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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 
  



3 

Bezoek aan de Broeders van Sint Jan 
 

Woensdag 14 november om 14.00 uur was het een drukte van belang in de 
Oude Molstraat in Den Haag ter hoogte van het Willibrordushuis. Van alle 
kanten kwamen de mensen aanlopen en aanfietsen voor het bezoek aan 
het klooster van de Broeders van Sint Jan. 
Liefst 49 mensen hadden zich aangemeld voor deze middag, georganiseerd 
door het Oecumenisch Beraad Scheveningen. Dat het ook echt oecume-
nisch was bleek wel uit het feit dat onder de 49 deelnemers mensen waren 
uit de Nieuwe Badkapel, de Bethelkerk en de Antonius Abtgemeenschap. 
 

Na ontvangst met een 
kopje thee of koffie 
begon Pater Thomas 
Kremer met zijn ver-
haal. Hij vertelde eerst 
over de ontstaansge-
schiedenis van de con-
gregatie van Sint Jan: 
een vrij jonge, Franse 
orde, opgericht in 
1975 door een Domini-
caner pater. Ze beste-
den veel aandacht aan        De kapel in het Willibrordushuis 
filosofie en theologie 
en baseren zich daarbij op het Evangelie van Johannes. Pater Thomas ver-
telde ook heel persoonlijk over zijn eigen roeping. Na een leven als kind van 
een expat – zijn vader werkte voor Shell over de hele wereld – wist hij als 
18-jarige reeds ‘ik wil broeder worden’. Onder meer twee zomerkampen in 
Zwitserland van de Broeders van Sint Jan hebben bijgedragen tot dit be-
sluit. 
 

Ook de geschiedenis van het Willibrordushuis en haar bewoners kwam aan 
de orde. Dit huis is feitelijk een complex van meer huizen, waarvan de oud-
ste dateren uit de late Middeleeuwen. Na de reformatie werd in het com-
plex een schuilkelder ingericht voor de katholieke gemeenschap van de 
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toen gesloten Grote of Sint Jacobuskerk. De schuilkelder bleef bestaan tot 
1878. 
 

Van 1842 tot 1988 was het een klooster van de Zusters van Liefde uit Til-
burg, die ontelbare scholen hebben opgericht, met name voor de kansarme 
bevolking van Den Haag. Na hun vertrek werd het huis een tiental jaren be-
woond door een katholieke lekengemeenschap totdat de Broeders van Sint 
Jan zich in 2004 in het pand vestigden. 
 

Hun opdracht was het vestigen van een zichtbare, christelijke gemeenschap 
in de binnenstad van Den Haag. Op allerlei manieren proberen ze uitvoe-
ring te geven aan deze opdracht. Er worden veel lezingen en cursussen ge-
geven, in het gastenhuis worden mensen ontvangen voor retraites, de pa-
ters assisteren in de parochie Maria Sterre der Zee en voor jongeren wor-
den zomerkampen georganiseerd. 
 

Er werd een klein winkeltje, de ‘Monastic 
Store’ (foto), geopend om mensen te prik-
kelen naar binnen te lopen. En sinds 2014 
brouwen de paters met veel succes hun ei-
gen kloosterbier, de Haagsche Broeder. He-
lemaal in overeenstemming met hun filoso-
fie wordt dit bier uitsluitend verkocht in 
flessen van 0,75 liter om het te delen en er-
van te genieten samen met je broeders. 
 

Na het boeiende verhaal van Pater Thomas 
werd de kapel bezocht. Deze is in 1928 ge-
bouwd en ligt op de eerste verdieping van 
het gebouw. Ook konden we een kijkje ne-
men in de nu nog zeer kleine – in 2019 staat 

een uitbreiding op het programma – bierbrouwerij. Tot slot opende pater 
Thomas een paar flessen bier en konden we zelf proeven hoe de Prior en 
de Novice smaken. Om 17.00 uur werd de middag afgesloten met het bij-
wonen van de Vespers in de kapel. 
 

Een uitspraak van Pater Thomas die mij het meest is bijgebleven, is: “Jezus 
klopt op de deur. Hij klopt niet op jouw deur om bij jou binnen te komen. 
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Nee, hij zit binnen in de kerk en hij klopt op de buitendeur. Hij wil naar bui-
ten, hij wil de wereld in!” Zo zien de Broeders van Sint Jan ook hun missie: 
het geloof naar buiten brengen. 
 

Emilie Griffioen-van der Lugt 
 
 

 
In de ‘Monastic Store’, Oude Molstraat 35, is 
een boek te koop over de activiteiten van de 
Zusters van Liefde. 
 

Titel: De scholen van de Zusters van Liefde in 
Den Haag en het Willibrordushuis in de Oude 
Molstraat 
Auteur: Marry Remery-Voskuil 
Product code: DV-0006 
Prijs: € 18,95 
 

 

 

Familieberichten 
 

overleden 
28-11-2018 Floris Hendricus Bom, de vader van pastor Marijke Witte- 

man, op de leeftijd van bijna 96 jaar. De uitvaart vond dins-
dag 4 december plaats in de kerk aan de Elandstraat. 

12-12-2018 Constantia Wilhelmina Maria Josepha (Stance) Derks- 
Wolters 

22-12-2018 Hendrica Johanna (Hetty) van Bohemen-Janssen 
 

Opbrengst collectes 
 

19/11 – 25/11 = € 390,02  26/11 – 02/12 = € 437,14 
03/12 – 09/12 = € 732,69*  10/12 – 16/12 = € 339,80 
17/12 – 23/12 = € 389,18 
 
* Van dit bedrag is de helft, € 366,35, bestemd voor de Stichting Bakboord 
van diaken Walther Burgering. 
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Opbrengst wenskaartenverkoop 
 

Tineke van Blijswijk bood, met hulp van Thea van Leeuwen en Corinne 
Hoffmann, in het weekend van 8 en 9 december 2018 in de Ontmoetings-
ruimte kerst- en nieuwjaarskaarten te koop aan uit de collectie van haar 
moeder, Lies van Blijswijk. De opbrengst was € 172,05 voor de Voedselbank 
Scheveningen. Het geld gaat naar Emile en Trees Kempen die er in januari 
levensmiddelen uit de Wereldwinkel voor leveren. 
Hoe mooi is dat: de kopers hebben originele wenskaarten, de boeren krij-
gen een eerlijk loon voor hun producten en de cliënten van de voedselbank 
krijgen extra artikelen in hun pakket. 
 

Adventsactie: schoon water voor Hulanok 
 

Het resultaat van de op Kerstmis gehouden collectes voor de aanleg van 
een waterput met pompinstallatie in Hulanok, het geboortedorp van pater 
Yan Asa, is € 2.689,53. Hier komt bij de opbrengst via het offerblok: 
€ 200,00. Totaal: € 2.889,53. Dit is nog exclusief de ontvangsten op de 
bankrekening. Hartelijk dank voor uw giften. 
U kunt overigens nog bijdragen door overmaking op rekening NL81 RABO 
0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee onder vermel-
ding van ‘Adventsactie 2018’. 
Met de uitvoering van het werk wordt begonnen zo gauw de regentijd op 
West-Timor is afgelopen. 
 

Huiszegen 
 

U kunt binnenkort uit de Ontmoetingsruimte de huiszegen voor het jaar 
2019 meenemen. De namen 
van de drie koningen zijn 
Caspar, Melchior en Baltha-
sar. Hun letters C + M + B 
vormen het acrostichon (let-

tervers): Christus mansionem benedicat, ofwel: Christus zegene dit huis. 
Traditioneel wordt de huiszegen uitgereikt op Driekoningen en aan de bin-
nenkant boven de ingang van elk huis opgehangen. 
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Niet direct zichtbaar vanuit de kerk maar wel aanwezig: 
 

De gang achter het hoogaltaar 
 

Bij de bouw en de inrichting van onze Abtkerk heeft men het door de firma 
Brom ontworpen hoogaltaar bewust, iets verder dan gebruikelijk, van de 
achterwand af geplaatst. Hierdoor is er achter het hoofdaltaar een één me-
ter brede gang ontstaan, die nu al jarenlang als opslagruimte gebruikt 
wordt, wat helaas niet altijd een even fraai beeld oplevert. 
 

De uiteindelijke keuze om het hoogaltaar niet tegen de achterwand van de 
hoofdapsis te plaatsen, vloeide in eerste instantie voort uit een conflict tus-
sen de ontwerpvisie van Antoon Molkenboer en de ontwerpvisies van Jan-
Eloy en Leo Brom. 
 

Antoon Molkenboer 
had al in oktober 
1925 zijn ontwerp-
plan voor het gedenk-
mozaïek bij het kerk-
bestuur ingediend en 
in maart 1926 werd 
daarvan de overeen-
komst ondertekend. 
In zijn op schaal 1/10 
getekende schets uit 
1925 (foto) had hij 
een laag hoogaltaar 
opgenomen, waarvan 
het altaarkruis mooi 
aansloot bij de af-
beeldingen in het gedenkmozaïek. De rest van het door hem geschetste 
hoogaltaar bleef keurig onder de horizontale mozaïekband en gaf zo een 
vrij zicht op de gehele voorstelling van het gedenkmozaïek. 
 

Ook het middelste stuk van de horizontale mozaïekband, waar nu nog 
steeds de toelichting op de onderwerpkeuze van het gedenkmozaïek staat, 
was in het ontwerp van Molkenboer direct zichtbaar. 
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Vooral over de afmetingen van het hoogaltaar, het altaarkruis en de zes al-
taarkandelaars hebben Jan-Eloy en Leo Brom in maart en april 1926 ver-
scheidene besprekingen moeten voeren, zowel met de architecten Jos en 
Pierre Cuypers als met Antoon Molkenboer. De laatste bleef daarbij aan-
dringen op een ‘bijzonder laag en gedrukt’ hoogaltaar, zodat het zicht op 
zijn grootse apsismozaïek niet verstoord zou worden. Daarentegen hielden 
de gebroeders Brom star vast aan hun pontificale altaarontwerp. 
 

Ze kregen daarbij de steun van de twee architecten die de vormgeving en 
het doel van het hoogaltaar op het priesterkoor het belangrijkst vonden. In 
hun visie paste het ontwerp van de firma Brom het beste bij de verdere in-
richting. De in mozaïek aangebrachte versiering op de concha (halfronde 
apsis), was in hun visie ondergeschikt aan de symbolische betekenis van 
het hoogaltaar. 
 

Dit betekende wel dat een deel van het hoogaltaar, inclusief een stukje van 
de opbouw, de zes kandelaars en het altaarkruis, met de horizontale moza-
ïekband en de afbeeldingen op het apsismozaïek zouden gaan samenvallen. 
Daarom werd door de twee architecten besloten om het gehele hoogaltaar 
toch maar niet tegen de achterwand van de hoofdapsis te plaatsen. Met 
deze keuze werd het zicht op het onderste deel van het mozaïek zeker niet 
beter maar werd wel de eigen identiteit van het hoogaltaar en het apsismo-
zaïek duidelijker. 
 

Pas hierna boden Jan-Eloy en Leo Brom, in juli 1926, hun ontwerp aan het 
parochiebestuur aan en nog dezelfde maand werd hun hoogaltaarontwerp 
goedgekeurd. Samen met de verhoging waar het op staat (de altaartreden) 
is het een symbolische verwijzing naar de Calvarieberg, waarbij het hoge al-
taarkruis de betekenis van het altaar als offertafel extra benadrukt. 
 

Bart Maltha 
voorzitter Vrienden van de Abt 
 

Kerkasiel Bethel 
 

Ook onze parochie verleent medewerking aan het kerkasiel; onder anderen 
de pastores Van der Helm, Eijken en Langerhuizen – met organist Patrick 
Hopper – gingen voor in de ononderbroken kerkdienst.  
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Promotie pastor Jan Eijken – Nijmegen – maandag 3 december 
 

Verdediging van het proefschrift ‘Strijd om betekenis’ in de aula van de 

Radboud Universiteit. 
 

  
Jan Eijken en zijn paranimfen in afwachting 
van de promotiecommissie. De paranimfen 
of begeleiders tonen het proefschrift. 

Familie en vrienden, onder wie een flinke de-
legatie uit de parochie Maria Sterre der Zee 

  
Prof. Wissink richt zich tot Jan tijdens de – in-
formele – laudatio of lofrede 

Jan pareert de kritische vragen en opmerkin-
gen van de promotiecommissie 

  
De promotie: de overhandiging van de bul Prof. Wijsen en doctor Jan Eijken 

 

  foto’s Gerard van Dommelen  
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Maandagenda 

di 01 10.30 uur Maria, Moeder van God. Nieuwjaarsdag. Eucha-
ristieviering met pastoor Langerhuizen m.m.v. 
organist Richard Ram. 

do 03 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 05 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 Openbaring des Heren/Driekoningen. Eucharistie-
viering met parochievicaris Asa. Gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Messe 
brève nr. 7 in C van Gounod. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 06 10.30 uur Openbaring des Heren/Driekoningen. Woord- en 

communieviering met pastor Eijken m.m.v. kin-
derkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t 
Hekke. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
ma 07 13.30 uur Bestuursvergadering Laus Deo, bibliotheek 

di 08 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
wo 09 18.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 10 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 12 18.00 uur Doop van de Heer. Eucharistieviering in het En-

gels met father Vincesaps Reilly m.m.v. FCC Choir 
o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 13 10.30 uur Doop van de Heer. Eucharistieviering met pastoor 
Langerhuizen. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. 
Patrick Hopper zingt de Gerardusmis van Ben van 
Oosten. Wijkbusvervoer. 
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zo 13 11.30 uur Koffie en nieuwjaarsborrel in de Ontmoetings-
ruimte met een muzikale verrassing van Laus Deo 

di 15 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
  19.30 uur Oecumenische activiteit in Wijkgebouw De 

Nieuwe Vonk, Jurriaan Kokstraat 169: vertoning 
van de film ‘Human’ 

wo 16 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
do 17 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 19 13.00 uur Workshop gregoriaans voor de leden van ge-
mengd koor Laus Deo 

  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Tweede zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met pastoor Langerhuizen m.m.v. de schola van 
Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

  18.00 uur Borrel voor de leden van gemengd koor Laus Deo 
in de pastorie (besloten bijeenkomst) 

  18.30 uur Jongerenviering van de Franse parochie 

zo 20 10.00 uur In de Nieuwe Badkapel: oecumenische viering in 
de Week van Gebed voor de eenheid van de 
christenen. Motto: Recht voor ogen. Met ds. 
Charlotte van der Leest, ds. Jan Maasland en pas-
tor Jan Eijken. Zang door jongerenkoor PaMa 
o.l.v. Bart de Jong. De Antonius Abtkerk is van-
daag gesloten. 

di 22 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
  20.00 uur Ouderavond eerste heilige communie 
wo 23 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 

do 24 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 26 18.00 uur Derde zondag door het jaar. Eucharistieviering in 

het Engels met father Rex Fortes m.m.v. FCC 
Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 
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zo 27 10.30 uur Derde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pater Vincent Wang SVD m.m.v. gemengd 
koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. (Een delegatie 
van) het parochiebestuur woont de viering bij 
(onder voorbehoud). Wijkbusvervoer. 

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

  12.00 uur Informeel overleg parochiebestuur, beheercom-
missie en pastoraatgroep (onder voorbehoud). 

ma 28 10.00 uur Vergadering Lidwinagroep, bibliotheek 
di 29 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 
do 31 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

 

Toelichting op de agenda 

Gebedsgroep – dinsdag 8, 15, 22 en 29 januari 
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 3, 10, 17, 24 en 31 januari 
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 5 en zondag 6 januari 
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. 
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Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 5 en 19 januari 
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. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 12 en 26 januari 
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. 
 

Koffie en nieuwjaarsborrel – zondag 13 januari 
Vandaag bent u welkom om met alle aanwezigen onder het genot van kof-
fie en meer in de Ontmoetingsruimte goede wensen voor het nieuwe jaar 
uit te wisselen. Gemengd koor Laus Deo verzorgt onder leiding van Patrick 
Hopper een muzikale verrassing. 
 

Wijkbusvervoer – zondag 13 en 27 januari 
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 23 januari 
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 na de weekendvieringen een van de leden aanspreken: 
Henk Bressers, Greet Kappers, Marie-Elise Huigen of Nelly Oosthoek. 
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Week van Gebed – Zet het recht voor ogen 
 

‘Recht voor ogen’ is dit jaar het thema voor de Week van Gebed voor de 
eenheid van de christenen (20-27 januari 2019). Het haakt aan op de op-

roep om ‘recht te zoeken’ in het 
Bijbelboek Deuteronomium en is 
gekozen door de kerken in Indone-
sië. Zij vinden het belangrijk het 
recht voor ogen te houden als ba-
sis voor eenheid. In hun land heb-
ben zij ervaren hoe onrecht zorgt 
voor verdeeldheid en exclusiviteit. 

Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samen-
werking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van 
Gebed voor de eenheid. 
 

De centrale Bijbeltekst komt dus uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-
20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf 
overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoe-
ken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde com-
binatie. 
 

Pastor Jan Eijken, Emilie Griffioen en Fons de Rouw nodigen u namens het 
Oecumenisch Beraad Scheveningen van harte uit de viering bij te wonen. 
 

Datum: zondag 20 januari 2019 | Tijd: 10.00 uur | Plaats: Nieuwe Badkapel, 
Nieuwe Parklaan 
 

Film ‘Human’ – dinsdag 15 januari 
 

Samen met mensen uit de Bethelkerk 
en de Nieuwe Badkapel kijken naar 
een indrukwekkende film met inter-
views in meer dan zestig landen over 
de grote thema’s in het leven als 
liefde, oorlog, vriendschap, de zin 
van het bestaan. Met nagesprek tot 
21.30 uur. 
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Aanmelding bij het secretariaat is verplicht, tel. 354 17 42, e-mail antoni-
usabt@rkdenhaag.nl, of op het intekenformulier in de Ontmoetingsruimte. 
 

Datum: dinsdag 15 januari 2019 | Tijd: 19.30 uur | Plaats: Wijkgebouw De 
Nieuwe Vonk, Jurriaan Kokstraat 169 
 

Kerstmiddag in de Abt 
 

Zaterdag 15 december vond weer de inmiddels 
traditionele kerstmiddag voor de ouderen van 
onze geloofsgemeenschap plaats. Bijzonder blij 
waren we dat diaken Henk van Zoelen (foto) 
deze middag bij kon wonen en dat hij opende 
met gebed en een evangelielezing. Heel fijn dat 
hij de tijd nam om met verschillende mensen te 
praten, dat werd ten zeerste gewaardeerd. 
 

De vrijwilligers van de Lidwinagroep, zieken- en 
ouderenbezoek, hadden hun uiterste best ge-
daan om de kamers van de pastorie mooi te 
versieren en voor de inwendige mens te zorgen 

in de vorm van kerststol en kerstkoekjes bij de koffie en verschillende har-
tige hapjes bij de glühwein en andere drankjes. 
 

Als vanouds werden er kerstliederen ge-
zongen onder de prachtige begeleiding 
van Emöke Tavasszy aan de piano 
(foto). Elize Pilon las weer een ontroe-
rend kerstverhaal van Wally voor uit het 
boek dat haar vader heeft geschreven 
(foto pag. 16). 
Tot slot zongen we Stille Nacht terwijl 
we elkaar een hand gaven ten teken van 
onze verbondenheid en saamhorigheid 
met elkaar. 
De diaken sloot af met gebed en goede 
wensen voor goede en vredige feestdagen en zegende ons. 
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Met heel veel dank aan al 
de vrijwilligers die ons 
hebben geholpen en Ada 
van der Knaap voor de 
prachtige bloemstukken 
en de kerstboom. En 
grote dank aan onze dia-
ken die aan de kerstvie-
ring een gouden randje 
heeft verleend. 
 

Wij kijken terug op een 
mooie viering en hopen 

op een herhaling in het volgende jaar met weer andere gasten, want de be-
perkte ruimte laat niet toe iedereen die we zouden willen op één middag 
uit te nodigen. 
 

Angela van der Toorn, Lidwinagroep 
 

Adventskrans maken 
 

Vrijdagmiddag 30 november ging een tiental 
deelnemers onder leiding van pastor Conny 
Hofschreuder enthousiast aan de slag met 
buxusgroen en meer om een eigen advents-
krans te maken (foto Elize Pilon). Leuk was de 
aanwezigheid van een moeder met zoon (10 
jaar) en dochter (8 maanden) uit de Duitse ka-
pel, twee mensen uit de Thomaskerk en twee 
dames die het bericht in de Scheveningsche 
Courant hadden gelezen. 
Het was een heel werk maar het resultaat was 
ernaar. In grote tassen werden de kransen naar 
huis vervoerd om vier weken licht te geven in 
de donkerste periode van het jaar. 
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Van een andere kant 
 

Onlangs verhuisde een trouwe parochiaan naar Huize Royal aan de Rust-
hoekstraat. Vanuit haar hooggelegen kamer maakte pastor Bep van Zijl 
eind november bijgaande foto’s die de Antonius Abtkerk en de pastorie 
eens van een andere kant laten zien. 
 

 

 
 

De Antonius Abtkerk met de pastorie. Het gebouw 
rechts is van de Franse school, officieel Lycée fran-
çais Vincent van Gogh.  

 

Attendering 
 

Geïnspireerd door Kerk in Den Haag die in de zomer van 2018 Schevenin-
gen in de schijnwerpers zette, maakte Sandra Uittenbogaart een fraai foto-
boek over Scheveningen: Badplaats in beeld. 

Foto’s van de Pier en het Kurhaus zijn er al genoeg, 
vond ze. Dus wilde ze graag laten zien wat gewone 
mensen zoal doen op een heel gewone stranddag. 
Dat is ook de insteek van het boek geworden. “Over 
20 jaar heb je dan een boek waarin je kunt terugbla-
deren en kunt mijmeren: kijk, toen zag het strand er 
zo uit, droegen we die kleding, deden we die din-
gen.” Prijs: € 14,95. 

 

Verkrijgbaar in een groot aantal Haagse boekhandels en museumwinkels.  
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FCC naar Weihnachtsmarkt 
 

Zaterdag 15 december reisden een aantal dames van de Filipijnse gemeen-
schap naar het Duitse Monschau voor een bezoek aan de beroemde Weih-
nachtsmarkt in het centrum. Met de grote verlichte kerstboom, veel gezel-
lige kerststalletjes, de geur van wafels, glühwein en kerstkoekjes, de live 
muzikanten en de mooi versierde straatjes. 
Elk jaar trekt de markt voor én met Kerstmis vele duizenden bezoekers en 
is ook al eens tot de mooiste van Noordrijn-Westfalen gekozen. 
 

  
 

De dames bij de ingang van de kerstmarkt 
 

De Roer stroomt dwars door Monschau en 
langs de vakwerkhuizen 

  
 

Versierde huizen in het centrum van de stad 
 

Typische koekjes als Monschauer Möppchen 
   foto’s FCC 

 

Volgende maand 
 

 zaterdag 2 en zondag 3 februari – Verkoop van artikelen uit de Wereld-
winkel. 

 zondag 10 en 24 februari – Wijkbusvervoer. 

 dinsdag 12 februari, 14.00 uur, Wijkgebouw Thabor, van Boetzelaerlaan 
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286 – Lezing ‘Antonius Abt en hoe hij in Scheveningen kwam’ door pas-
tor John Batist. 

 donderdag 14 februari, 14.30-16.30 uur – Korte meditatie over en 
bloemschikken voor Valentijnsdag met pastor John Batist. 

 zondag 17 februari, 13.00 uur – Doopviering met pastoor Langerhuizen. 
De verplichte voorbereidingsavond is donderdag 7 februari. Ouders kun-
nen hun kind aanmelden bij de pastoraatgroep op antoniusabt3@rkden-
haag.nl. 

 woensdag 20 februari, 11.00 uur – Vergadering pastoraatgroep 
 

Oecumene 
 

Nieuwjaarsconcert 
 

Met medewerking van salonorkest Grandisono, een graag gehoord gezel-
schap met een breed repertoire van bekende en minder bekende meester-
werken, arrangementen en eigen composities. Ragtime, tango, Weense en 
Antilliaanse walsen, Hongaarse melodieën en verschillende populaire Euro-
pese en Zuid-Amerikaanse composities. 
De standaard bezetting van Grandisono bestaat uit twee violen, altviool, 
cello en gitaar/piano. 
Kaarten: € 10,- p.p. 
 

Datum: zondag 12 januari 2019 | Tijd: 16.00-17.30 uur | Plaats: Nieuwe 
Badkapel, Nieuwe Parklaan 
 

Scheveningen uit een drone 
 

Op de website van de Oude Kerk aan 
de Keizerstraat kunt u een video aan-
klikken met beelden die zijn opgeno-
men met een drone (radiografisch 
bestuurbaar vliegtuigje). De drone 
vliegt boven de Oude Kerk en omge-
ving en zelfs in de kerk. Kijk op: 
www.oudekerkscheveningen.nl. 
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Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 22 januari 2019 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). 
 

 


