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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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Markt en shanty – gouden combinatie 
 

“Wat een gezellige dag was het. Wat een goede sfeer. En met de zang van 
het Shantykoor kon de dag toch niet meer stuk. We zijn heel tevreden met 
de prachtige opbrengst van 3.562,10 euro.” Onze penningmeester Corinne 
Hoffmann is in haar nopjes als ze terugkijkt op de snuffelmarkt van zater-
dag 18 augustus 2018 en wij, de andere Vrienden van de Abt, delen die me-
ning van harte. 
 

Nadat de Lidwinagroep eind 2017 afhaakte als partner besloten wij de 
markt alleen te organiseren. Praktisch alle vrijwilligers van eerdere jaren 
werkten weer mee. Op het kerkplein en in de Ontmoetingsruimte van de 
kerk kregen alle ingebrachte goederen een plaats op kraam of tafel. De ver-
koop begon stipt om 10.00 uur – de eerste bezoekers stonden toen al ruim 
een kwartier voor het afzetlint. Het duurde niet lang of je kon hier en daar 
de eerste opgetogen berichten horen. “Laat ik nu toch twee glaasjes zien 
van het glasservies dat ik al jaren heb. Je begrijpt, die heb ik meteen ge-
kocht. Nog even zorgen dat ze heel thuiskomen.” 
“Wilt u echt al die gekleurde houten kettingen?” “Ja, ik neem ze binnenkort 
mee naar Gambia om uit te delen aan schoolkinderen.” 
“Wat heb je daar nou in die 
grote plastic tas? Tennisbal-
len?” “Ja, de hele tas voor 
één euro. Ze zijn voor de 
hond van mijn dochter, die 
is er gek mee.” 
 

Vertederend was het tafe-
reel van een klein meisje dat 
van haar vader een knuffel 
mocht uitzoeken. Ze zat op 
de grond tussen een grote 
berg zacht speelgoed. Snel 
gingen poppen, beren en andere dieren door haar handen. Opeens, dat 
was hem. In haar linkerarm klemde ze haar nieuwe vriendje tegen zich aan, 
met haar rechterhand hielp ze haar vader de andere knuffels weer terug te 
doen in de grote kartonnen doos. Opgeruimd staat netjes. 
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Vroeg in de middag arriveerde Shantykoor Scheveningen voor een optre-
den met vrolijke zeemansliederen. Het lukte dirigent Patrick Hopper weer 
zijn zangers enthousiasme te laten uitstralen maar hij moest er wel veel 
moeite voor doen en kreeg het er erg warm van. 
 

Wie een droge keel of een knorrende maag overhield aan het snuffelen tus-
sen de grote collectie boe-
ken, het huisraad, de servie-
zen en de modeaccessoires, 
kon met koffie en een 
broodje uitrusten in de kof-
fiehoek. Daar werden overi-
gens bijzonder goede zaken 
gedaan. 
 

De kerkgangers van zondag 
19 augustus kregen nog ge-
legenheid tussen de boeken 
te kijken naar iets van hun 

gading, alle andere koopwaar was – met de kramen en tafels – zaterdag 
aan het eind van de middag alweer door de marktlui opgeruimd. De korte 
nazit met een glaasje wijn of fris hadden de vrijwilligers dan ook dubbel en 
dwars verdiend. 
 

Ine Steenhoff maakte de foto’s van de Ontmoetingsruimte en Shantykoor 
Scheveningen bij dit artikel. Meer foto’s vindt u op de website van de 
Vrienden: vriendenvandeabt.nl/wp-content/uploads/2018/08/snuffel-
markt2018.pdf 
 

Barbara Wolswijk 
Vrienden van de Abt 
 

Goddelijke Liturgie 
 

In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A, wordt op zaterdag 27 okto-
ber 2018, 11.00 uur, de Goddelijke Liturgie gevierd volgens de Russisch-Or-
thodoxe ritus met aartspriester Theodoor van der Voort. 
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Familieberichten 
 

overleden 
 

10-09-2018 Paul Wellink 
 

Paul, op de foto in het midden, was meer dan 60 jaar koorzanger. Hij kreeg 
daarvoor het eremetaal van de Sint Gregorius-
vereniging tijdens het Antonius Abtfeest 2018. 
In onze geloofsgemeenschap was hij lid van de 
gemengde koren Gli Uccelli en Laus Deo. On-
danks zijn broze gezondheid beklom hij weke-
lijks de trappen naar de koorzolder om met Laus 
Deo te repeteren. Beide gemengde koren zon-

gen tijdens zijn uitvaart op zaterdag 15 september in onze kerk. 
 

14-09-2018 Johanna (Ann) van den Broek 
   Elisabeth Maria Catharina (Elly) Haring-Lucas 
 

Opbrengst collectes 
20/08 – 26/08 = € 284,08  27/08 – 02/09 = € 389,79 
03/09 – 09/09 = € 441,55  10/09 – 16/09 = € 374,44 
17/09 – 23/09 = € 254,93 
 

MIVA-collecte 
De tweede schaalcollecte op zaterdag 25 en zondag 26 augustus bracht 
330,00 euro op. De MIVA gaat het geld besteden aan de verbetering van de 
gezondheidszorg in Zimbabwe door ambulances aan te schaffen voor de 
armste regio’s. De werkgroep M.O.V. dankt u hartelijk voor uw bijdragen. 
 

Doopviering 
Ouders kunnen hun jonge kind(eren) aanmelden voor de doopviering op 
zondag 25 november 2018, 13.00 uur, in de Antonius Abtkerk. Pastoor Lan-
gerhuizen bedient de doop. De verplichte voorbereiding is op woensdag 
21 november, 20.00 uur, in de pastorie. Aanmelding uiterlijk woensdag 
31 oktober via antoniusabt3@rkdenhaag.nl. 
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Onze vormelingen 
 

Uit onze geloofsgemeenschap hebben zich vier kinderen aangemeld om op 
zondag 17 februari 2019 het heilig Vormsel te ontvangen. Het zijn Liese 
Krick, Christian Lemmen en Maya en Yasmine Hardjodikromo. Liese volgt 
de vormselcatechese op maandagavond in de Agneskerk en Christian, 
Maya en Yasmine op zondagochtend in de Jacobuskerk. De vader van Chris-
tian heeft zich voor hand- en spandiensten aangemeld bij de vormselwerk-
groep in de Jacobus. 
 

Zondag 23 september kwamen alle vormelingen met hun ouders naar de 
Agneskerk voor de jongerenviering en de kennismakingsbijeenkomst. Pas-
toor Langerhuizen en kandidaat-diaken Henk van Zoelen gingen voor, jon-
gerenkoor PaMa verzorgde de zang. 
 

Donderdag 4 oktober is er om 20.00 uur een aparte bijeenkomst voor de 
ouders met pastoor Langerhuizen en begeleider Ron Fransen. Deze wordt 
gehouden in de pastorie van de Agneskerk aan de Beeklaan. 
De vormselviering op 17 februari 2019 vindt ook plaats in de Agneskerk, 
aanvang: 10.00 uur. Jongerenkoor PaMa verzorgt de muziek. 
 

Pastorale zorg voor Filipijnse gemeenschap 
 

Pastor Jan Eijken ging 
zaterdag 26 augustus 
samen met father Rex 
Fortes voor in de vie-
ring van de Filipijnse 
gemeenschap. 
Door het pastoraal 
team is pastor Eijken 
onlangs belast met de 
zorg voor de culturele 
gemeenschappen.  

  foto FCC 
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50plus Bios van Pathé 
 

Samen met mensen uit de Bethelkerk brengen we een bezoek aan Pathé 
Scheveningen voor de film De wilde stad. Over deze film: voor een groot 
aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze straten, tunnels, waterwe-
gen en gebouwen van baksteen net zo aantrekkelijke als een oerbos. De 
stad verdringt of vervangt niet de natuur, het ís natuur. Met duiven, ratten, 

reigers, katten, vossen, vissen, in-
secten, bomen, planten en alle 
andere ongeziene inwoners van 
Amsterdam. Met in de hoofdrol 
de filmkater Abatutu (links op de 
foto tijdens een draaipauze), een 
rasechte stadsbewoner. Hij houdt 
van de stad, weet elk plekje te 
vinden en kent zijn bewoners, zo-
wel dieren als mensen. 
 

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

Na afloop gezellig (over de film) napraten bij restaurant Zarautz aan de 
Prins Willemstraat. Consumpties en eventueel de daghap (10,00 euro) zijn 
voor eigen rekening. 
 

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

Datum: dinsdag 23 oktober 2018 | Verzamelen: 13.00 uur | Plaats: hal 
Pathé Scheveningen, Kurhausweg 2A | Aanvang film: 13.30 uur 
 

Welkom Jan Eijken 
 

Op 30 augustus kreeg de pastoraatgroep een brief van pastoor Langerhui-
zen met de mededeling dat de betrokkenheid van het pastoraal team bij de 
Antonius Abt per 1 september anders ingevuld wordt: pastor Marijke Wit-
teman blijft, de pastoor ruilt van plaats met pastor Jan Eijken. 
Pastor Eijken heeft de vergadering van de pastoraatgroep op 12 september 
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bijgewoond en onder meer aangegeven dat, als hij op de pastorie is, de 
deur van zijn werkkamer openstaat en dat iedereen welkom is om grote en 

kleine zaken met hem te bespreken. 
Op dit moment is nog niet aan te geven op welk 
dagdeel pastor Eijken in elk geval aanwezig is om-
dat hij eerst werkzaamheden in andere geloofsge-
meenschappen moet overdragen maar naar alle 
waarschijnlijkheid wordt het vrijdagochtend. 
 

Een andere wijziging waartoe het pastoraal team 
in augustus heeft besloten is de begeleiding van 
de werkgroep gezinsvieringen en het voorgaan in 
de maandelijkse viering voor gezinnen met kin-
deren. Pastor Eijken zal deze taak geleidelijk van 
pastor Marijke Witteman overnemen waarbij 

steeds rekening gehouden wordt met de inbreng van pastor Elma Beerends 
die de eerste-communiecatechese verzorgt. 
 

Tenslotte heeft het pastoraal team een planning gemaakt voor de eerste-
communievieringen in de parochie en voor de Antonius Abt is de datum ge-
worden zondag 19 mei 2019. 
 

pastoraatgroep Antonius Abt 
 

Tapasmaaltijd 
 

Elk voor- en najaar organiseren we een 
Tapasmaaltijd, waarbij iedereen welkom is, 
of je kerkelijk betrokken bent of niet, of je 
katholiek of protestant bent. Deelnemers 
ontmoeten elkaar in een ongedwongen 
huiselijke sfeer. We hebben altijd wel mo-
gelijke gespreksonderwerpen voorradig, maar een ‘must’ is dat niet. 
 

We zijn steeds meer gaan samenwerken met de Bethelkerk aan de Jurriaan 
Kokstraat en inmiddels ook met de Nieuwe Badkapel aan de Nieuwe Park-
laan. De maaltijd wordt dit keer dan ook gehouden in gebouw ‘De Nieuwe 
Vonk’ dat op de begane grond naast de Bethelkerk te vinden is. 
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Bedoeling is dat iedere deelnemer ongeveer 10 à 12 kleine hapjes mee-
neemt, die we verzamelen op een grote tafel en waar iedereen van kan 
proeven. Omdat we gemerkt hebben dat we vaak veel eten overhouden, is 
onze opzet dat er geen salades e.d. meegenomen worden. We proberen 
hiermee voedselverspilling tegen te gaan. Denk bij de kleine hapjes aan bij-
voorbeeld gehaktballetjes, prikkers met kaas, gember, ananas e.d., stukjes 
gevulde wrap, kippenvleugeltjes, puntjes hartige taart, etc. 
 

Het is wel belangrijk dat u zich tevoren opgeeft en dat kan bij het secretari-
aat, tel. 354 17 42, e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl. Ook vinden we het 
prettig te weten wat u denkt mee te nemen. Voor soep en brood wordt ge-
zorgd. Hartelijk welkom! 
 

Organisatie: Greet Kappers. 
 

Datum: vrijdag 12 oktober 2018 | Tijd: van 17.30 tot 19.30 uur | Plaats: De 
Nieuwe Vonk, Jurriaan Kokstraat 175 
 

Verhuizing Sharp 
 

Het was gauw gezegd maar niet zo gauw gedaan: laten we het Sharp kopi-
eerapparaat verhuizen naar de kamer tussen het secretariaat en de pen-
ningmeester/ledenadministratie. We spreken over de eerste etage van de 
pastorie waar het kopieerapparaat sinds mensenheugenis een plaats heeft 
achter een half opengaande glazen branddeur naast de trap. Talloze malen 
per dag liepen de medewerkers de gang af voor grotere aantallen kleuren-
prints en de productie van liturgie- en andere boekjes. 
 

Emilie Griffioen van het secretariaat en Wim van der Kemp van de techni-
sche dienst maakten een verhuisplan waarin ook de ongebruikte kamer van 
parochievicaris Yan Asa werd betrokken. En terwijl in augustus buiten de 
mussen van het dak vielen van de warmte, begon binnen de volksverhui-
zing. 
 

De vele muurkasten werden leeggehaald, de inhoud zorgvuldig bij elkaar 
gehouden. Legkasten werden hangkasten, hangkasten kregen legplanken. 
Verschillende voorwerpen zonder duidelijk doel vonden tijdelijk een plaats 
in de gang. Overtollig meubilair werd uit de weg gezet, wachtend op een 
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nieuwe bestemming. Emile Kempen bracht de eigendommen van parochie-
vicaris Yan Asa over naar zijn nieuwe kamer bij de Marthakerk. 
 

  
De oude kamer van parochievicaris Yan Asa 
wordt de werkplek van de nieuwe archivaris 

In de bibliotheek wachten de in stofhoezen 
verpakte koormantels op een plaats in de 
twee hangkasten 

 

 
 
 

 
In de oude kamer van Bouke Bosma moet de 
Sharp kopieermachine komen maar… 

…tijdens het verhuizen wordt er even uitge-
rust met een glaasje fris 

  foto’s Ine Steenhoff 
 

En nu is het klaar. Specialisten verhuisden het kopieerapparaat. Alle kasten 
zijn gesopt en ingericht. De papiervoorraad is zoveel mogelijk meeverhuisd 
naar de voorkant. De bibliotheek is weer bibliotheek. Iedereen op het se-
cretariaat is blij met de Sharp die nu echt onder handbereik is. 
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Wereldmissiemaand 
 

Sterkte en kracht op iconen 
 

In de maand oktober – Wereldmissiemaand – staat Ethiopië in het middel-
punt van de belangstelling. Het land heeft een lange christelijke geschiede-
nis. Al vanaf de vierde eeuw kwam er een christendom tot ontwikkeling dat 
zich beroept op Bijbelse tijden en uitgroeide tot een door de staat erkende 
beweging: de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk. 
 

Iconen, in een heel eigen stijl, spelen in Ethi-
opië een belangrijke rol in het geloofsleven, 
zowel thuis als in de kerk. 
De eerste icoon van Maria, de Moeder van 
God, zou geschreven zijn door de evangelist 
Lucas. 
Maria geniet een grote verering in alle oos-
terse kerken en is dan ook een geliefd onder-
werp op Ethiopische iconen. De afbeelding 
hiernaast geeft een kersticoon weer. 

 

Ook de heilige Joris met de draak, als overwinnaar van het kwaad, is een 
veel voorkomend beeld op iconen (afbeel-
ding rechts). 
 

Ethiopische iconen verbeelden niet de rea-
liteit maar de spiritualiteit. Zij dragen spo-
ren van de Afrikaanse primitieve kunst. 
Door vereenvoudiging en abstractie ont-
staan schematische afbeeldingen van heili-
gen die heel oorspronkelijk zijn. Ethiopi-
sche iconen zijn niet teder of zoet: ze zijn 
uit de Afrikaanse bodem voortgekomen en 
stralen een gevoel uit van sterkte en 
kracht. 
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Maandagenda 

di 02 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
wo 03 20.00 uur Voorbereiding doopviering (zondag 7 oktober) 

met pastoor Langerhuizen en de doopouders 
do 04 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 

  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  20.00 uur Ouderavond vormsel 2019 in de pastorie van de 

Agneskerk, Beeklaan 188. Inloop vanaf 19.45 uur. 
za 06 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Zevenentwintigste zondag door het jaar. Eucha-

ristieviering met parochievicaris Rivadeneira 
Aldás. De schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram 
zingt de Missa VIII. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 

zo 07 10.30 uur Zevenentwintigste zondag door het jaar. Woord- 
en communieviering met pastor Beerends m.m.v. 
kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t 
Hekke. Motto: Kom zoals je bent. Terugkomdag 
voor de eerste communicantjes van 2018 en hun 
ouders. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
  13.00 uur Doopviering van Ray Jansen met pastoor Langer-

huizen 
di 09 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffiedrinken 

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

wo 10 09.30 uur Vergadering beheercommissie, in de bibliotheek 
do 11 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 12 17.30 uur Gezamenlijke tapasmaaltijd van Bethelkerk en 

Antonius Abt, in De Nieuwe Vonk, naast Jurriaan 
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Kokstraat 175 (tot 19.30 uur). Organisatie: Greet 
Kappers. 

za 13 14.00 uur Door de geloofsgemeenschap Jacobus de Meer-
dere georganiseerde parochiedag in het Willibror-
dushuis aan de Oude Molstraat. Op het pro-
gramma onder meer de bijdrage van de Antonius 
Abt: een lezing over iconen door kunsthistorica 
Désirée Krikhaar. 

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

zo 14 10.30 uur Achtentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met pastoor Langerhuizen en gastkoor 
Gesangverein Volksliederbund Flörsheim am 
Main. M.m.v. organist Patrick Hopper voor de 
samenzang. Wijkbusvervoer. 

di 16 08.30 uur Rozenkransgebed 

  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffiedrinken 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
wo 17 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, in de bibliotheek 
do 18 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 20 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 

  17.00 uur Negentwintigste zondag door het jaar - Wereld-
missiezondag. Eucharistieviering met parochievi-
caris Van der Helm. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. 
Patrick Hopper zingt de Gerardusmis van Ben van 
Oosten. Tweede schaalcollecte voor Missio. 

zo 21 10.30 uur Negenentwintigste zondag door het jaar - We-
reldmissiezondag. Eucharistieviering met pater 
Vincent Wang SVD m.m.v. jongerenkoor PaMa 
o.l.v. Bart de Jong. Tweede schaalcollecte voor 
Missio. Kinderwoorddienst. 

di 23 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 



14 

di 23 09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-
laan 120 

  13.30 uur 50plus Bios van Pathé, film: ‘De wilde stad’. Met 
de Bethelkerk. Verzamelen in de hal om 13.00 
uur. Organisatie: Greet Kappers. 

do 25 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 26 10.30 uur Vergadering bestuursleden Portugeestalige ge-

meenschappen in Nederland, met pastor Jan Eij-
ken, voorkamer pastorie 

za 27 18.00 uur Dertigste zondag door het jaar. Eucharistieviering 
in het Engels met father Rex Fortes m.m.v. FCC 
Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 28 10.30 uur Allerzielen – Gedachtenis van onze overledenen. 
Eucharistieviering met parochievicaris Van der 
Helm m.m.v. de werkgroep Aandacht voor nabe-
staanden. Gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard 
Ram zingt delen uit het Requiem van W.A. Mo-
zart. Wijkbusvervoer. 

di 30 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
 

Wisseling van de wacht 
 

Bij de Rafaelsgemeinde aan de Badhuisweg 35A gaat op 1 oktober 2018 
Pastoralreferentin Hildegard Schmidt, na 41 werkzame jaren, met pensi-
oen. In de Ruhestand, schrijft ze in parochieblad Rafaelsbote. Hildegard 
Schmidt blijft in deeltijd werken tot in de zomer van 2019 haar opvolgster 
in Scheveningen arriveert. 
 

Pater Kornelius Maria van de Broeders van Sint Jan wordt per 1 oktober tot 
administrator van de Rafaelsgemeinde benoemd. 
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Toelichting op de agenda 

Rozenkransgebed – dinsdag 2, 9, 16, 23, 30 oktober 
In de Rozenkransmaand wordt voorafgaande aan de eucharistieviering, om 
8.30 uur, de rozenkrans gebeden onder leiding van Angela van der Toorn of 
An Kemp. 
 

Eucharistieviering – dinsdag 2, 9, 16, 23, 30 oktober 
Met ingang van de maand september is de eucharistieviering met aanslui-
tend 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 2, 9, 16, 23, 30 oktober 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep Antonius Abt bij elkaar 
voor de lezingen van de dag, gebed en zang. Gewijzigd aanvangstijdstip: 
9.45 uur. Van harte welkom. Voor meer informatie en ook om te vragen of 
de bijeenkomst doorgaat: Lida van Ruijven, tel. 352 08 28. 
 

Orgelconcert – donderdag 4, 11, 18, 25 oktober 
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. 
 

Wereldwinkel – zaterdag 6 en zondag 7 oktober 
Eén weekend per maand is er in de Ontmoetingsruimte verkoop van artike-
len uit de Wereldwinkel. Het assortiment omvat voornamelijk levensmidde-
len: koffie, thee, rijst, jam, pindakaas, chocoladepasta en ander broodbe-
leg. 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 6 en 20 oktober 
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 
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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 13 en 27 oktober 
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. 
 

Wijkbusvervoer – zondag 14 en 28 oktober 
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. 
 

Pastoraatgroep – woensdag 17 oktober 
De pastoraatgroep vergadert om 11.00 uur in de bibliotheek. Pastores 
Eijken en Witteman wonen de bijeenkomst bij en zorgen voor terugkoppe-
ling uit het pastoraal team. 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. 
 

Kinderwoorddienst – zondag 21 oktober 
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. 

 
 

M.O.V.-nieuws 
 

Op het publicatiebord van de werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede in de 
Ontmoetingsruimte kunt u zien hoe goed uw geld door de Blauwe Zusters 
besteed is voor de opleiding van meisjes en jonge vrouwen in Troshan in 
Albanië en in Caloocan City op de Filipijnen. Het waren de twee projecten 
waar wij in de Veertigdagentijd 2017 geld voor bij elkaar brachten, samen 
met de geloofsgemeenschappen Jacobus, Driekoningen en Willibrord. 
Zie ook www.rkdenhaag.nl/goed-nieuws-uit-albanie-en-de-filipijnen/  
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Open Monumentendagen 
 

 

De kinderworkshop ‘Versier je eigen 
kerk’ van Barbara Wolswijk tijdens 
de Open Monumentendagen op za-
terdag 8 en zondag 9 september le-
verde tientallen fantasievol uitge-
voerde kerkjes op. 
In totaal deden op beide dagen 650 
mensen de Antonius Abtkerk aan. 
 

foto’s Elize Pilon 
  

  
Barbara Wolswijk en Bart Maltha van de 
stichting Vrienden van de Abt. De stichting 
organiseert elk jaar de Open Monumenten-
dagen in de Antonius Abtkerk. 

Twee versierde kerkjes, één beplakt met vilt 
in verschillende kleuren en één met transpa-
rante ramen waardoor het lamplicht naar 
buiten schijnt.      foto Barbara Wolswijk 

 

Gesangverein komt op bezoek 
 

Van 11 tot en met 14 oktober maken de leden van Gesangverein Volkslie-
derbund Flörsheim am Main hun jaarlijkse koorreis. Na bezoeken aan on-
der meer Brussel, Malta en het Gardameer komen zij dit jaar naar Amster-
dam. En naar de Antonius Abtkerk op Scheveningen om een muzikale bij-
drage te leveren aan de eucharistieviering op zondag 14 oktober. 
Het uit dertig zangers bestaande mannenkoor brengt onder meer Das Mor-
genrot van Robert Pracht en het Heilig uit de Deutsche Messe van Franz 
Schubert ten gehore. 
Pastoor Langerhuizen gaat voor en Patrick Hopper begeleidt de samenzang. 
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Kerktoren in de steigers 
 

De toren van onze Antonius Abtkerk is een markante verschijning aan de 
Scheveningseweg. Deze toren moet uiteraard onderhouden worden en 
deze keer waren de klokkenstoel en het betonwerk rondom de kerkklokken 

aan de beurt. De staat van de stalen 
klokkenstoel is van buiten niet zicht-
baar, maar misschien was het u al wel 
eens opgevallen dat de muurvlakken 
ter hoogte van de luidgaten er onder-
tussen niet meer zo fris uitzagen. Die 
stukken moesten geschilderd worden, 
en daar kom je alleen met een steiger 
bij. Vandaar dat onze kerktoren een 
tijdje ingepakt werd in een steiger met 
netten. Het bouwen van een steiger 
was nog geen eenvoudige klus omdat 
de achterkant van de toren lastig te be-
reiken is, daarom was hiervoor een 
kraan nodig (foto). Het schilderwerk ge-
beurde in september en begin oktober 

wordt de steiger weer afgebroken. We probeerden samen met de aan-
nemer de overlast tot een minimum te beperken, en het gebruik van de 
kerk niet te verstoren. 
 

Zo konden we gelukkig de grote deuren vrijhouden, zodat eventuele uit-
vaarten mogelijk bleven. Van de andere kant hebben we maatregelen ge-
nomen dat de klokken niet werden geluid als de schilders boven aan het 
werk waren. We gaven ze tijdig een seintje om daar weg te gaan, wel zo 
prettig voor de oren. 
 

Een foto van het resultaat houdt u van ons tegoed, maar hopelijk is onze 
kerktoren weer een mooi en duidelijk baken in Scheveningen. Kijkt u zelf 
ook eens naar boven als u bij de kerk bent. 
 

Bart Maltha 
Vrienden van de Abt  
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     –     In actie voor Ethiopië 
 

In Wereldmissiemaand oktober voert Missio dit jaar de campagne voor 
twee projecten in Ethiopië. Zij doet dat onder het motto: God is ons een 
toevlucht en een sterkte uit psalm 46. Deze zin is een bron van kracht voor 
christenen wereldwijd – in Ethiopië en in Nederland. 
 

Het eerste project van Missio be-
treft de Menjas-koffieboeren in de 
regio Kaffa. Zij zijn arm en worden 
gediscrimineerd. Ze krijgen prakti-
sche hulp en morele steun van de 
Kleine zusters van Jezus (foto). 
 

Verder worden in Ethiopië veel 
vluchtelingen opgevangen, in het 
zuiden zijn dat voornamelijk men-
sen uit Zuid-Soedan die in verband met de oorlog zijn uitgeweken. De ka-
tholieke kerk helpt in de kampen (foto onder) waar ze kan. Dat is het 
tweede project waar Missio steun aan geeft. 
 

Bijgesloten folder vertelt u meer over beide projecten. 
 

Op Missiezondag, 21 oktober, en 
de voorafgaande zaterdag, is de 
tweede schaalcollecte voor Missio 
en Ethiopië. Hopelijk bent u soli-
dair met de koffieboeren en de 
vluchtelingen daar en brengt u een 
extra bankbiljet mee voor deze col-
lecte. Overmaken naar bankreke-
ning NL81 RABO 0102 4487 36 
t.n.v. Parochie Maria Sterre der 

Zee onder vermelding van ‘Missio 2018’ kan ook. Bij voorbaat hartelijk 
dank. 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek, werkgroep M.O.V.  
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Uitstapje naar de Kaag 
 

Op donderdag 23 augustus verzamelden zich een aantal parochianen in de 
pastorie van de kerk. Zij waren uitgenodigd door de Orde van St. Lazarus 
om als proefpersonen te fungeren voor een uitje naar de Kaag. 
Nu lijkt het woord ‘proefpersonen’ 
een beetje twijfelachtig... wacht 
even af wat er gaat komen. Want 
alle twijfel was onterecht. We wer-
den op uiterst charmante manier 
begeleid door een paar zeer aardige 
jonge mensen en per auto - enkelen 
van ons zelfs per comfortabele bus - 
met gepaste spoed naar De Kaag ge-
bracht. Daar werden we allerharte-
lijkst ontvangen in een prachtig conferentieoord. Na een lekkere lunch 
(foto) ging een deel van het gezelschap een boottocht maken met een fluis-
terboot. De achterblijvers verkenden op hun gemak het Kaageiland, be-
zochten een kaasmakerij en verpoosden aan het water. Na terugkomst van 
de ‘varensgasten’ ging de andere helft het water op. Rond vier uur ging het 
weer huiswaarts. 
Op deze bijzonder aangename manier werd duidelijk dat de plannen van de 
Orde van St. Lazarus én Stichting Fluisterboot Kaagervaaring, om mensen 
een leuke uitstap te bezorgen, heel geslaagd genoemd mogen worden. 
 

Annemiek Beeloo 
 

Ziekenzalving druk bezocht 
 

Zaterdagmiddag 22 september vond in de Antonius Abtkerk een eucharis-
tieviering met gemeenschappelijk ziekenzalving plaats. Maar liefst 25 men-
sen uit onze geloofsgemeenschap, grotendeels begeleid door familieleden, 
ontvingen de zalving uit handen van parochievicaris Ad van der Helm. 
Wij mogen terugkijken op een bijzondere viering, door de parochievicaris 
op zijn eigen persoonlijke en hartelijk wijze verzorgd en met prachtige lie-
deren begeleid door ons koor Laus Deo onder leiding van Patrick Hopper. 
Dank aan hen en aan de vrijwilligers van de Lidwinagroep. 
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Na afloop was er koffie en thee met de lekkere en inmiddels traditionele 
koekjes in de vorm van Franse lelies erbij, gebakken door Annemiek 
Beeloo. Bij het afscheid kreeg iedereen een rode roos als teken van Gods 
liefde uitgereikt. 
Wij hopen dat allen door de zalving kracht en sterkte van de Heilige Geest 
hebben ontvangen om hun kwetsbaarheid, hun ziekte of ander lichamelijk 
of geestelijk ongemak te kunnen dragen en aanvaarden. 
 

Namens de Lidwinagroep, 
Angela van der Toorn, coördinator 
 

Volgende maand 
 

 donderdag 1 november – Bezinning met bibliodrama rond de opwekking 
van het dochtertje van Jaïrus o.l.v. emeritus pastor John Batist en Agnes 
Glandorf. Aanvang: 14.00 uur. 
Bibliodrama is een manier om met een Bijbeltekst aan de slag te gaan 
vanuit je eigen gevoel bij en beleving van een verhaal. ‘Biblio’ komt van 
Bijbel; ‘drama’ komt uit het Grieks en betekent in dit verband ‘in gang 
zetten, in beweging komen, tot leven wekken’. Dat laatste past mooi bij 
het dode dochtertje van Jaïrus, een bestuurder van een synagoge ten 
tijde van Jezus. Er is geen ervaring nodig om aan bibliodrama mee te 
doen. 

 zaterdag 3 en zondag 4 november – verkoop van artikelen uit de Wereld-
winkel. 

 zondag 4 en zondag 18 november – Wijkbusvervoer. 

 woensdag 14 november – In de middag bezoek aan het klooster van de 
Broeders van Sint Jan in de Oude Molstraat, georganiseerd door het 
Oecumenisch Beraad Scheveningen. 

 zondag 18 november – Werelddag van de Armen, ingesteld door paus 
Franciscus om onze bereidheid te tonen te delen met mensen in nood. In 
onze parochie wordt gecollecteerd voor het Straatpastoraat (ds. Klaas 
Koffeman) in Den Haag. 

 zondag 18 november – Ceciliaconcert in de Paschaliskerk, Wassenaarse-
weg 53. Met optredens van verschillende koren uit onze parochie. In elk 
geval werken Gli Uccelli, Laus Deo en De Stadhoudertjes aan dit concert 
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mee. 

 zondag 25 november – het parochiebestuur woont de eucharistieviering 
bij, blijft koffiedrinken en wil graag een praatje maken met de kerkgan-
gers. 

 dinsdag 27 november – 50plus Bios van Pathé, samen met mensen uit de 
Bethelkerk. Film: ‘Bankier van het verzet’. Aanvang: 13.30 uur. 

 vrijdag 29 november – Een adventskrans maken voor thuis o.l.v. em. pas-
tor Conny Hofschreuder. Aanvang: 14.00 uur. 

 

Parochiebreed 
 

Ontmoeting 
 

Op zaterdag 13 oktober organiseert de geloofsgemeenschap H. Jacobus, in 
samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen, de parochiedag 
2018 van de parochie Maria Sterre der Zee. 
 

Ging het vorig jaar vooral om het kennis-
maken met de activiteiten van de geloofs-
gemeenschappen, dit jaar staat de bijeen-
komst in het teken van persoonlijke ont-
moeting. 
Door deel te nemen aan de verschillende 
activiteiten kunt u uw medeparochianen 
en de leden van het pastoraal team in een 
ontspannen sfeer meemaken. 

 

Programma 
Wandeling van de Parkstraat naar de Oude Molstraat 
Lunch 
Kwartetspel 
Rondleiding en bier proeven 
Workshop ‘Maria, haar oorsprong, beeld en leven’ aan de hand van afbeel-
dingen van de Moeder Gods op iconen door kunsthistorica Désirée Krikhaar 
Samenzijn 
 

We treffen elkaar rond half twee op het plein voor de Sint Jacobus aan de 
Parkstraat. We wandelen naar het klooster van de Broeders van Sint Jan 
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aan de Oude Molstraat 35 (foto pag. 22). Na een kort welkom en een ‘in-
loopbroodje’ zijn er twee rondes activiteiten waarin u uw medeparochia-
nen kunt ontmoeten. 
 

Zo zullen de broeders u rondleiden door het Willi-
brordushuis en hun bierbrouwerij, maar u kunt ook 
een origineel kwartetspel spelen of een lezing over 
iconen bijwonen. De activiteiten worden afgesloten 
met een samenzijn onder het genot van een drankje 
en een hapje. 
Ook voor de kinderen is er een programma. 
 

Wij hopen van harte dat veel parochianen aan deze 
middag zullen meedoen. 
 

Wilt u zich wel even opgeven bij het parochiesecretariaat via parochiese-
cretariaat@rkdenhaag.nl of 070-820 98 66. Ook voor meer informatie kunt 
u daar terecht. 
 

Hans Timmermans 
en Lore Olgers 
Geloofsgemeenschap H. Jacobus 
Parkstraat 65A 
 

Avond over seksueel misbruik 
in de katholieke Kerk 
 

De afgelopen tijd is de Kerk op negatieve wijze in het nieuws gekomen. Al-
lerlei berichten verschenen in de media (journaal, NRC) over seksueel mis-
bruik in de katholieke Kerk. Misbruik van kinderen en jongeren door pries-
ters en religieuzen in Pennsylvania (VS), Duitsland en Nederland. Ook de rol 
van kerkelijke overheden in deze pijnlijke kwesties is uitvoerig aan de orde 
geweest. Veel heeft zich in het verleden afgespeeld en in Nederland heb-
ben de bisschoppen en de oversten van religieuze orden en congregaties 
inmiddels veel gedaan om recht te doen aan de slachtoffers. Seksueel mis-
bruik is vreselijk en beschamend en we veroordelen het ten zeerste! Paus 
Franciscus heeft hierover recent een brief geschreven die in elke kerk van 
onze parochie Maria Sterre der Zee te verkrijgen was, evenals een schrijven 
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van de Nederlandse bisschoppen. De leden van ons pastoraal team hebben 
veel vragen van parochianen gekregen over de recente berichten aan-
gaande seksueel misbruik. Het pastoraal team en het parochiebestuur heb-
ben besloten een informatiebijeenkomst over deze pijnlijke kwestie te hou-
den. Woensdagavond 3 oktober 2018 uur zal mevrouw dr. Anke Bisschops 
(www.ankebisschops.nl) hierover een inleiding verzorgen en als gespreks-
leider aanwezig zijn. 
U bent van harte welkom: woensdag 3 oktober om 20.00 uur in het paro-
chiecentrum bij de Paschaliskerk, Neuhuyskade 97, 2596 XK Den Haag. 
In verband met het aantal zitplaatsen, de koffie en de thee vraag ik u zich 
tevoren even op te geven. Dat kan per e-mail: parochiesecretariaat@ 
rkdenhaag.nl of telefonisch: 820 98 66. Gratis parkeren rond het parochie-
centrum is volop mogelijk. 
 

Mede namens het parochiebestuur en het pastoraal team, 
Dolf Langerhuizen, pastoor 
 
 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 23 oktober sturen aan antoniusabt3@rkdenhaag.nl. 
 

Leden pastoraal team in de Abt 
pastoraal werker Marijke Witteman, tel. 820 92 85 of 06 47 36 91 01; 
e-mail m.witteman@rkdenhaag.nl 
pastoraal werker Jan Eijken, tel. 820 92 84 of 06 20 18 24 99; e-mail 
j.eijken@rkdenhaag.nl 
 

Secretariaat 
Buiten de openingstijden (pag. 2) kunt u een boodschap inspreken op het 
antwoordapparaat (354 17 42) of, in dringende gevallen, bellen met het 
Centraal parochiesecretariaat (820 98 66), het pastorale noodnummer (06 
83 89 80 41) of de uitvaartlijn (06 83 87 40 82). 
 

 
 


