september 2018, 
aanvang 14.00 uur in de Antonius Abtkerk. 
 

Voorganger is weer parochievicaris Ad 
van der Helm; gemengd koor Laus Deo 
onder leiding van Patrick Hopper ver-
zorgt de muzikale ondersteuning en 
brengt onder meer het motet Lead 
me, Lord van Wesley ten gehore. 
 

Deze viering is bestemd voor alle men-
sen uit onze geloofsgemeenschap, ook 
voor de bewoners van de verzorgings- 

en verpleeghuizen. Iedereen die zich kwetsbaar voelt, kan het sacrament 
van de Ziekenzalving ontvangen. Je hoeft daar immers niet mee te wachten 
tot het moment waarop je op sterven ligt. 
 

Naast degenen die de Ziekenzalving willen ontvangen, zijn ook familieleden 
en andere betrokkenen van harte welkom. Het is fijn als de deelnemers 
niet alleen zijn bij deze belangrijke gebeurtenis. 
 

Gezien de positieve reacties in voor-
gaande jaren verwacht de Lidwina-
groep weer veel aanmeldingen. 
 

De viering wordt afgesloten met een 
gezellig samenzijn in de Ontmoetings-
ruimte, met koffie, thee en iets erbij. 
 

Als u de Ziekenzalving wilt ontvangen, 
kunt u zich aanmelden bij: 
 

Angela van der Toorn, tel. 338 84 27 
of Thea van Leeuwen, tel. 354 03 89. 
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Familieberichten 
 

overleden 
18-08-2018 Hendrik Lodewijk (Henk) Wesseling 
 

Opbrengst collectes 
23/07 – 29/07 = € 238,11  30/07 – 05/08 = € 428,26 
06/08 – 12/08 = € 351,45  13/08 – 19/08 = € 608,46 
 

Gooi de loper uit 
 

Kom, gooi de loper uit, de rooie loper uit, 
Voor elke pasgeboren baby, elke bruidegom en bruid. 
Kom, gooi de loper uit, de rooie loper uit, 
Voor elke zilv'ren jubilaris en voor de lente aan je ruit. 
 

tekst: Toon Hermans 
 

Het kan weer in de Antonius Abt. De rode 
loper oogt als nieuw en kan weer onbekom-
merd uitgerold worden. Hij is in juli door 
een gespecialiseerd bedrijf opgehaald, ge-
reinigd en teruggebracht. Het resultaat 
(foto links) overtrof de verwachtingen. 
 

Het was ook niet niks wat het tapijt in de 
loop der tijd te verduren heeft gehad. 
Straatvuil deed de kleur vervagen, verwij-
derd kaarsvet liet donkere vlekken na, de 
pool was volledig platgelopen. Stofzuigen 
hielp niet meer. Terecht concludeerden de 
kosters dat de loper zo niet langer kon. 

foto Ine Steenhoff 
 

Gelukkig was er een reinigingsbedrijf met goede referenties – Cinco in Ha-
velte dat het koninklijk huis en de Tweede Kamer onder zijn klanten telt – 
waaraan de loper met een gerust hart kon worden meegegeven. 
Het wachten is nu op een bruidspaar of een zilveren jubilaris om de ‘rooie 
loper voor uit te gooien’.  
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Lezing over Thomas van Kempen 
en de mystiek van de moderne devotie 
 

Thomas van Kempen werd in 1379 geboren in Kempen, nabij Venlo. Als jon-
gen van veertien jaar ging hij naar Deventer. Daar trad hij toe de Broeders 
en Zusters van het Gemene (= gemeenschappelijke) Leven, een kloosterge-
meenschap gesticht door Geert Grote, de grondlegger van de ‘moderne de-
votie'. Dit is een hervormingsbeweging die werkte aan vernieuwing van het 
christelijke leven. Persoonlijke geloofsbeleving en praktische levenswijsheid 
vormden het streven. De initiatiefnemers bestonden uit geestelijken én le-
ken. In Deventer volgde Thomas zijn eerste studies als voorbereiding op 
een geestelijke loopbaan. 
 

Van daaruit ging hij naar het pas 
opgerichte Sint Agnesklooster bij 
Zwolle, later ‘Agnietenberg’ ge-
noemd. Hij was toen twintig jaar. 
Thomas was in deze gemeen-
schap een bescheiden monnik die 
veel las (‘met een boeksken in 
een hoeksken’), mediteerde en 
teksten ter overdenking schreef. 

Pas na vijftien jaar voelde hij zich spiritueel zover, dat hij zich tot priester 
liet wijden. 
 

Weer tien jaar later werd hij aangesteld om de jonge mannen die wilden 
toetreden tot het klooster, te vormen en op te leiden. En daar was hij echt 
op zijn plaats. Als een soort handboek voor de nieuwe kloosterlingen 
schreef Thomas zijn beroemde boek De Navolging van Christus. Maar wat 
hij schreef bleek ook steeds meer mensen buiten het klooster aan te spre-
ken. 
 

Tot op de dag van vandaag hebben miljoenen christenen zich door dit boek 
laten inspireren, zoals Moeder Teresa, Martin Luther King en Hillary Clin-
ton. 
Enkele uitspraken uit De Navolging van Christus zijn: ‘Vind je dat je veel 
weet en een vrij goed inzicht hebt, bedenk dan dat er veel meer dingen zijn 
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waar je geen verstand van hebt.’ 
Of: ‘Een hoogmoedige en een hebzuchtige vinden nooit rust.’ 
En: ‘Je kunt je wel druk maken over de heilige Drie-eenheid, maar wat zou 
de heilige Drie-eenheid van jou vinden?’ 
 

Emeritus pastor John Batist gaat deze avond nader in op het leven van Tho-
mas van Kempen en leest en bespreekt met de deelnemers een aantal van 
zijn spirituele teksten. 
 

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: donderdag 13 september 2018 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 

Snuffelmarkt – voorspelling komt uit 
 

De voorspelling dat de snuffelmarkt van zaterdag 18 augustus iedereen blij 
zou maken, is uitgekomen. Het was een zonnige dag met wel een flinke 
bries maar er heerste binnen en buiten een gezellige stemming. Het finan-
ciële resultaat loog er dan ook niet om. In een volgend Maandbericht komt 
een verslag, nu alvast meer foto’s kijken op: www.vriendenvandeabt.nl/ 
wp-content/uploads/2018/08/snuffelmarkt2018.pdf 
 

 

 

 
Vóór 10.00 uur: de vroege bezoekers staan 
vol ongeduld achter het afzetlint 

Muzikaal intermezzo om 13.15 uur: een op-
treden van Shantykoor Scheveningen o.l.v. 
Patrick Hopper 

 

foto Helmy Waaijer 
 

foto Greet Kappers 
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Nationale Vredesweek 
 

Thema: Generaties voor Vrede 
 

Van 15 tot en met 23 september 2018 
 

Programma met activiteiten in de buurt op 
www.vredesweek.nl 
 

filmavonden, festivals, maaltijden, 
masterclasses, vieringen, debatten 

 
tekening Len Munnik 

 

Vredesweek – The Hague Peace Night Run 
 

Vrijdag in de Vredesweek vindt in Den Haag een uniek hardloopevenement 
zonder tijdregistratie plaats: de The Hague Peace Night Run. Het parcours is 
8,5 km lang en voert in de avond langs spectaculair verlichte bezienswaar-
digheden en animaties in het centrum. Iedere deelnemer krijgt een hoofd-
lampje. Start en finish: Lange Voorhout. Minimum leeftijd voor deelname: 
12 jaar. Voor meer info: www.thehaguepeacenightrun.nl. 
 

Datum: vrijdag 21 september 2018 | Starttijd: tussen 20.30 en 21.50 uur in 
vijf waves 
 

Vredesweek – Debat over de Middellandse Zeeroute 
 

Humanity House in Den Haag organiseert op Vredeszondag een debat over 
‘Het einde van de Middellandse Zeeroute’. Tot nu toe zijn er dit jaar alweer 
meer dan 1400 mensen verdronken in de Middellandse Zee terwijl zij Eu-
ropa probeerden te bereiken. 
Aan het debat doen ervaringsdeskundigen, politici, activisten en journalis-
ten mee. De voertaal is Engels. Toegang: 7,50 euro. Voor meer info: 
www.humanityhouse.org. 
 

Datum: zondag 23 september 2018 | Tijd: 16.00-17.30 uur | Plaats: Huma-
nity House, Prinsegracht 8 
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Vredesweek – Stadsklooster 
 

‘Vredesfeest Den Haag’ viert het feest voor de tweede maal in het Stads-
klooster. Met vertegenwoordigers van verschillende religies en organisa-
ties. Ook dit jaar is er een podium waarop enkele deelnemers zich zullen 
presenteren door middel van een gedicht, gebed, dans of zang uit hun ei-
gen cultuur. Met kinderprogramma. 
 

Datum: zondag 23 september 2018 | Tijd: 12.00 uur | Plaats: Stadsklooster, 
Westeinde 101 
 

Missiezusters doen verslag 
 

De Missiezusters in Atambua op het Indonesische eiland West-Timor doen 
tussentijds verslag van hetgeen zij met het geld dat onze parochie in de 
Veertigdagentijd 2018 bijeenbracht – ruim 13.000 euro – al tot stand heb-
ben gebracht. De aanvraag was afkomstig van ‘onze’ zuster Elvira Telik. 
 

  
Vóór de renovatie Na de renovatie 

 

Bovenstaande foto’s zijn genomen in het internaat voor gehandicapte kin-
deren dat de zusters beheren. De keuken verkeerde in deplorabele staat en 
geld voor renovatie ontbrak ten enenmale. Met een deel van de opbrengst 
van de Vastenactie werd de keuken verbouwd en opgeknapt. Trots staan 
de metselaars in de betegelde keuken waar nu hygiënisch gewerkt kan 
worden. 
 

Een fotoreportage van de ondernomen activiteiten vindt u op: 
www.rkdenhaag.nl/missiezusters-in-atambua-doen-verslag/  
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Puzzel: vijf namen op drie luidklokken 
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de oorspronkelijke drie luidklokken 
van de Antonius Abt uit 1927, op last van de Rijkscommissaris voor het be-
zette Nederlandse gebied, uit de toren getakeld en afgevoerd. Zesenhalf 
jaar lang hingen er toen geen klokken meer in de kerktoren. 
 

Toen op 1 augustus 1949 drie nieuwe klokken afgeleverd en achter in de 
kerk opgesteld waren, stonden er in het totaal vijf ‘doopnamen’ op. Name-
lijk Henricus Joannes, Richard August en Theodorus. Nog dezelfde dag zijn 
de klokken door de toenmalige deken van ’s-Gravenhage plechtig gewijd, 
alvorens ze op 2 augustus in de toren getakeld werden. 
 

  
Henricus Joannes Richard August 

 
 
links: Theodorus 

 

Recent kwam vast te staan dat deze vijf namen in het verleden niet correct 
aan de juiste personen gekoppeld zijn. In alle eerdere publicaties verbond 
men ‘Henricus Joannes’ aan bouwpastoor H.J. van de Ven en ‘Richard 
August’ aan kerkmeester R. Brenninkmeijer. Dat ‘Theodorus’ bij pastoor 
Th.P. Blom hoorde, klopte wel. 
 

Uit aantekeningen in het Registrum Memorale van onze kerk (een groot 
boek waar men tot circa 1970 de belangrijke gebeurtenissen, schenkingen 
en vieringen in optekende) blijkt dat de drie nieuwe klokken in 1949 de 
doopnamen gekregen hebben van de toenmalige pastoor en zijn vier kerk-
meesters. 
Theodorus verwijst dus echt naar pastoor Th.P. Blom, Henricus verwijst 
naar Henricus de Jongh, Joannes naar Joannes Koop, Richard dus naar 
Richard Brenninkmeijer en August verwijst naar August Rottier. 
 

Het is altijd fijn als ook kleine ‘puzzelstukjes’ uit de rijke historie van onze 
kerk op hun plaats vallen. 
 

Bart Maltha, 
Vrienden van de Abt  
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Maandagenda 

za 01 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Tweeëntwintigste zondag door het jaar. Eucharis-

tieviering met pastoor Langerhuizen. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de 
Kleine orgelmis van Haydn. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 02 10.30 uur Tweeëntwintigste zondag door het jaar. Woord- 

en communieviering met pastoraal werker Witte-
man m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. 
Maria voor ’t Hekke. Motto: Schone schijn?! 
Wijkbusvervoer. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 

ma 03 19.30 uur Vergadering kosters, tussenkamer pastorie 
di 04 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffiedrinken 
  10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
do 06 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 08 10.00 uur Open Monumentendag – Kerk open voor bezichti-
ging tot 16.30 uur. Expositie over de langdurige 
relatie van de Abt met het dorp Scheveningen. 
Kinderworkshop ‘Versier je eigen kerk’. Buffet 
met koffie, thee en broodjes. 

  18.00 uur Drieëntwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering in het Engels met father Saps m.m.v. 
FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 09 10.30 uur Drieëntwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met parochievicaris Asa. De schola van 
Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt de Missa VIII. 

  12.00 uur Open Monumentendag – Kerk open voor bezichti-
ging tot 17.30 uur (zie verder zaterdag) 

di 11 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffiedrinken 
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di 11 10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

wo 12 09.30 uur Vergadering beheercommissie, in de bibliotheek 
  14.00 uur Vergadering pastoraatgroep, in de bibliotheek 
do 13 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  20.00 uur Lezing over Thomas van Kempen en de mystiek 

van de moderne devotie door emeritus pastor 
John Batist 

za 15 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 

  17.00 uur Vierentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met parochievicaris Asa m.m.v. organist 
Patrick Hopper. De vaste gezangen zijn uit de 
Willibrordusmis. 

  18.00 uur Jaarfeest gemengd koor Laus Deo, parterre pasto-
rie 

zo 16 10.30 uur Vierentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met parochievicaris Asa. De dames van 
Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram zingen de Messe 
brève van L. Delibes. Kinderwoorddienst. Wijk-
busvervoer. 

ma 17 19.30 uur Coördinatorenoverleg, tussenkamer pastorie 
di 18 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 

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

do 20 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 22 14.00 uur Eucharistieviering en gemeenschappelijke zieken-

zalving met parochievicaris Van der Helm m.m.v. 
de Lidwinagroep. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. 
Patrick Hopper zingt de Messe brève nr. 7 in C 
van Gounod. Aansluitend koffie en thee in de 
Ontmoetingsruimte. 

  18.00 uur Vijfentwintigste zondag door het jaar. Eucharistie-
viering in het Engels met father Rex Fortes m.m.v. 
FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 
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zo 23 10.30 uur Vijfentwintigste zondag door het jaar. Eucharistie-
viering met pater Bert Wooning SVD m.m.v. orga-
nist Richard Ram. 

di 25 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  10.00 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
  13.30 uur 50plus Bios van Pathé, film: ‘Finding your feet’. 

Met de Bethelkerk. Verzamelen in de hal om 
13.00 uur. Organisatie: Greet Kappers. 

do 27 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.30 uur Lezing: ‘Bidden voorbij de religie’ door emeritus 

predikant Wim Jansen, in Wijkgebouw De Nieuwe 
Vonk, naast de Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175 

za 29 17.00 uur Zesentwintigste zondag door het jaar. Eucharistie-
viering met pastoor Langerhuizen m.m.v. organist 
Emöke Tavasszy. 

zo 30 10.30 uur Zesentwintigste zondag door het jaar. Woord- en 
communieviering met pastor Beerends. Gemengd 
koor Laus Deo verzorgt de gezangen o.l.v. Patrick 
Hopper. Wijkbusvervoer. 

 

Toelichting op de agenda 

Wereldwinkel – zaterdag 1 en zondag 2 september 
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 1 en 15 september 
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. 
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Wijkbusvervoer – zondag 2, 16 en 30 september 
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 – dinsdag 4, 11, 18 en 25 september 
Met ingang van de maand september wordt de eucharistieviering met aan-
sluitend koffie-inloop van woensdag verplaatst naar dinsdag. Het doel van 
deze verschuiving is op de woensdagen ruimte te maken in de overvolle 
agenda van pastoor Langerhuizen. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 4, 11, 18 en 25 september 
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 6, 13, 20 en 27 september 
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 8 en 22 september 
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 12 september 
De pastoraatgroep vergadert woensdag 12 september om 14.00 uur in de 
bibliotheek. Pastoor Langerhuizen en pastoraal werker Witteman wonen 
de bijeenkomst bij. Als u de pastoraatgroep iets wilt voorleggen, kunt u het 
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beste ’s zondags een van de leden aanspreken: Henk Bressers, Greet Kap-
pers, Marie-Elise Huigen of Nelly Oosthoek. 
 

Kinderwoorddienst – zondag 16 september 
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. 
 

 
 

50plus Bios van Pathé 
 

Gezamenlijk bezoek met mensen uit de Bethelkerk aan Pathé Scheveningen 
voor de film Finding your feet. 
 

Wanneer de keurige Sandra Abbott er achter 
komt dat haar echtgenoot, na een huwelijk van 
veertig jaar, een verhouding heeft met haar 
beste vriendin, besluit ze bij haar oudere zus 
Bif in te trekken. Bif neemt Sandra mee naar 
haar stijldanslessen, waar ze Bifs vrienden leert 
kennen. Zij laten Sandra zien dat een scheiding juist het begin van iets 
nieuws kan zijn. 
 

Pathé 50plus heeft een vaste ticketprijs van € 7,50, inclusief koffie of thee. 
 

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 (over de film) napraten bij restau-
rant Zarautz aan de Prins Willemstraat. Consump-
ties 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 25 september 2018 | Verzamelen: 
13.00 uur | Plaats: hal Pathé Scheveningen, Kur-
hausweg 2A | Aanvang film: 13.30 uur  
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Open Monumentendagen in de Abt 
 

Op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 vinden de Open Monumenten-
dagen plaats. Het zijn een van de grootste culturele evenementen van Ne-
derland waarbij, zoals gebruikelijk, ook de H. Antonius Abtkerk weer twee 
dagen te bezichtigen zal zijn. Voor veel mensen zijn deze dagen een uitgele-
zen kans om zelfstandig, of met een rondleiding, de unieke en kenmer-
kende jaren-twintig-inrichting van de Abtkerk eens wat beter te bekijken. 
 

De openingstijden zijn: zaterdag 8 september 
van 10.00 tot 16.30 uur en zondag 9 septem-
ber van 12.00 tot 17.30 uur. 
 

Met het thema ‘In Europa’ ligt dit jaar het lan-
delijke accent op alles wat ons in dit wereld-
deel cultureel aan elkaar bindt. Het thema 
sluit aan bij het Europees Jaar van het Cultu-
reel Erfgoed. Vanzelfsprekend gaat het hierbij 
ook om de historische context waarin monu-
menten zijn gebouwd en gebruikt. Onze hui-
dige Abtkerk mag dan wel pas in 1926/1927 
gebouwd zijn, maar de historische binding 
met het dorp Scheveningen bestaat al bijna 
zeven eeuwen. 
 

Alleen tijdens de Open Monumentendagen zal met een kleine expositie de 
relatie met het dorp Scheveningen worden aangegeven. Met behulp van 
tekst, foto’s en tekeningen worden de vier voorgaande H. Antonius Abt-
kerkgebouwen, die tussen 1357 en 1925 in Scheveningen zijn gebouwd, na-
der toegelicht. 
Verder is er dit jaar een fotopresentatie van twee niet direct toegankelijke 
aspecten van het huidige kerkgebouw, te weten de drie luidklokken en de 
bijzondere gewelfconstructie. 
 

Een aantal jaren geleden zijn we gestart met het organiseren van een crea-
tieve kinderworkshop tijdens de Open Monumentendagen en ook dit jaar is 
dat weer het geval. De kinderen mogen, met gebruikmaking van velerlei 
materialen en technieken een kerkje versieren. Er zijn twee verschillende 
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modellen en die mogen ze op hun eigen creatieve wijze verder vorm geven. 
 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op één van deze dagen de 
Abtkerk te bezoeken. Hopelijk zijn er voor iedereen weer enkele specifieke 
aspecten van de rijke historie van onze H. Antonius Abtgeloofsgemeen-
schap, te bewonderen. 
 

Mocht u, moe van de vele indrukken, een ogenblikje willen rusten, dan 
kunt u tegen een kleine vergoeding koffie, thee of een broodje kopen. 
 

Namens de stichting Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha 
 

Lezing: ‘Bidden voorbij de religie’ 
 

Emeritus predikant Wim Jansen heeft een ontroerend mooi boekje ge-
schreven over bidden: Bron in je brein met als ondertitel Bidden tot de God 
in wie je niet gelooft. Het boekje is zowel geschreven voor mensen die gelo-
ven als voor mensen die niets met religie hebben. Hij beschrijft in zijn boek 
dat bidden een universeel menselijk verlangen is, voor iedereen bereik-
baar: gelovig of niet-gelovig. Het is doorspekt met voorbeelden uit zijn ei-
gen leven en werk als predikant en dat maakt het tot een diep doorleefd 
verhaal. 
 

Het boekje is een gids die ons in-
spireert in ons bidden een stap 
verder te komen, liefde in ons le-
ven te voeden, of, zoals hij het 
schrijft: De meeste van deze is 
de liefde. Ja, ik ervaar en geloof 
dat het de liefde is die ‘uit zich-
zelf van binnenuit wordt bewo-
gen’. Daarom kies ik ervoor de 
liefde tot prooi van mijn bidden 

 
 

Wim Jansen    foto Mechteld Jansen 

 te maken. Het heilige waar ik mij naar uitstrek – dat is de liefde. 
 

Deze avond vertelt hij hierover. En natuurlijk is er gelegenheid om met hem 
in gesprek te gaan. 
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Voor de organisatie van deze lezing werkte onze gemeenschap samen met 
de Bethelkerk en het Oecumenisch Beraad Scheveningen. 
 

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. 
 

Over de auteur: 
Wim Jansen, emeritus predikant van Vrijzinnig Delft en de Vrijzinnige Koor-
kerkgemeenschap in Middelburg, is columnist bij Nieuwwij.nl. Eerdere pu-
blicaties: Voorbij de leegte, Waar ben je nu?, Vlammend paradijs, Dominee 
zoekt God – en de dichtbundel Zingen aan de Styx. 
Meer informatie op zijn website: wimjansen.nu. 
 

Datum: donderdag 27 september 2018 | Tijd: 19.30 uur | Plaats: Wijkge-
bouw De Nieuwe Vonk naast de Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175 
 

Bomenkap begonnen 
 

Maandag 13 augustus is de gemeente 
begonnen met het laten kappen van bo-
men langs de tramlijn op de Scheve-
ningseweg. Het verkeer zal er niet veel 
hinder van ondervinden. 
Het werk aan de tramlijn en de rijbaan 
begint op maandag 27 augustus en duurt 
tot eind december 2018. De HTM laat 

vervangende bussen rijden tussen de Kneuterdijk en het Zwarte Pad. Auto-
verkeer wordt omgeleid. De fiets- en voetpaden langs de Scheveningseweg 
blijven bereikbaar. 
 

(bron: gemeente Den Haag) 
 

Zoektocht 
 

Jurijn de Vos, 23 jaar, zoekt nog steeds een kamer op Scheveningen. Wie 
helpt? Meer informatie in Maandbericht augustus 2018 en bij Nelly Oost-
hoek, tel. 354 17 42 op woensdag, donderdag en vrijdag.  
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Volgende maand 
 

 oktober – Rozenkransmaand met elke dinsdag rozenkransgebed om 8.30 
uur, voorafgaand aan de viering. 

 zondag 7 oktober – Terugkomdag eerste communicantjes 2018 en hun 
ouders voor viering in de kerk en samenzijn in de pastorie. 

 vrijdag 12 oktober – Gezamenlijke tapasmaaltijd voor mensen uit de 
Bethelkerk en de Antonius Abt, 17.30-20.30 uur, in de Bethelkerk. 

 zondag 14 oktober – Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen. Met 
medewerking van een gastkoor, de Gesangverein Volksliederbund 
Flörsheim am Main. Ook met medewerking van organist Patrick Hopper 
voor de samenzang. 

 oktober – Wereldmissiemaand met schaalcollecte in de kerk op de 20e 
en de 21e voor koffieboeren en vluchtelingen in Ethiopië. 

 dinsdag 23 oktober – 50plus Bios in Pathé, samen met mensen uit de 
Bethelkerk, film De wilde stad. 

 zondag 28 oktober – De Antonius Abt viert Allerzielen. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen met medewerking van de werkgroep Aan-
dacht voor nabestaanden. De zang wordt verzorgd door gemengd koor 
Gli Uccelli. 

 

Oecumene 
 

Badkapelconcert 
 

Opening van het culturele seizoen met musici van naam. Muziek van J.S. 
Bach: Patrick Pranger met de solocantate ‘Ich habe genug’. Verder het 
strijkkwintet van Franz Schubert. Toegang gratis. 
 

Datum: zondag 2 september 2018 | Tijd: 16.00 uur | Plaats: Nieuwe Badka-
pel, Nieuwe Parklaan 90 
 

200 jaar badplaats 
 

Omdat we dit jaar vieren dat Scheveningen 200 jaar badplaats is, nodigt de 
Oude Kerk u uit te komen genieten van een concert door organist Martin 
Mans. Met veel samenzang. Voor de pauze: improvisaties op verzoek. 
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In de pauze: een Schevenings hapje en een 
drankje. Na de pauze: verzoeknummers psalmen 
en gezangen over de zee. 
 

Voor de improvisaties en de samenzang over de 
zee kunt u verzoeknummers indienen op scheve-
ningenzingt@gmail.com. Tijdens het concert wordt 
er een collecte gehouden. 
 

Datum: vrijdag 21 september 2018 | Tijd: 20:00 
uur | Deuren open: 19:30 uur | Plaats: Oude Kerk, 
Keizerstraat 8 

 

Theemiddag 
 

Wat gebeurt er momenteel in het dorp Nes Ammim (Israël) in het internati-
onale project van ontmoeting en dialoog, leren en gastvrijheid? Nes Am-
mim werd in 1963 gebouwd op een stuk land in Galilea dat christenen uit 
Europa van een Druzische sjeik hadden gekocht. De bedoeling was om de 
grond in cultuur te brengen 
 en zo te helpen bij de opbouw van de jonge staat Israël. Dr. Michael Elias 
en ds. Gerard Geitenbeek vertellen erover tijdens de eerste theemiddag 
van het seizoen. 
Gastvrouw: Barbara van der Toorn. 
 

Datum: woensdag 26 september 2018 | Tijd: 14.00 uur | Plaats: Kapelzaal 
Nieuwe Badkapel, ingang Kapelplein 
 

Concert op Zaterdagmiddag 
 

De Oude Kerk organiseert concerten op de zaterdagmiddag. Met deze keer 
Hendrik Vonk, tenor, en René Rakier, piano. Met ‘Mélodies Françaises’ van 
onder anderen Berlioz, Fauré en Ravel. De toegang is vrij, er is een collecte 
ter bestrijding van de onkosten. 
 

Datum: zaterdag 29 september 2018 | Tijd: 15.00 uur | Plaats: Oude Kerk, 
Keizerstraat 8 
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Wat een fantastisch uitzicht hebben onze overburen op nummer 114 

 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 25 september 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). 
 

 


