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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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Van Abt-tapas naar oecumenische tapas 
 

Vrijdagavond 12 oktober hielden we weer een tapasmaaltijd, dit keer in het 
wijkgebouw van de Bethelkerk, ‘De Nieuwe Vonk’ geheten. Het was een 

zeer geslaagde avond met meer dan dertig 
deelnemers uit de Bethelkerk, de Antonius 
Abt en de Nieuwe Badkapel. 
 

De gasten hebben hun best gedaan om bij-
zondere hapjes mee te nemen, waar lek-
ker van werd gesmuld. Het kleine restant, 
wat brood en een paar wraps, werd na af-
loop naar de koorleden van PaMa ge-
bracht, die er blij mee waren. 
Voor de meeste mensen uit de Bethelkerk 
was dit de eerste keer, maar ook zij von-
den de bijeenkomst beslist voor herhaling 

vatbaar. 
Op tafel lagen wat vragen om het gesprek op gang te houden, wat bij ieder-
een goed viel. Zo is er veel gesproken over de toekomst van de kerk en de 
waarde van de oecumene. 
 

We zullen in het ko-
mende jaar de sa-
menwerking intensi-
veren, want het is 
zinvol en goed als 
we elkaar wat beter 
leren kennen. Bij de 
maaltijd waren ook 
ds. Jan Maasland en 
pastoor Dolf Langer-
huizen aanwezig. 
Beiden ondersteu-
nen dit initiatief van harte. 
 

Greet Kappers, pastoraatgroep 
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Familieberichten 
 
overleden 
02-10-2018 pastoor Rutger Kurvers O.S.A. 
07-10-2018 Arnoldus Franciscus (Arnold) Sprinkhuizen 
11-10-2018 Theresia Maria Francisca (Trees) Splithof 
 

gedoopt 
07-10-2018 Ray Jansen 
 

Opbrengst collectes 
 

24/09 – 30/09 = € 463,80  01/10 – 07/10 = € 523,96 
08/10 – 14/10 = € 604,24  15/10 – 21/10 = € 419,79 
 

Wereldmissiemaandcollecte voor Ethiopië 
 

De tweede schaalcollecte voor Missio Pauselijke Missiewerken op zaterdag 
20 en zondag 21 oktober bracht € 490,95 op. 
 

Missio financiert in Ethiopië 
via de Kleine Zusters van Je-
zus hulp en bijstand aan ach-
tergestelde koffieboeren 
rond Wush Wush en de 
bouw van een kapel in een 
vluchtelingenkamp bij Gam-
bella. Daar wonen voorna-
melijk christenen uit Zuid-
Soedan die gevlucht zijn voor 
de oorlog. 

 

Vijftig procent van de collecteopbrengst wordt overgemaakt naar Missio en 
vijftig procent naar Wereldmissiedag van de kinderen. Hartelijk dank voor 
uw bijdragen. 
 

werkgroep M.O.V. 
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In memoriam pastoor Rutger Kurvers 
 

Pastoor Rutger Kurvers had al een opleiding 
tot machinebankwerker achter de rug toen 
hij toetrad tot de Orde der Augustijnen. 
In 1956, kort na zijn priesterwijding, vertrok 
hij naar Cochabamba in Bolivia waar hij de 
oprichter werd van het Instituto Tecnológico, 
een ambachtsschool. 
Na twintig jaar in Bolivia gewerkt te hebben 
keerde hij terug naar Nederland waar hij nog 
jaren als pastoor werkzaam was in de Felici-
tasparochie in Spijkenisse en later in de Lour-
desparochie op Scheveningen. 
Om gezondheidsredenen verhuisde hij naar 
het klooster in Eindhoven. Hij is op dinsdag 

2 oktober 2018 overleden, 96 jaar oud. 
 

Zaterdag 6 oktober 2018 hebben Annemie Konings en Hanny van der Horst 
hem, mede namens onze parochie, uitgeleide gedaan samen met zijn me-
depaters en vrienden, bekenden en parochianen van onder meer de Felici-
tasparochie in Spijkenisse. 
 

De eucharistieviering vond plaats in de sfeervolle kapel in het Glorieuxpark 
in Eindhoven. Jan Molijn sprak over zijn vriendschap met Rutger Kurvers die 
begon toen beiden 14 jaar waren en dus 82 jaar heeft geduurd. Hij bena-
drukte vooral de bijzondere verdiensten van pastoor Kurvers voor het tech-
nisch onderwijs in Cochabamba. 
 

De ambassadeur van Bolivia in Nederland, tot zijn spijt verhinderd het af-
scheid bij te wonen, was een oud-leerling van het Instituto Tecnológico in 
Cochabamba. Hij heeft, in een reactie na het overlijden, zijn enorme be-
wondering voor pastoor Kurvers uitgesproken. 
 

Na de uitvaart volgde de begrafenis op het kloosterkerkhof Mariënhage in 
Eindhoven. 
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Het dode dochtertje van Jaïrus 
 

Het verhaal over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus vinden we in 
Marcus 5, 21-43. Er zijn veel mogelijkheden om met een Bijbeltekst aan de 
slag te gaan. De meest bekende manier is het gesprek, eventueel aan de 
hand van een inleiding, met achtergrondinformatie van Bijbelgeleerden. Dit 
doet vooral een beroep op je verstand. 

Je kunt ook werken vanuit eigen ge-
voel en beleving rond het verhaal. 
Eén zo'n manier is bibliodrama. 
‘Biblio’ slaat in dit verband op de 
Bijbel. ‘Drama’ komt uit het Grieks 
en betekent in dit verband: in gang 
zetten, in beweging komen, tot le-
ven wekken. 
Deze middag kiezen we voor biblio-
drama. Je hebt daar geen toneeler-

varing voor nodig. Via eenvoudige opdrachten brengen we het Bijbelver-
haal tot leven. Door één van de rollen op je te nemen, kruip je zélf in het 
verhaal: je bent niet neutraal een ‘verlamde’ of ‘vriend’ maar één die jouw 
levensgeschiedenis meedraagt. Juist daardoor kun je beter dan ooit de zin 
van het verhaal ontdekken. 
 

We werken dus met het evangelieverhaal over de opwekking van het doch-
tertje van Jaïrus. Jaïrus is de bestuurder van een synagoge. Iemand uit de 
gevestigde orde van het Jodendom. Hij vraagt Jezus zijn zieke dochtertje te 
genezen. Zij is hem heilig. Maar als Jezus aankomt, blijkt zij al gestorven te 
zijn. Er is veel rouwbeklag van allerlei omstanders. Onterecht, zegt Jezus, ze 
slaapt. Hij vraagt hen het huis te verlaten. Alleen de ouders en een paar 
leerlingen mogen blijven. En met een krachtige oproep laat Jezus het 
meisje opstaan. 
 

Wat is dat voor kracht? Is het paranormaal? Of iets van God…? Of was ze 
niet echt dood? Het meisje staat op: is dat alleen maar fysiek? Of is er meer 
aan de hand? De omstanders zijn verbluft als ze zien wat gebeurt. Niet te 
geloven! 
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En wat geloven wij? We gaan het deze middag met elkaar ontdekken. 
 

Begeleiding: emeritus pastor John Batist en Agnes Glandorf. 
Aanmelding bij het secretariaat is noodzakelijk, tel. 354 17 42, e-mail anto-
niusabt@rkdenhaag.nl, of op de intekenlijst in de Ontmoetingsruimte. 
 

Datum: donderdag 1 november 2018 | Tijd: 14.00 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 

Parochiebestuur op bezoek 
 

Zondag 25 november 2018 komt (een delegatie van) het parochiebestuur 
op bezoek in onze geloofsgemeenschap. Zij vieren de eucharistie mee en 
houden zich na afloop aanbevolen voor een praatje met de kerkgangers. 
Het is dan dé gelegenheid om opmerkingen te maken of vragen te stellen. 
Naast de pastoor, voorzitter van het bestuur, kunt u verwachten: Jan Maas 
(vicevoorzitter), Frans Fox (secretaris), Henk van Ruijven (penningmeester), 
Alex Keijzer (gebouwen), Lore Olgers-van Schie (kerk en samenleving), 
Dolf van der Sluijs (projecten), Harry Vrins (fondsenwerving & culturele ge-
meenschappen), Theo van Woerkom (medewerkers en vrijwilligers). 
 

Adventskrans voor thuis 
 

Dit jaar kunt u in de Abt een adventskrans maken om mee naar huis te ne-
men. De weken voorafgaand aan Kerstmis geniet u dan ook thuis van een 
mooi en lichtgevend symbool van hoopvolle verwachting. 
 

Onder leiding van emeritus pastor 
Conny Hofschreuder gaan we aan de 
slag. Taxustakjes knippen en dak-
pansgewijs met ijzerdraad om een 
strokrans binden, steeds een nieuw 
laagje, dat is het begin. Pastor Hof-
schreuder staat klaar om te helpen 
als dat nodig is (foto). Na een paar 
uur is uw stijlvolle adventskrans met 
lint en vier stompkaarsjes klaar. 
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Breng een flinke plastic tas mee voor het vervoer naar huis en – als u hebt – 
een snoeischaar. 
 

Kosten: € 9,50 voor het materiaal. Maximum aantal deelnemers: 12. 
Aanmelding bij het secretariaat is verplicht, tel. 354 17 42, e-mail antoni-
usabt@rkdenhaag.nl, of op de intekenlijst in de Ontmoetingsruimte. 
 

Datum: vrijdag 30 november 2018 | Tijd: 14.00-16.30 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 

Ceciliaconcert 
Ter ere van de patroonheilige van de 
kerkmusici is er een Ceciliaconcert op 
zondag 18 november 2018. 
De deelnemende koren zijn: Ignatius-
koor; Dameskoor Sint Agnes; Drieko-
ningenkoor, Gregoriaanse schola en 
Capella Mariana van de Driekonin-
gengemeenschap; Laus Deo, Gli 
Uccelli en PaMa van de Antonius Abt. 
Het concert vindt plaats in de Pascha-

liskerk, Wassenaarseweg 53, en begint om 14.30 uur. Toegang: gratis. 
 

M.O.V.-nieuws 
 

Op het publicatiebord van de werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede in de 
Ontmoetingsruimte kunt u nieuwe foto’s zien van enkele deelprojecten van 
de Missiezusters in Atambua op West-Timor. Zij gebruikten er – via zuster 
Elivira Telik – geld van de Vastenactie 2018 voor. 
 

Zo kwam er een waterput in het dorp Lolowa en een nieuwe keuken in het 
internaat voor gehandicapte kinderen in Atambua. In Betun ging een vrou-
wenweefgroep van start met het doel inkomen te verwerven met de pro-
ducten. Daarnaast werd de eetzaal van het internaat in Halilulik opgeknapt. 
Tenslotte werd er achterstallig onderhoud gepleegd aan het internaat van 
de middelbare school in Atambua.  
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50plus Bios van Pathé 
 

Samen met mensen uit de Bethelkerk brengen we een bezoek aan Pathé 
Scheveningen voor de film Bankier van het verzet. 
 

Over de film: Als bankier Walraven van 
Hall in de Tweede Wereldoorlog wordt 
gevraagd of hij zijn financiële contacten 
voor het verzet wil inzetten, aarzelt hij 
niet lang. Samen met zijn broer Gijs be-
denkt hij constructies waarmee het ver-
zet gefinancierd kan worden. Bovendien 
plegen de broers de grootste bank-
fraude uit de Nederlandse geschiedenis. 
 

De film ging op 18 maart 2018 in premi-
ère, trok in tien dagen tijd meer dan 

100.000 bezoekers en won daarmee de Gouden Film-status. Vrijdag 5 okto-
ber kwamen daar op het Nederlands Film Festival vijf Gouden Kalveren bij. 
 

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 27 november 2018 | Verzamelen: 13.00 uur | Plaats: hal 
Pathé Scheveningen, Kurhausweg 2A | Aanvang film: 13.30 uur 
 

Eerste heilige communie in 2019 
 

Pastor Elma Beerends nodigde half oktober ouders van kandidaat eerste 
communicantjes per brief uit hun kind aan te melden voor de voorberei-
ding. Ook zonder die brief kunt u natuurlijk uw zoon of dochter aanmelden: 
een berichtje aan antoniusabt3@rkdenhaag.nl is voldoende om de infor-
matie thuisgestuurd te krijgen.  
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Maandagenda 

do 01 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  14.00 uur Bezinning met bibliodrama rond de opwekking 

van het dochtertje van Jaïrus. Begeleiding: emeri-
tus pastor John Batist en Agnes Glandorf. 

za 03 11.00 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A: 
Eucharistieviering Frans/Nederlands. Om 10.30 
uur rozenkransgebed. 

  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 

  17.00 uur Eenendertigste zondag door het jaar. Eucharistie-
viering met pater Mathew Thekkeyil SVD. Ge-
mengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt 
de Missa in d van Perosi. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 04 10.30 uur Eenendertigste zondag door het jaar. Woord- en 

communieviering met pastor Witteman m.m.v. 
kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t 
Hekke. Motto: Als je één ding kunt onthouden… 
Wijkbusvervoer. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
di 06 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 

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

do 08 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 10 10.00 uur Roosteroverleg van de Antonius Abt-koren, tus-

senkamer pastorie 
  18.00 uur Tweeëndertigste zondag door het jaar. Eucharis-

tieviering in het Engels met father Vincesaps 
Reilly m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 11 10.30 uur Tweeëndertigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met pater Bert Wooning SVD. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Mis in 
C van Bruckner. 
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di 13 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 

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

wo 14 09.30 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
  14.00 uur Bezoek aan het klooster van de Broeders van Sint 

Jan in de Oude Molstraat. Organisatie: Oecume-
nisch Beraad Scheveningen. 

do 15 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 17 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 

  17.00 uur Drieëndertigste zondag door het jaar. Werelddag 
van de Armen. Eucharistieviering met pater Vin-
cent Wang SVD. De schola van Gli Uccelli o.l.v. 
Richard Ram zingt de Missa VIII. Tweede schaal-
collecte voor de Parochiële caritas instelling (PCI). 

  18.30 uur Jongerenviering van de Franse parochie 
zo 18 10.30 uur Drieëndertigste zondag door het jaar. Werelddag 

van de Armen. Eucharistieviering met pater 
Mathew Thekkeyil SVD m.m.v. jongerenkoor 
PaMa o.l.v. Bart de Jong. Tweede schaalcollecte 
voor de Parochiële caritas instelling (PCI). 
Kinderwoorddienst. Wijkbusvervoer. 

  14.30 uur Ceciliaconcert in de Paschaliskerk, Wassenaarse-
weg 53, door koren uit onze parochie 

ma 19 19.30 uur Kostersvergadering, tussenkamer pastorie 
di 20 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
wo 21 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  20.00 uur Voorbereiding doopviering (25 november) met 

pastoor Langerhuizen en de doopouders 
do 22 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 24 18.00 uur Christus Koning. Eucharistieviering in het Engels 
met father Rex Fortes m.m.v. FCC Choir o.l.v. 
Yvonne Haaxman. 
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zo 25 10.30 uur Christus Koning. Eucharistieviering met pastoor 
Langerhuizen. Gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. 
Richard Ram zingt de Missa in G van A. Caldara. 
(Een delegatie van) het parochiebestuur woont 
de viering bij. 

  11.30 uur Tijdens de koffie in de Ontmoetingsruimte gaat 
het parochiebestuur graag in gesprek met kerk-
gangers. 

  12.00 uur Informeel overleg parochiebestuur, beheercom-
missie en pastoraatgroep 

  13.00 uur Doopviering met pastoor Langerhuizen 
di 27 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
  13.30 uur 50plus Bios van Pathé, film: ‘Bankier van het ver-

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

do 29 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 30 14.00 uur Een adventskrans maken voor thuis o.l.v. emeri-

tus pastor Conny Hofschreuder 
 

Toelichting op de agenda 

Orgelconcert – donderdag 1, 8, 15, 22, 29 november 
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 3 en zondag 4 november 
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. Deze maand 
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kunt u in de Wereldwinkel ook de Surinamekalender 2019 kopen. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 3 en 17 november 
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 4 en 18 november 
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. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 6, 13, 20, 27 november 
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. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 10 en 24 november 
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. 
 

Kinderwoorddienst – zondag 18 november 
Tijdens het eerste deel van de eucharistieviering is er in de pastorie een 
aparte woorddienst voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Voor meer infor-
matie: Carmen Pronk, tel. 06 41 03 86 09. 
 

Pastoraatgroep – woensdag 21 november 
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.  
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Infoboekje Abtkerk geheel herzien 
 

Het voor velen bekende ‘groene boekje’ over de historie van onze parochie 
en de bouw plus de inrichting van onze kerk is onlangs drastisch herzien. De 
12e editie van De H. Antonius Abtkerk; een uniek Schevenings monument 
mag met recht totaal vernieuwd genoemd worden. 

Ten opzichte van de vorige versie is niet alleen de op-
maak en de hoofdstukindeling aangepast, maar zijn ook 
de teksten en foto’s heroverwogen. Mede hierdoor is 
het nieuwe boekje, dat een parelgrijze omslag heeft, 
overzichtelijker en leesbaarder geworden. Stonden er in 
de voorgaande editie nog maar zeven kleurenfoto’s, in 
het nieuwe boekje zijn er, verspreid over de hoofdstuk-
ken, 28 opgenomen. Het boekje behandelt alle inrich-
tingselementen van onze kerk en geeft zo een compleet 
beeld van het bijzondere interieur. 

Kortom, een aanrader om als parochiaan in huis te hebben of cadeau te 
doen aan iemand van wie u weet dat ons unieke Scheveningse monument 
zijn of haar interesse heeft. Het nieuwe boekje staat in de Ontmoetings-
ruimte bij de wenskaarten in de informatiezuilen. De prijs is € 4,-. Als u er 
een koopt, kunt u het geld in een van de geldgleuven in de zuilen doen. 
 

Bart Maltha, voorzitter Vrienden van de Abt 
 

Herhaalactie Kerkbalans 2018 
 

Op verzoek van penningmeester Henk van Ruijven hebben we onlangs in de 
Antonius Abt een herhaalactie voor Kerkbalans 2018 uitgevoerd. Met de 
actiebrief wordt enerzijds dank uitgesproken voor de ontvangen financiële 
bijdragen, anderzijds hebben geadresseerden de mogelijkheid alsnog een 
bedrag over te maken op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name 
van Parochie Maria Sterre der Zee. 
Ook deze keer hebben we de kosten laag kunnen houden door het grootste 
deel van de ongeveer 600 brieven zelf te bezorgen. Hartelijk dank aan de 
vrijwilligers die hierbij enthousiast hebben geholpen. 
 

Hanny van der Horst  
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Surinamekalender 2019 
 

Ook dit jaar kunt u bij Trees en 
Emile Kempen in de Wereld-
winkel van de Abt de Surina-
mekalender kopen. De op-
brengst wordt in zijn geheel be-
steed aan kleinschalige gezond-
heids- en onderwijsprojecten in 
Suriname. 
De foto op het dekblad van de 
kalender 2019 is gemaakt door 
Jan Terwel. 

De prijs is € 13,50. 
De Wereldwinkel is open op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018. 
 

Bezoek aan de Broeders van Sint Jan 
 

Het Oecumenisch Beraad Scheveningen organiseert voor leden van de aan-
gesloten kerken een bezoek aan het klooster van de Broeders van Sint Jan. 
Een klooster midden in het oude centrum van Den Haag. 
 

Wat doen de broeders daar? Hoe ziet het klooster eruit? Wat houdt hun 
kloosterleven in? Vragen waarop u antwoord krijgt tijdens de lezing en bij 
de rondleiding. 
 

Programma 
14.00 uur: ontvangst met koffie en 
thee 
14.15 uur: lezing door pater Thomas 
Kremer (foto) en vragenronde 
15.00 uur: rondleiding door het 
klooster en bezichtiging van de 
brouwerij 
16.00 uur: afronding 
16.30 uur: mogelijkheid tot bijwonen van de vesperviering in de kapel 
17.00 uur: mogelijkheid tot stil gebed 
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In het klooster is ook een winkel, de Monastic Store, met levensmiddelen, 
wellness- en religieuze artikelen, keramiek, kaarsen en het Haagsche Broe-
der-bier. De winkel is op woensdagmiddag open. 
 

Aantal deelnemers: minimaal 30, maximaal 50. Deelnemers dienen op ei-
gen gelegenheid naar de Oude Molstraat te gaan. Het kloostercomplex is 
oud en, met zijn vele op- en afstapjes, helaas ongeschikt voor mensen met 
een rollator. 
 

Meer informatie en aanmelden bij: Oecumenisch Beraad Scheveningen, 
Emilie Griffioen: emvanderlugt@ziggo.nl of 070-352 45 86. 
 

Kosten: € 12,50 per persoon, vooraf contant en gepast te voldoen aan 
Emilie Griffioen. 
 

Datum: woensdag 14 november 2018 | Tijd: 14.00-16.00 uur | Plaats: Willi-
brordushuis, Oude Molstraat 35 
 

Maquette Martelarenkerk 
 

  
  foto’s Emilie Griffioen  

 

Bij het opruimen van de pastorie kwamen de medewerkers van het secre-
tariaat in een donker hoekje deze maquette van de Martelarenkerk tegen. 
Het bouwwerkje verdient een betere plaats en daarom zijn ze nu op zoek 
naar iemand die het graag wil hebben. Er moeten wel een paar kleine repa-
raties plaatsvinden zoals het vastlijmen van de toren. Verder is het model 
in goede staat, zelfs de verlichting doet het nog. 
 

Hebt u belangstelling? Meld u bij het secretariaat, tel. 354 17 42. 
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Volgende maand 
 

 zaterdag 1 december – begin van de advent en de Adventsactie. 

 zaterdag 1 en zondag 2 december – verkoop van artikelen uit de Wereld-
winkel. 

 zondag 2 en zondag 23 december – Wijkbusvervoer. 

 maandag 3 december, 14.30 uur – promotie van pastor Jan Eijken in de 
academiezaal van de aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

 dinsdag 4 december, 13.00 uur – oecumenische activiteit: film ‘Scheve-
ningen, de parel aan het Noordzeestrand’ met toelichting van regisseur 
Bob Entrop. In het Museon. Aansluitend eten bij Flavor’s. 

 zaterdag 8 december, 10.30 uur – zingen met plezier – op weg naar 
kerst, met dirigent Richard Ram van Gli Uccelli. 

 zaterdag 15 december, 13.30 uur – kerstviering van de Lidwinagroep (be-
sloten bijeenkomst). 

 zondag 16 december, 19.00 uur – Winterconcert door het Haags Toon-
kunstkoor en Hofstads JeugdOrkest. 

 vrijdag 21 december, 20.00 uur – kerstconcert door het CRM Christelijk 
Residentie Mannenkoor. 

 zondag 23 december, 14.30 uur – kerstconcert door het Oeral Kozakken-
koor en folkloristisch ensemble Uzory. 

 maandag 24 december, 18.30 uur – kerstviering voor gezinnen met kin-
deren. 

 maandag 24 december, 20.30 uur – kerstviering voor jongeren. 

 maandag 24 december, 23.00 uur – nachtmis. 

 maandag 31 december, 17.00 uur – Oudjaarslof. 
 

Parochiebreed 
 

Boekpresentatie 
 

Onze oud-diaken Ronald van Berkel heeft een boek geschreven over zijn er-
varingen in het pastoraat in de Haagse Schilderswijk. De titel is ’t Zal je 
maar gebeuren… Zaterdag 3 november vindt de boekpresentatie plaats in 
de Agneskerk, Beeklaan 188, aanvang: 11.00 uur. U kunt het boek ter 
plaatse kopen voor de speciale prijs van € 14,95. De opbrengst is bestemd 
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voor het Willibrordkamp 2019 voor kinderen uit de geloofsgemeenschap-
pen Agnes en Willibrord. 
 

Diakenwijding 
 

Op zaterdag 10 november zal Mgr. Van den Hende door handoplegging en 
gebed Henk van Zoelen tot diaken voor het bisdom Rotterdam wijden. Dit 
gebeurt tijdens een eucharistieviering in de Laurentius en Elisabeth kathe-
draal, Mathenesserlaan 305 in Rotterdam, aanvang: 11.00 uur. 
De parochie Maria Sterre der Zee laat voor belangstellenden een bus naar 
Rotterdam rijden, vertrek van de Jacobuskerk aan de Parkstraat om 10.00 
uur. Retour, na de receptie, om 14.30 uur. Eigen bijdrage: 5 euro per per-
soon. Aanmelden bij parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of telefonisch op 
070-820 98 66. 
Vooruitlopend op de wijding heeft de bisschop Henk van Zoelen per 1 sep-
tember 2018 aangesteld als lid van het pastoraal team van onze parochie. 
 

Oecumene 
 

Liefdewerk oud papier 
 

Engeltjes, egeltjes en kerstartikelen vouwen van bladzijden uit oude Lied-
boeken van de Badkapel. In een oogwenk te leren. Instructies en materia-
len zijn voorhanden. U hoeft niet elke keer mee te doen. Verkoop voorna-
melijk in december. Opbrengst voor de restauratie van het Badkapelorgel. 
Meer info bij Jenny de Leeuw, tel. 06 40 94 13 57. 
 

Data: donderdagen 1, 8, 15, 22 en 29 november 2018 | Tijd: 14.00-16.00 
uur | Plaats: Kapelzaal Nieuwe Badkapel, ingang Kapelplein 
 

Benefietconcert 
 

Organist Marcel van Duyvenvoorde van de Bethelkerk sluit zijn jubileum-
jaar af met een concert van het orkest van de Douane Harmonie Nederland 
samen met Pearl Joan Jozefzoon. Pearl is bekend van The Voice en het or-
kest bestaat uit gedreven professionele musici uit het hele land. Kaarten 
kosten € 30,00 en zijn verkrijgbaar aan de kerk; de hele opbrengst gaat 
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naar Kinderfonds MAMAS in Zuid-Afrika. 
 

Datum: vrijdag 9 november 2018 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: Bethelkerk, Jur-
riaan Kokstraat 175 
 

Concert: Petite messe solennelle 
 

Het Voorburgs Vocaal Ensemble geeft een concert ter gelegenheid van zijn 
40-jarig bestaan. De repertoirekeuze is bijzonder en feestelijk: de Petite 
messe solennelle van Rossini met een topcast van instrumentalisten en vo-
cale solisten: Bert Mooiman (vleugel), Klaas Trapman (harmonium), Deirdre 
Angenent (sopraan), Carina Vinke (alt), Erik Slik (tenor), Joep van Geffen 
(bas). Leiding: Marijke van Klaveren. 
Kaarten voorverkoop € 22,50, aan de zaal € 25,-. 
Meer informatie: www.voorburgsvocaalensemble.nl. 
 

Datum: zaterdag 17 november 2018 | Tijd: 20.15-21.45 uur | Plaats: 
Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 
 

Cursus Stemcoaching 
 

Onder leiding van Petra Slagman gaat eind november een cursus Stemcoa-
ching van start. Slagman studeerde piano, zang en koordirectie, onder 
meer in Den Haag. Ze is ook lid van gemengd koor Laus Deo. De cursus om-
vat vier lessen van anderhalf uur. De kosten bedragen € 30,- per persoon, 
inclusief een kopje thee. 
Opgeven bij: Truus Toxopeus, e-mail truustoxopeus@live.nl. 
Voor meer informatie: Petra Slagman, e-mail info@klankcoaching.nl. 
 

Data: dinsdag 27 november, 4, 11 en 18 december 2018 | Tijd: 15.30-17.00 
uur | Plaats: Kapelzaal Nieuwe Badkapel, ingang Kapelplein 
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Hieronder ziet u pastor Elma Beerends in actie tijdens de gezinsviering op 
zondag 7 oktober. Ze vertelt een verhaal over een saaie Antonius Abtkerk, 
namelijk een Abt zonder kinderen, en illustreert de vertelling met het ge-
luid van stappende schoenen, op de foto de schoenen van mama. 
 

 
 

Er volgt een happy end: de kinderen in het verhaal hadden zich verstopt en 
rennen nog net op tijd voor de viering de kerk in. Tot grote opluchting van 
de pastoor en de kerkgangers want de kerk kan niet zonder kinderen. 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 20 november 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). 
 

 


