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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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Adventsactie: een waterput voor Hulanok 
 

Pater Yan Asa is een goede bekende in onze geloofsgemeenschap: als paro-
chievicaris gaat hij regelmatig 
voor in eucharistievieringen in 
de Antonius Abt. Pater Asa is 
geboren en getogen op West-
Timor in Indonesië en, het kan 
niet anders, in Den Haag mist 
hij de warmte van zijn geboor-
teland. Daarom voelt de katho-
lieke Indonesische gemeen-
schap in Rijswijk voor pater Asa 

een beetje als thuis, zeker als hij daar ter ere van zijn verjaardag de traditio-
nele nasi tumpeng (foto) mag aanbreken. 
 

Pater Asa is op dit moment in Indonesië. Hij heeft groot verlof en dat bete-
kent drie maanden vrij. Maar vóór zijn vertrek vroeg hij de parochiële werk-
groepen Missie, Ontwikkeling, Vrede of 
zij in de advent een project willen onder-
steunen dat direct ten goede komt aan 
de inwoners van twee arme dorpen op 
West-Timor, Hulanok en Baunuba. Hula-
nok is het geboortedorp van pater Asa en 
telt ongeveer 50 gezinnen. Baunuba ligt 
vlak bij Hulanok en telt rond de 80 gezin-
nen. 
 

Pater Asa vraagt om de aanleg van een 
waterput met pompinstallatie. Uit de foto 
rechts blijkt hoe het nu gaat: water dra-
gen van een bron in het bos naar het 
dorp over een afstand van vier à vijf kilo-
meter; het is zwaar werk voor vrouwen 
en meisjes. Schoon water is een basisbehoefte: een put met een pompin-
stallatie is daarom een grote verbetering van de leefomstandigheden. 
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Het benodigde bedrag, voor zover we nu weten ruim € 5.000, wordt over-
gemaakt naar het bureau van pater Yustinus Didimus Nai, provinciaal van 
het Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD) op West-Timor, waar ook 
pater Yan Asa bij hoort. De congregatie draagt de verantwoordelijkheid 
voor de goede uitvoering van het project. Het beheer van de put komt in 
handen van een comité bestaande uit parochiepersoneel, dorpshoofd en 
stamhoofd. Wij blijven zo op de hoogte van de voorgang van het project. 
 

Op het M.O.V.-informatiebord in de Ontmoetingsruimte hangen foto’s die 
pater Asa eind september in Hulanok maakte – ze zeggen meer dan pagina-
lange beschrijvingen. Wij hopen dat u graag en veel wilt bijdragen voor de 
aanleg van de waterput in Hulanok, een project dat ook een afscheidsca-
deau wordt voor pater Asa aangezien hij begin januari verhuist naar een 
SVD-communiteit in Duivendrecht. 
 

Op de foto links wijst pater Asa de 
bron aan waar de inwoners van 
Hulanok nu water scheppen. Een-
maal in huis wordt het spaarzaam 
gebruikt, om te drinken, mee te 
koken, je te wassen en om de was 
te doen. Wat een verbetering zal 
de waterput zijn. 
Tijdens de eucharistieviering op 
zondag 23 december, als pater 

Asa voorgaat, zal hij ongetwijfeld ook aandacht besteden aan ‘zijn’ project. 
 

U kunt uw gift voor de waterput: 
o deponeren in het offerblok of met Kerstmis in de collecteschaal; 
o overmaken op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Pa-

rochie Maria Sterre der Zee, onder vermelding van ‘Adventsactie 2018’. 
 

Mocht de actie in onze parochie meer opbrengen dan het voor de waterput 
vereiste bedrag dan willen we nog een tweede project ondersteunen: op-
leiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina 
Faso. Dit is een project van de landelijke Adventsactie. 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek, werkgroep M.O.V.  
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Familieberichten 
 

geen 
 

Opbrengst collectes 
 

22/10 – 28/10 = € 693,61  29/10 – 04/11 = € 391,63 
05/11 – 11/11 = € 445,50  12/11 – 18/11 = € 379,64 
 

Schaalcollecte voor caritas 
 

De schaalcollectes in het weekend van 17 en 18 november – Werelddag 
van de armen – hebben € 566,15 voor de parochiële caritas instelling (PCI) 
opgebracht. 
U kunt de werkgroep Caritas Antonius Abt (Henk Bressers en Hans Ettema) 
ook nu nog direct steunen met een gift op rekening NL07 INGB 0007 8393 
37 t.n.v. Caritasgroep Antonius Abt. 
 

Scheveningen, parel aan de zee 
 

Bob Entrop, regisseur, documentairemaker en producent, maakte een 
vierde deel in een serie films over Scheveningen. Na ‘Het wereldwonder 
van Scheveningen’, ‘Duindorp 100 jaar’ en ‘De Sleep’ kwam hij met ‘Sche-
veningen de parel aan het Noordzeestrand’. 

In deze film schetst Entrop (1946, 
Den Haag) een uniek beeld van de 
geschiedenis van Scheveningen-
bad en Scheveningen-haven. Ver-
halen van Hagenaars en Schevenin-
gers worden ondersteund met tal-
loze prenten, historische filmbeel-
den en foto’s. De film volgt niet al-
leen de tijdlijn van 1818 – toen Ja-
cob Pronk het legendarische bad-

huis bouwde – tot het heden, maar biedt ook een blik op de nabije toe-
komst van onze illustere badplaats. 
Het Oecumenisch Beraad Scheveningen nodigt u uit de film, met toelichting 
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van de regisseur, te gaan zien. 
Wie wil kan na de film eten en napraten bij restaurant Flavor’s, Willem de 
Zwijgerlaan 44-A. 
Aanmelding bij het secretariaat is verplicht, tel. 354 17 42, e-mail antoni-
usabt@rkdenhaag.nl, of op de intekenlijst in de Ontmoetingsruimte. 
 

Datum: dinsdag 4 december 2018 | Tijd: 13.00 uur | Plaats: Museon, Stad-
houderslaan 37 
 

Zingen met plezier – op weg naar kerst 
 

Deze keer staat ‘Zingen met plezier’ 
onder leiding van Richard Ram, diri-
gent van gemengd koor Gli Uccelli. 
Ervaring met zingen is niet nodig: 
iedereen kan het. Bovendien helpt 
Richard de deelnemers op weg met 
oefeningen om de stem los te maken. 
Ervaar hoeveel plezier samen zingen 
geeft: het brengt een zonnetje in je 
dag. Op het programma staan vooral 
kerstliederen, wat wil je nog meer? Kosten: vrijwillige bijdrage. 
Aanmelding bij het secretariaat is verplicht, tel. 354 17 42, e-mail antoni-
usabt@rkdenhaag.nl, of op de intekenlijst in de Ontmoetingsruimte. 
 

Datum: zaterdag 8 december 2018 | Tijd: 10.30 uur | Plaats: pastorie Anto-
nius Abt 
 

Foto’s van Hulanok 
 

Op de website Maria Sterre der Zee vindt u meer en aanklikbare, dus te 
vergroten, foto’s van ons adventsproject – een waterput voor Hulanok, 
West-Timor, via parochievicaris Yan Asa. De foto’s zeggen meer dan dui-
zend woorden. Als u de beschikking hebt over internet, neemt u dan vooral 
een kijkje. 
Hier is de link naar het bericht: 
https://www.rkdenhaag.nl/adventsactie-schoon-water-voor-hulanok/  
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Het belang van ons kerkinterieur 
 

Cultuurhistorisch gezien gaat het hierbij, naast gegevens als wie het ge-
maakt heeft, wanneer gemaakt is, hoe het gemaakt is en hoeveel er zo ge-
maakt zijn, evenzeer om de oorspronkelijkheid van het kerkinterieur. 
 

Alle nagelvaste interieuronderdelen en 
alle toegevoegde interieuronderdelen 
vormen samen een kerkinterieur- 
ensemble. Kerkinterieur-ensembles 
kunnen, net als bij woonhuizen en utili-
teitsgebouwen, hun oorspronkelijkheid 
kwijtraken. Zeker als het kerkgebouw in 
een veel oudere stijlperiode gebouwd is 
en door aanpassingen en toevoeging uit 
latere periodes zijn eenheid verloren 
heeft. Tijden veranderen en gebruikers 
laten hun sporen na, waardoor de oor-
spronkelijkheid van het kerkinterieur-ensemble tenietgedaan wordt. 
 

Het gegeven dat ons kerkinterieur in 1926/1927 als een gesamtkunstwerk 
ontworpen is, wil nog niet zeggen dat het er na meer dan 90 jaar nog 
steeds als één geheel uit zou moeten zien. Natuurlijk hebben er ook in de 
Abtkerk in die periode enkele aanpassingen plaatsgevonden, maar deze in-
grepen hebben de eenheid van het kerkinterieur-ensemble gelukkig niet 
wezenlijk aangetast. 
 

Wat de nagelvaste interieuronderdelen (glas-in-loodramen, mozaïeken, be-
schildering, marmeren wand- en vloer bekledingen, etc.) betreft, is alles 
nog zoals het 90 jaar geleden gemaakt is. Wat de toegevoegde objecten en 
losse inrichting (altaren, banken, kandelaars, kruisbeelden, heiligenbeel-
den, altaar-vloerkleden, etc.) aangaat, hebben er wel enkele aanpassingen 
plaatsgevonden en zijn er kleinere objecten toegevoegd die qua stijl anders 
zijn, maar is het karakter van het kerkinterieur-ensemble nauwelijks nega-
tief beïnvloed. 
 

Terecht roemt men het grote gedenkmozaïek, of andere bijzondere aspec-
ten van ons kerkinterieur, maar het belang van de oorspronkelijkheid van 
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het kerkinterieur-ensemble wordt vaak vergeten. 
Neem als voorbeeld de Maria-apsis (foto pag. 7) en bekijk dan de architec-
tuur, het mozaïek, het altaar, het tabernakel, het kruisbeeldje, de kandela-
ren, de lampjes en het altaar-vloerkleed. Die eenheid is nooit doorbroken 
en het geheel is nog precies zoals het in de samenwerking van de architec-
ten Cuijpers, de edelsmeden Brom en de kunstenaar Molkenboer ooit ont-
worpen is. 
 

Bart Maltha, 
voorzitter Vrienden van de Abt 
 

Surinamekalender 2019 
 

Ook deze maand nog te koop in de Wereldwin-
kel van Trees en Emile Kempen: de Suriname-
kalender 2019. De opbrengst gaat naar klein-
schalige gezondheids- en onderwijsprojecten 
in Suriname. 
De prijs is € 13,50. De Wereldwinkel is open op 
zaterdag 1 en zondag 2 december 2018. 
 

Meijendel 
 

Wandelend in duin- en wa-
terwingebied Meijendel 
nam emeritus pastor Bep 
van Zijl deze foto vanwege 
het bijzondere beeld met 
drie kerktorens. 
Het zijn de twee torens 
van de Nieuwe Badkapel 
met daartussenin de kerk-
toren van de Antonius Abt. 
Hoe oecumenisch wil je 
het hebben? 
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Kerstmis vieren met Laus Deo 
 

Op maandag 24 december zingt 
gemengd koor Laus Deo tijdens 
de Nachtmis die om 23.00 uur be-
gint. Em. pastoor J. Groenewegen 
gaat voor in deze viering. 
Laus Deo zal de Messe brève van 
Théodore Dubois zingen, Franse 
Romantiek ten top. Het koor zal 
muzikaal begeleid worden door 
een kwartet van houtblazers. 
 

Naast de traditionele kerstliederen probeert Laus Deo ook steeds minder 
bekende kerstliederen ten gehore te brengen. Dit jaar, om het Franse 
thema voort te zetten, is er gekozen voor onder meer L’adieu des Bergers 
van Berlioz. 
 

Zin om een kijkje in de keuken van Laus Deo te nemen? Kom gewoon don-
derdagavond langs bij een repetitie! Kijk voor meer informatie op onze 
website: zangcollegelausdeo.nl. Iedereen is van harte welkom. 
 

Ine Steenhoff, secretaris Laus Deo 
 

Kerstavond met De Stadhoudertjes 
 

Zoals elk jaar gaan De Stadhoudertjes ook dit 
jaar weer het kerstverhaal uitbeelden en zin-
gen. Een herder zal het kerstverhaal vertellen 
en de kinderen spelen Maria, Jozef, de her-
ders, engelen, schaapjes enz. 
 

Daarnaast worden bekende kerstliederen ge-
zongen, die iedereen mee kan zingen. 
De viering begint om 18.30 uur. Vanaf 18.15 
uur begint het koor met het zingen van kerst-
liederen. 
 

Komt allen tezamen!  
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Nederlands moeilijk te leren? 
 

Men spreekt van één lot, en verschillende loten, 

maar het meervoud van pot is natuurlijk geen poten. 

Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten, 

maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen? 
 

Laatst zag ik wat vliegen, dus zeg ik: ik vloog. 

Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog, 

want woog is nog altijd afkomstig van wegen, 

maar is dan ‘ik voog’ een vervoeging van vegen? 
 

Wat hoort er bij ‘zoeken’? Jazeker, ik zocht, 

en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht? 

Welnee, beste mensen, want vlocht komt van vlechten. 

En toch is: ik ‘hocht’ niet afkomstig van hechten. 
 

En bij lopen hoort liep maar bij kopen geen kiep. 

En evenmin zegt men bij slopen ‘ik sliep’. 

Want sliep, moet u weten, dat komt weer van slapen. 

Maar fout is natuurlijk ‘ik riep’ bij het rapen. 
 

‘Ik gaf’ hoort bij geven, maar ‘ik laf’ niet bij leven. 

Dat is bijna zo dom als ‘ik waf’ hoort bij weven. 

Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken. 

Maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken. 
 

Hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig of ik slond? 

Want bij gaan hoort: ik ging, ik goeg of ik gond. 

En noemt u een mannetjesrat nu een rater? 

Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater. 
 

Je ziet, onze taal, beste dames en heren, 

is, wat ik al zei, best moeilijk te leren! 

 

En het is een wonder dat pater Vincent en pater Mathew er 

ooit aan zijn begonnen. Applaus! 
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Ballet lute-book 
 

Het in de bibliotheek van het Trinity College 
Dublin bewaarde ‘Ballet lute-book’ is een werk 
met muzieknotaties uit het eind van de 16e of 
het begin van de 17e eeuw. Een deel van de 
composities draagt de naam van een beroemde 
luitspeler uit die dagen: William Ballet. Aan hem 
wordt ook de ‘Lute-book lullaby’ toegeschreven: 
‘Sweet was the sounge the vergin sange’. Dit lied 
zullen de sopranen Sojeong Im en Kitty Lai tij-
dens de eucharistieviering op 25 december – 
Kerstdag – vertolken. 

Luitmuziek (afbeelding hierboven) werd destijds genoteerd in symbolen die 
de positie op het instrument weergaven van de vingers van de speler. 
 

Dit is de tekst van het wiegelied: 
 

Sweet was the song the Virgin sang, 
When she to Bethlem Juda came 
And was delivered of a son, 
That blessed Jesus hath to name: 
Lula, lula, lula, lullaby, “Sweet babe,” sang she. 
 

“My son and eke a Saviour born, 
Who hast vouchsafèd from on high 
To visit us that were forlorn: 
Lula, lula, lula, lullaby, sweet babe,” sang she 
And rocked him sweetly on her knee. 
 

In de eucharistieviering op dinsdag 25 december gaat een Broeder van Sint 
Jan voor en zingt gemengd koor Gli Uccelli onder leiding van Richard Ram 
de Mis in F van Joseph Haydn. De medewerking van de twee sopranen 
maakt het extra feestelijk. 
 

Hartelijk welkom op Eerste kerstdag. 
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Maandagenda 

za 01 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 Eerste zondag van de advent – jaar C. Eucharistie-

viering met pastoor Langerhuizen. Gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa bre-
vis in d van Lotti. Begin van de Adventsactie. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel en 
kerstkaarten van Lies van Blijswijk 

zo 02 10.30 uur Eerste zondag van de advent – jaar C. Eucharistie-
viering met een Broeder van Sint Jan en pastor 
Witteman m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes 
o.l.v. Maria voor ’t Hekke. Motto: Dan pas wordt 
het Kerstmis. Verkoop van Amnesty-groetenkaar-
ten. Wijkbusvervoer. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel en 
kerstkaarten van Lies van Blijswijk 

ma 03 14.30 uur In de academiezaal van de aula van de Radboud 
Universiteit Nijmegen: promotie van pastor Jan 
Eijken 

di 04 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 

  13.30 uur Oecumenische activiteit in het Museon: film 
‘Scheveningen, de parel aan het Noordzeestrand’ 
met toelichting van regisseur Bob Entrop. Aanslui-
tend, voor wie wil, eten bij Flavor’s. 

do 06 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 08 10.30 uur Zingen met plezier – op weg naar kerst, met diri-

gent Richard Ram van Gli Uccelli. 
  11.00 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A: 

Eucharistieviering bij gelegenheid van het feest 
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van Maria Onbevlekt Ontvangen, Frans/Neder-
lands. Om 10.30 uur rozenkransgebed. 

  18.00 uur Tweede zondag van de advent. Eucharistieviering 
in het Engels met father Vincesaps Reilly m.m.v. 
FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 09 10.30 uur Tweede zondag van de advent. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen en diaken Walther Bur-
gering. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hop-
per zingt de Missa in memoriam Aviæ dilectis-
simæ van Hopper. 

di 11 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 

wo 12 09.30 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
do 13 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 15 13.30 uur Kerstviering van de Lidwinagroep in de pastorie 

(besloten bijeenkomst) 
  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Derde zondag van de advent (Gaudete). Eucharis-

tieviering met pater Vincent Wang SVD. De schola 
van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt de Missa 
XVII. 

zo 16 10.30 uur Derde zondag van de advent (Gaudete). Eucharis-
tieviering met pastoor J. Groenewegen m.m.v. 
jongerenkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. 
Kinderwoorddienst. 

  11.30 uur Geen koffiedrinken in verband met het concert 
  19.00 uur Winterconcert door het Haags Toonkunstkoor en 

Hofstads JeugdOrkest 
di 18 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 

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

wo 19 19.30 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli, in de kerk 
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do 20 08.30 uur Kerstviering voor kinderen van basisschool Sta-
tenkwartier, tot 9.30 uur 

  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 21 20.00 uur Kerstconcert door het CRM Christelijk Residentie 

Mannenkoor 
za 22 18.00 uur Vierde zondag van de advent. Eucharistieviering 

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

zo 23 10.30 uur Vierde zondag van de advent. Eucharistieviering 
met parochievicaris Asa. De dames van Gli Uccelli 
o.l.v. Richard Ram zingen de Missa Exsurge Do-
mine van Herman Funnekotter. Wijkbusvervoer. 

  11.30 uur Geen koffiedrinken in verband met het concert 

  14.30 uur Kerstconcert door het Oeral Kozakkenkoor en fol-
kloristisch ensemble Uzory 

 

  
 

zo 24 18.30 uur Kerstavond. Gezinsviering met pastor Eijken 
m.m.v. De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t 
Hekke. Eén schaalcollecte: de helft is voor de ei-
gen geloofsgemeenschap en de helft voor de wa-
terput in Hulanok. 

  20.30 uur Kerstavond. Voor jongeren: Eucharistieviering 
met parochievicaris Van der Helm m.m.v. jonge-
renkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. Eén schaalcol-
lecte: de helft is voor de eigen geloofsgemeen-
schap en de helft voor de waterput in Hulanok. 

  23.00 uur Kerstnacht. Nachtmis met pastoor J. Groenewe-
gen. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hop-
per zingt de Messe brève van Théodore Dubois. 
Eén schaalcollecte: de helft is voor de eigen ge-
loofsgemeenschap en de helft voor de waterput 
in Hulanok. 

di 25 10.30 uur Kerstdag. Eucharistieviering met een Broeder van 
Sint Jan. Gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard 
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Ram en m.m.v. de sopranen Sojeong Im en Kitty 
Lai zingt de Missa brevis in F van Joseph Haydn. 
Eén schaalcollecte: de helft is voor de eigen ge-
loofsgemeenschap en de helft voor de waterput 
in Hulanok. 

 

  
 

do 27 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 29 17.00 uur H. Familie. Eucharistieviering met pastoor Langer-

huizen m.m.v. organist Patrick Hopper. 
zo 30 10.30 uur H. Familie. Woord- en communieviering met pas-

tor Eijken m.m.v. organist Patrick Hopper. 
ma 31 17.00 uur Zevende dag onder het octaaf van Kerstmis. Oud-

jaar. Oudjaarslof met uitstelling van het H. Sacra-
ment, met pastoor Langerhuizen m.m.v. organist 
Richard Ram. 

 

Toelichting op de agenda 

Wereldwinkel – zaterdag 1 en zondag 2 december 
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 
kunt u in de Wereldwinkel ook de Surinamekalender 2019 en kerstkaarten 
uit de collectie Lies van Blijswijk kopen. De opbrengst van de kerstkaarten 
staat Tineke van Blijswijk af aan de Wereldwinkel. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

Verkoop Amnesty-groetenkaarten – zondag 2 december 
Ook dit jaar verkopen we na de viering groeten-
kaarten die u kunt sturen naar mensen die onte-
recht gevangen zitten. Het gaat om gevangenen die 
geen eerlijk proces hebben gehad, die gemarteld 
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zijn of ter dood veroordeeld. Een groetenkaart is voor deze mensen het 
tastbare bewijs dat ze niet vergeten zijn, een lichtpuntje en bemoediging in 
hun moeilijke omstandigheden. 
De kaarten zijn voorzien van een korte tekst waaraan u eventueel nog iets 
persoonlijks kunt toevoegen. De kunstwerken op de kaarten zijn belange-
loos afgestaan door Haagse kunstenaars. 
Voor slechts € 1,25 kunt u een kaart kopen. U ontvangt daarbij een gefran-
keerde en geadresseerde envelop. Dit bedrag is niet kostendekkend maar 
de groetenactie is toch mogelijk door een financiële bijdrage van de Protes-
tantse Diaconie Scheveningen. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 1 en 15 december 
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 2 en 23 december 
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. 
 

Promotie – maandag 3 december 
Vandaag verdedigt pastor Jan Eijken 
zijn proefschrift met de titel ‘Strijd om 
betekenis’; subtitel ‘Discoursanalyse 
van een beleidsmatig experiment in-
terculturele kerkopbouw in de Schil-
derswijk, Den Haag, 2000-2010’. Doel: 
de verkrijging van de doctorstitel. 
De plechtigheid vindt plaats in de aca-
demiezaal van de aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nij-
megen, aanvang: 14.30 uur. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewe-
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tenschappen. Promotores: prof. dr. F.J.S. Wijsen en prof. dr. J. Wissink. Co-
promotor: dr. J.E. Castillo Guerra. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 4, 11 en 18 december 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep Antonius Abt bij elkaar 
voor de lezingen van de dag, gebed en zang. Aanvangstijdstip: 9.45 uur. 
Van harte welkom. Voor meer informatie en ook om te vragen of de bijeen-
komst doorgaat: Lida van Ruijven, tel. 352 08 28. 
 

Orgelconcert – donderdag 6, 13, 20, 27 december 
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 december 
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 – donderdag 13 december 
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 in na de weekendvieringen een van de leden aanspreken: 
Henk Bressers, Greet Kappers, Marie-Elise Huigen of Nelly Oosthoek. 
 

Kinderwoorddienst – zondag 16 december 
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. 
 

Oudjaarslof – maandag 31 december 
Anders dan andere jaren is er deze dag in de Antonius Abt geen eucharis-
tieviering maar een Oudjaarslof met uitstelling van het H. Sacrament. 
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KERSTCONCERTEN IN DE ANTONIUS ABTKERK 
 
Niet alleen liturgisch maar ook muzikaal kunt u zich deze maand in de Anto-
nius Abtkerk voorbereiden op het naderende kerstfeest. Er zijn maar liefst 
drie koren die in de week voor kerstmis een concert geven. Alle drie heel 
verschillend van aard, zoals uit onderstaande toelichting blijkt, dus er zit 
vast iets bij dat u mooi vindt. 
 

KERSTCONCERT – ZONDAG 16 DECEMBER 2018 – 19.00 UUR 
HAAGS TOONKUNSTKOOR EN HOFSTADS JEUGDORKEST 

 

Het Haags Toonkunstkoor en Hofstads JeugdOrkest geven op 16 december 
een sfeervol winterconcert. 
 

 
 

Met het gevarieerde programma brengen koor en orkest u in een feeste-
lijke stemming. Zo kunt u genieten van de Notenkraker Suite (Pjotr llitsj 
Tsjakovsky), de Polovetser Dansen (Alexander Borodin) en The Polar Ex-
press Suite (Alan Silvestri). Na de pauze brengen wij In Terra Pax (Gerald 
Finzi), Fantasia on Christmas Carols (Ralph Vaughan Williams) en sluiten wij 
deze mooie avond af met het Gloria (John Rutter). 
De solisten zijn Tinka Pijpker (sopraan) en Jorge Luís Castro (bariton). Mar-
cel Geraeds, dirigent van Hofstads JeugdOrkest, heeft deze avond de muzi-
kale leiding. 
 

Het Haags Toonkunstkoor is in 1829 opgericht. Het koor heeft als doelstel-
ling koormuziek voor een breed publiek toegankelijk te maken. Wij zetten 
ons in voor een breed klassiek repertoire maar laten ons publiek ook ken-
nismaken met modernere werken uit de 20e en 21e eeuw. 
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Naast de ambitie om een hoog kwaliteitsniveau na te streven, niet alleen 
van de individuele vocale kwaliteiten van de koorleden, maar ook als collec-
tief tijdens onze concertuitvoeringen, besteden we veel aandacht aan de 
verbondenheid van de koorleden onderling. 
Het Haags Toonkunstkoor werkt samen met jeugd- en studentenorkesten 
voor verbreding van draagvlak en beoogt door compositieopdrachten aan 
lokale componisten contemporaine koormuziek te ontwikkelen. De con-
certhistorie is daarvan een illustratie (zie www.haagstoonkunstkoor.nl). 
 

Aanvang: 19.00 uur (kerk open 18.15 uur); einde: 21.15/21.30 uur (met 
pauze). 
Kaarten à € 22,00 (€ 12,50 < 27 jaar) zijn verkrijgbaar via de website van 
het koor, www.haagstoonkunstkoor.nl en op 16 december aan de kerk, 
indien nog voorradig. 
Programmaboekjes, voor zover nog niet in uw bezit, liggen bij de ingang 
klaar. Een pauzedrankje ontvangt u tegen inlevering van uw toegangs-
kaart. 
 

KERSTCONCERT – VRIJDAG 21 DECEMBER 2018 – 20.00 UUR 
CHRISTELIJK RESIDENTIE MANNENKOOR 

 

 
 

Op vrijdag 21 december geeft het Christelijk Residentie Mannenkoor, kort-
weg het CRM, zijn jaarlijkse kerstconcert in de Heilige Antonius Abtkerk. 
Het belooft weer een sfeervol concert te worden met ditmaal medewer-
king van de sopraan Saejeong Kim, negentien leden van het Holland Symfo-
nie Orkest, Aarnoud de Groen op zowel vleugel als orgel, en een aantal da-
mes van het koor Songs for You uit Beverwijk. Het concert staat onder lei- 
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ding van dirigent Aldert Fuldner. 
 

Aanvang: 20.00 uur (kerk open 19.00 uur); einde: 22.15/22.30 uur (met 
pauze). 
Kaarten à € 18,00 zijn verkrijgbaar bij de koorleden, per e-mail crmman-
nenkoor@hetnet.nl en op 21 december aan de kerk, indien nog voorra-
dig. Jongeren t/m 16 jaar hebben gratis toegang maar dienen wel een 
toegangskaart te hebben. 
Een programmaboekje ontvangt u bij de ingang van de kerk op vertoon 
van uw toegangskaart. Een pauzedrankje ontvangt u tegen inlevering van 
uw toegangskaart. 
 

KERSTCONCERT IN RUSSISCHE SFEER– ZONDAG 23 DECEMBER –  
14.30 UUR 

OERAL KOZAKKENKOOR met medewerking van  
Oekraïens ensemble Uzory 

 

 
 

Het Oeral Kozakkenkoor, dat onder leiding staat van de bekende Delftse te-
levisiepresentator, musicoloog en pianist Gregor Bak, geeft een traditioneel 
kerstconcert in Russische sfeer. Het gerenommeerde mannenkoor brengt u 
in kerststemming door het zingen van Russische en Oekraïense kerstliede- 
ren, afgewisseld met gezangen uit de Russisch-orthodoxe liturgie en folklo-
ristische liederen uit het oude Rusland. Het koor zal worden begeleid door 
Oekraïens ensemble Uzory. 
 

Het Oeral Kozakkenkoor is de voortzetting van het koor van het Russische 
Oeral Kozakkenregiment, dat tot 1917 actief was en in 1924 in Parijs werd 
heropgericht. In 1974 is het koor in Nederland voortgezet. Het koor bestaat 
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in Europa dus al meer dan 90 jaar, waarvan ruim 40 jaar in Nederland. 
Onder bekwame leiding heeft het Oeral Kozakkenkoor zich ontwikkeld tot 
een koor van het hoogste niveau. De zangers zijn in staat fluisterzacht en 
toch volkomen dragend te zingen. Ook kunnen zij grote zangkracht ontwik-
kelen zonder dat daarbij ook maar de minste verruwing ontstaat. 
 

De zangers komen uit Den Haag en wijde omgeving. Tijdens werktijd zijn ze 
politieagent, bakker, accountant, slager, buschauffeur, salesmanager of au-
tomonteur. Maar éénmaal per week tijdens repetities en natuurlijk bij de 
optredens transformeren ze in stoere kozakken die de mooiste liederen uit 
het oude Rusland zingen, met prachtige solo’s van tenoren en baritons. 
 
Aanvang 14.30 uur (kerk open 13.45 uur); einde: 16.30 uur (met pauze) 
Kaarten à € 18,50 te bestellen op www.oeralkozakkenkoor.nl. Kaarten 
zijn ook verkrijgbaar bij: 
Pianohandel De Liefde, Stevinstraat 41, Den Haag, Zuurmond Wonen, 
Gentsestraat 85a-87, Den Haag, Slagerij Vrijenhoek, Herenstraat 61, Rijs-
wijk en op 23 december aan de kerk indien nog voorradig. 
 

 

Met deze Oberammergauer kerstgroep 

wensen de medewerksters van het secretariaat 

u een zalig kerstfeest 
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Volgende maand 
 

 zaterdag 5 en zondag 6 januari – Verkoop van artikelen uit de Wereld-
winkel. 

 woensdag 9 januari, 18.30 uur – Bijeenkomst eerste communicantjes. 

 zondag 13 januari, 11.30 uur – Aansluitend aan de eucharistieviering 
nieuwjaarsborrel in de Ontmoetingsruimte. 

 zondag 13 en 27 januari – Wijkbusvervoer. 

 dinsdag 15 januari, 19.30 uur – Film ‘Human’ in wijkgebouw De Nieuwe 
Vonk, naast de Bethelkerk. Met nagesprek tot 21.30 uur. 

 zaterdag 19 januari, 13.00 uur – Workshop gregoriaans, Laus Deo (beslo-
ten bijeenkomst). 

 zaterdag 19 januari, 18.30 uur – Jongerenviering van de Franse parochie. 

 20 tot en met 27 januari – Week van gebed voor de eenheid van de 
christenen met op zondag 20 januari, om 10.00 uur, de oecumenische 
viering in de Nieuwe Badkapel. 

 dinsdag 22 januari, 20.00 uur – Ouderavond eerste communie. 
 

Oecumene 
 

Winterfair 
 

U bent van harte welkom op de Winterfair van de Bethelkerk. Er worden 
mooie cadeautjes, leuke hebbedingetjes, adventstukjes, persoonlijke kerst-
ballen, lichtjes met naam of wens en nog veel meer, verkocht. Verder ook 
weer eigengemaakte jam, koekjes, tulbanden, boterkoek en andere lekkere 
dingen. Ook vindt u hier enkele kramen met tweedehands kerstspullen en 
tweedehands kinderspeelgoed voor leuke prijzen. 
En natuurlijk zijn er ook weer prachtige verlotingen. Verder kunt u hier te-
recht voor oliebollen, gebakken vis, glühwein, soep en gebak. Dus kom ge-
zellig langs voor een kopje koffie met tulband of een lekkere lunch. 
Met uw komst en uw aankopen draagt u bij aan het goede doel. Tien pro-
cent van de opbrengst van deze Winterfair wordt gedoneerd aan de stich-
ting You4Uganda, een project van Aagje en Wil Laarakker; de overige op-
brengst is voor het wijkwerk van de Bethelkerk. 
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Datum: zaterdag 1 december 2018 | Tijd: 10.00-15.00 uur | Plaats: Wijkge-
bouw De Nieuwe Vonk, Jurriaan Kokstraat 169 
 

Kerstmarkt 
 

In de Oude Kerk organiseren vrij-
willigers, in de aanloop naar Kerst-
mis, een markt met allerlei kerst-
artikelen. De markt wordt gehou-
den in het koorgedeelte van de 
kerk. Om 13.30 uur Kerstzang van 
het Hervormd Kerkkoor. Er is ook 
iets te drinken en te eten: onder 
meer glühwein, erwtensoep met roggebrood en andere warme lekkernijen. 
De opbrengst is voor de kerk. 
 

Datum: zaterdag 8 december 2018 | Tijd: 10.00-16.00 uur | Plaats: Oude 
Kerk, Keizerstraat 8 
 

Kerstconcert 
 

Het Haags Barokgezelschap onder leiding van 
Gilles Michels verzorgt een kerstconcert met het 
volgende programma: 
o Weihnachtsoratorium, cantate I, J.S. Bach 
o Schwingt freudig euch empor, J.S. Bach 
o Vioolconcert in D, Johann Friedrich Fasch 
o Gloria in excelcis Deo, J.S. Bach 
o Dona nobis pacem uit Hohe Messe, J.S. Bach 
 

Solisten: Wendy Roobol, sopraan; Aleksan Cho-
banov, alt; Adrian Fernandes, tenor; Patrick 
Pranger, bas 
 

Datum: zaterdag 21 december 2018 | Tijd 20.00-22.30 uur | Plaats: Nieuwe 
Badkapel 
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Pastoraal team en assistenten 
 

 
 

Natuurlijk wilt u graag weten wie er op bovenstaande foto, half oktober ge-
nomen in de binnentuin van de Paschaliskerk, staan. Het zijn van links af: 
parochievicaris Ad van der Helm, broeder Johan Debeer, pastoor Dolf Lan-
gerhuizen, broeder Johannes Pio, pater Vincent Wang, pater Kees van der 
Geest, pastoraal werkers Jan Eijken en Marijke Witteman, diaken Henk van 
Zoelen, emeritus pastoor Rob Kurvers en pater Ben Pex. 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot 
woensdag 26 december 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). 
 

 


