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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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Geen goed begin 
 

In de Nieuwjaarsnacht ging het op Scheveningen gruwelijk mis met het 
vreugdevuur op het strand. Ruim een half uur na het ontsteken ontstond er 
een vuurkolom door gedeeltelijke instorting van de palletstapel in combi-
natie met aanwakkerende wind. Vervolgens trok er een vonkenregen over 
de wijk tot in de Jurriaan Kokstraat toe. In de Zeeruststraat, Nieuwe Laan-
tjes, Adriaan Coenenstraat, Jan Kistenstraat en Keizerstraat kregen verschil-
lende daar wonende mensen uit onze gemeenschap te maken met bran-
dende stukken hout die uit de hemel vielen. 
 

Greet Kappers van de pasto-
raatgroep bijvoorbeeld, die 
vanuit haar huis bijgaande 
foto’s maakte. Ze woont al 17 
jaar bij de keerlus van tramlijn 
11 en heeft al heel wat vreug-
devuren meegemaakt. Na het 
uit de hand gelopen ‘feest’ is 
ze er wel klaar mee. “Leuk die 
tradities,” zegt ze, “maar doe 
dit niet meer bij een woon-
wijk.” Ze stond op Nieuwjaarsdag een verslaggever van De Telegraaf te 
woord en wees hem de brandschade aan haar auto aan. (Later haalde ze 
ook het tv-journaal.) Ze noemde de gebeurtenis afschuwelijk en beangsti-
gend. “Je kon nergens heen, overal regende het vuur. We hebben geholpen 
met blussen vanaf ons balkon maar eigenlijk was ik doodsbang. Ik wil dit 
nooit meer meemaken.” 
 

Niet anders was het bij koster Annemiek Beeloo. Toen zij met haar gezin 
tien jaar geleden naar Scheveningen verhuisde, voelde ze zich bevoorrecht 
met een mooi huis met tuin, in een straat vlak bij het strand. De ophoging 
van de waterkering gaf haar een zeker gevoel van veiligheid. “Ik vond het 
water dat uit de lucht valt altijd bedreigender dan het water van de zee. Die 
stelling heb ik sinds 1 januari moeten herzien... Niet het water maar het 
vuur uit de hemel... Klinkt wel Bijbels maar toch...” Pas na vier uur ‘s nachts 
durfde Annemiek te gaan slapen. 
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De brandweer hield de daken van de 
huizen in de gevarenzone nat om 
brand door gloeiende stukken ver-
koold hout te voorkomen. Zo ook de 
daken van de kosterswoning en de 
Oude Kerk in de Keizerstraat. Hier-
door bleven beide gespaard. Op de 
nieuwe kerkvloer bleef wel een laag 
vuil en bluswater achter. 
Vrijwilligers dweilden op Nieuwjaars-
dag in alle vroegte de vloer schoon en 
droog en de kerk liet als dank een 
grote taart bij de brandweerkazerne 
bezorgen. 
 

Helaas, ondanks de om middernacht 
uitgewisselde wens ‘Al ‘t nôdige voor 

têd en êuwig’êd!’ is in een groot deel van Scheveningen het nieuwe jaar 
niet goed begonnen. Hopelijk blijft het bij dit ene incident. 
 

Familieberichten 
 

gedoopt 
12-01-2019 Ikaï Thor Manalo, geb. 12-01-2018 (Filipijnse gemeenschap) 
 

Opbrengst collectes 
 

27/12 – 01/01 = € 506,77  02/01 – 06/01 = € 373,77 
07/01 – 13/01 = € 581,60  14/01 – 19/01 = € 96,60 
 

Adventsactie: waterput 
 

Op de bankrekening van de Antonius Abt kwam in totaal € 540,00 binnen 
voor het adventsproject, de bouw van een waterput in Hulanok op West-
Timor. Opgeteld bij het collectegeld wordt het totaalbedrag € 3.429,53. 
De inwoners van het geboortedorp van pater Yan Asa kunnen, dankzij uw 
royale giften, binnenkort beschikken over schoon (drink)water. 
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Kerkbezoek met Kerstmis 
 

In totaal bezochten 1.316 mensen (2017: 1.279) de kerstvieringen in de 
Antonius Abt. De verdeling was als volgt: 
 

datum aanvang  2018 2017 

24/12 18.30 uur gezinsviering met pastor Eijken en De 
Stadhoudertjes 

249 255 

 20.30 uur jongerenviering met parochievicaris 
Van der Helm en PaMa 

423 376 

 23.00 uur nachtmis met pastoor Groenewegen en 
Laus Deo 

440 455 

25/12 10.30 uur dagmis met pater Thekkeyil, diaken Van 
Zoelen en Gli Uccelli 

204 193 

 

Twee engelen op de stoep 
 

Op 3 januari ’s middags wordt er aangebeld. Wij 
zijn inmiddels al wat bijgekomen van de schok 
van de vuurregen. Voor mij staan twee mij to-
taal onbekende mensen die mij direct een pakje 
in de handen duwen. Ze vertellen: ”Wij komen 
vaak in de Antonius Abt als wij in Scheveningen 
zijn en lezen ook de Stella Maris. De stukjes die 
u schrijft over mensen die u ontmoet op de 
boulevard lezen wij graag. En nu zagen wij u op 
het journaal en wij dachten: we gaan haar een 

hart onder de riem steken. Vandaar dit pakje.” 
“Maar wie bent u dan?” We schudden handen, maar ik ben zo verbouwe-
reerd dat ik de namen niet onthoud. “Maar wij zien elkaar vast wel weer 
een keer in de Antonius Abt en bij Dolf Langerhuizen. We zullen een kaarsje 
opsteken!” 
En voor ik het weet zijn ze alweer vertrokken, mij verbijsterd achterlatend. 
Via Dolf kan ik hun namen en telefoonnummer achterhalen, want ik wil 
deze twee engelen graag terugzien en hen uitnodigen voor onze nieuw-
jaarsborrel op 13 januari. 
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Zo heeft de schokkende oudejaarsnacht veel gebracht. Naast de angst en 
het gedoe met schades komt er ook iets moois uit voort: twee engelen die 
in deze roetzwarte dagen zomaar op mijn pad kwamen om een lichtje te 
brengen. Zo ontzettend lief van deze twee mensen. 
 

Greet Kappers 
 

Sing a song for the peace 
 

De nieuwjaarsborrel op zondag 13 januari in de Ontmoetingsruimte was 
een geanimeerde bijeenkomst waarbij de aanwezigen elkaar het beste 
wensten voor 2019. En bekenden en onbekenden met elkaar aan de praat 
raakten. 
 

Na de koffie met slagroomsoesjes gingen de kerk-
gangers over op een glaasje wijn of sap en zoutjes, 
kaas en worst. 
De leden van gemengd koor Laus Deo verzorgden 
een muzikaal intermezzo. Onder leiding van Patrick 
Hopper zongen zij Lead me, Lord van Wesley vooraf-
gegaan door Sing a song for the peace. 
 

Hier volgt de tekst van Sing a song, een canon: 
 

Sing a song for the peace of the people, 
sing a song for the rights of ev’ry-one. 
Sing a song for the peace of the people, 
sing a song for the peace of ev’ry-one. 
Give your hand and will be a friend, 
each to another in ev’ry place or land. 
Give your hand and will be a friend, 
each to another in ev’ry place or land. 

 

Wij bedanken koffiegroep Pro Deo, de Vrienden van de Abt en Patrick Hop-
per met Laus Deo van harte voor de medewerking aan dit evenement. 
 

Beheercommissie 
en pastoraatgroep 
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Lezing voor gemeenteleden van de Julianakerk 
 

Antonius Abt en hoe hij in Scheveningen terechtkwam 
 

Vanaf 1357 tot de Reformatie was de Oude Kerk 
aan de Keizerstraat genoemd naar Antonius Abt. 
Deze kerk kwam toen in handen van de protestan-
ten. Na enige tijd werd gedoogd dat katholieken 
ook weer hun erediensten hielden, eerst in schuil-
kerkjes, later in meer zichtbare kerkgebouwen, en 
uiteindelijk in het huidige monumentale gebouw 
aan de Scheveningseweg. Steeds bleven deze ker-
ken genoemd naar de oorspronkelijke patroonhei-
lige Antonius Abt. 
 

In deze lezing vertelt pastor John Batist eerst iets 
over Antonius. Waarom is hij zo beroemd gewor-
den? We weten dat hij rond het jaar 250 geboren is 
in Midden-Egypte en op 20-jarige leeftijd de woes-
tijn in trok om door gebed, meditatie en een leven 
in soberheid contact te zoeken met God. Niet zon-

der grote innerlijke strijd. Hij hield echter stand. 
Zijn levenswijsheid trok velen aan en sommigen bleven bij hem. Zo ontston-
den gemeenschappen waarvan hij de geestelijke vader (abba, abt) was. 
Daardoor wordt hij gezien als belangrijkste grondlegger van het latere 
kloosterleven. 
Waarom hij patroonheilige van de kerk in Scheveningen werd, en wat daar-
over nog te zien is, gaan we bekijken aan de hand van een PowerPointpre-
sentatie. Mensen uit de H. Antonius Abt zijn van harte welkom bij deze le-
zing. 
 

Aanmelden bij mevrouw Dickey Spaans is verplicht, tel. 369 76 28, e-mail 
dickeyspaans@hetnet.nl. 
 

Datum: dinsdag 12 februari 2019 | Tijd: 14.00 uur | Plaats: Wijkgebouw 
Thabor, van Boetzelaerlaan 286 
  

mailto:dickeyspaans@hetnet.nl
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De ex voto in de Mariakapel 
 

Begin jaren vijftig is er in de Mariakapel van onze kerk een gedenksteen ge-
plaatst. Hij is ingemetseld in het muurvlak achter het beeld van Onze Lieve 
Vrouw van Fátima. Deze aardewerk plaquette noemt men een ex voto, om-
dat het een voorwerp is dat als smeekbede en/of als dank aan God of een 
heilige voor een te verkrijgen dan wel verkregen gunst in een kerk geplaatst 
is. 
 

Kort na het beëindigen van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, 
waarin tussen 1947 en 1949 de politionele acties plaatsvonden, werden uit 
dankbaarheid voor de behouden thuiskomst van de Nederlandse militairen 
in kerken en kapellen ex voto’s geplaatst. Zo ook in de Mariakapel van onze 
kerk, maar anders dan meestal gebruikelijk was, toont deze plaquette niet 
alleen een tekst met dankbetuiging. Met een uitgebreide voorstelling 
wordt hierop het verband tussen de Scheveningse H. Antonius Abtkerk en 
de Nederlandse militairen in het toenmalige Indonesië verbeeld. 
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Onder de tekst is de voorstelling in drie stukken op te delen. De linkerkant 
toont een Madonnabeeld dat half voor een boog van een gebouw staat. 
Boven deze Maria met het kindje Jezus zie je een ster die verwijst naar be-
namingen of eretitels van Maria, zoals ‘Morgenster’, ‘Sterre der Zee’ of 
‘Stellla Maris’. 
 

Het middendeel toont het vooraanzicht van de huidige H. Antonius 
Abtkerk. Door de toevoeging van een afbeelding van een scheepsmast met  
twee zeilen wordt extra verduidelijkt dat het hier om de Scheveningse 
Abtkerk en het thuisfront gaat. 
 

De rechterkant van de voorstelling toont een Nederlandse militair in het 
toenmalige Nederlands-Indië en hierbij zou het misschien wel om het ei-
land Sulawesi kunnen gaan. Of de Scheveningse jongens ook daadwerkelijk 
op dat eiland gestationeerd zijn geweest, weet ik niet maar dat het om 
Sulawesi zou kunnen gaan, wordt vooral benadrukt door het huis dat boven 
de uitbeelding van de sawa’s (rijstvelden) staat afgebeeld. Zo’n huis op pa-
len, met twee in een punt omhoog lopende dakeinden heet een Toraja-
stamhuis of een tongkonan en die vind je specifiek in Zuid-Sulawesi. 
 

Om de verwijzing naar het tropische Indonesië verder nog te benadrukken 
staan er op de achtergrond palmbomen en een rokende vulkaan afgebeeld. 
De militair wordt op deze plaquette bewust niet afgebeeld met zijn ge-
vechtsuitrusting maar in zijn gewone uniform en in een ontspannen 
lichaamshouding. Zijn geweer leunt losjes op zijn schouder en is met de 
loop naar beneden gericht. 
 

Dat het bij deze ex voto specifiek gaat over een smeekbede aan Maria om 
het einde van de gevechtshandelingen en de dankbaarheid voor de veilige 
terugkeer van de Scheveningse jongens is ook zonder de tekst zichtbaar. De 
keuze voor Maria, die ook de eretitel ‘Regina Pacis’ of Koningin van de 
Vrede heeft, en de manier waarop de soldaat is weergegeven, verwijzen al 
genoeg naar de vrede. 
 

Bart Maltha 
voorzitter Vrienden van de Abt 
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Maandagenda 

za 02 11.00 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A: 
Opdracht van de Heer in de tempel. Eucharistie-
viering Frans/Nederlands. 
Om 10.30 uur rozenkransgebed. 

  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Opdracht van de Heer in de tempel/Maria Licht-

mis. Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen. 
Met kaarsenwijding en lichtprocessie. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa 
brevis Sancti Joannis de Deo (Kleine Orgelmis) van 
Joseph Haydn. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
  18.30 uur Jongerenviering van de Franse parochie 

zo 03 10.30 uur Opdracht van de Heer in de tempel/Maria Licht-
mis. Woord- en communieviering met pastor 
Eijken m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. 
Maria voor ’t Hekke. Met kaarsenwijding, licht-
processie en kinderzegen. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
di 05 09.00 uur Eucharistieviering met Blasiuszegen en aanslui-

tend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 

  13.30 uur 50plus Bios van Pathé, film: ‘Todos lo saben’. Met 
de Bethelkerk en de Nieuwe Badkapel. Verzame-
len in de hal om 13.00 uur. 

do 07 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  20.00 uur In de pastorie van de Paschaliskerk, Neuhuyskade 

97: parochiebrede bijeenkomst voor de ouders 
van eerste communicantjes, met pastoor Langer-
huizen en de begeleiders 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn
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za 09 18.00 uur Vijfde zondag door het jaar. Eucharistieviering in 
het Engels met father Vincesaps Reilly m.m.v. FCC 
Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 10 10.30 uur Vijfde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pater Vincent Wang SVD. Gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Mis in C 
van Anton Bruckner. Wijkbusvervoer. 

ma 11 18.30 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A: 
Feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Eucha-
ristieviering Frans/Nederlands. 

di 12 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 

  14.00 uur In Wijkgebouw Thabor, van Boetzelaerlaan 286: 
lezing ‘Antonius Abt en hoe hij in Scheveningen 
terechtkwam’ door pastor John Batist 

wo 13 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
  13.30 uur Bestuursvergadering Laus Deo 
  18.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 14 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  14.30 uur Korte meditatie over en bloemschikken op Valen-

tijnsdag met pastor John Batist 

vr 15 14.00 uur Overleg parochiebestuur en pastoraatgroep over 
vernieuwing parochieblad Stella Maris 

za 16 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Zesde zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met parochievicaris Van der Helm m.m.v. organist 
Patrick Hopper. 

zo 17 10.30 uur Zesde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Van der Helm m.m.v. de 
schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 
Kinderwoorddienst. 

di 19 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, Eisenhower-

laan 120 



12 

wo 20 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 

  18.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 21 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 23 18.00 uur Zevende zondag door het jaar. Eucharistieviering 

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

zo 24 10.30 uur Zevende zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pater Vincent Wang SVD. Gemengd koor Gli 
Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt werken van 
Johann Pachelbel en Michael Haydn. 
Wijkbusvervoer. 

di 26 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 

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

do 28 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
 

Toelichting op de agenda 

Maria Lichtmis – zaterdag 2 februari 
Pastoor Langerhuizen vindt De opdracht van de Heer in de tempel oftewel 
Maria Lichtmis zo’n mooi feest dat hij dat vandaag graag wil vieren en 
hoopt dat de parochianen dat met hem eens zijn. Dus wijken wij vandaag af 
van het directorium dat de vierde zondag door het jaar aangeeft. Tijdens de 
eucharistieviering vinden de kaarsenwijding en de lichtprocessie plaats ter 
ere van het Kind Jezus, het Licht der wereld. De pastoor wil er met de kerk-
gangers een mooie viering van maken. 
 

Wereldwinkel – zaterdag 2 en zondag 3 februari 
Eén weekend per maand is er in de Ontmoetingsruimte verkoop van artike-
len uit de Wereldwinkel. Het assortiment omvat voornamelijk levensmidde-
len: koffie, thee, rijst, jam, pindakaas, chocoladepasta en ander broodbe-
leg. Incidenteel is er verkoop van handnijverheidsproducten. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
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Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 2 en 16 februari 
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. 
 

Maria Lichtmis – zondag 3 februari 
Wij gebruiken nog vaak de naam Maria Lichtmis voor dit feest maar offici-
eel heet het Opdracht van de Heer in de tempel. Het gaat namelijk om Je-
zus die aan God wordt opgedragen. Bij deze gelegenheid noemde Simeon 
Jezus ‘het Licht van de wereld dat voor alle mensen straalt’. 
Toch is de naam Maria Lichtmis goed te begrijpen: ze verwijst naar de kaar-

senwijding en de lichtprocessie waarmee – ter 
ere van het Kind, het Licht van de wereld – de 
viering vandaag begint. Deze kaarsenwijding 
behoort tot de drie voornaamste wijdingen uit 
het liturgisch jaar. De twee andere zijn de as-
wijding en de palmwijding. 
 

 

Kinderzegen – zondag 3 februari 
Jezus zei: “Laat de kinderen tot mij komen” en Hij zegende hen. Het is 
daarom een goede gewoonte op het feest van de Opdracht van de Heer in 
de tempel onze kinderen te zegenen. Tijdens de viering nodigt pastor Jan 
Eijken de kinderen met hun ouders uit naar voren te komen om deze zegen 
te ontvangen. 
 

Blasiuszegen – dinsdag 5 februari 
Na de eucharistieviering geeft pastoor Langerhuizen de Blasiuszegen. Dit is 
niet op de eigenlijke dag (3 februari) maar wel zo dicht mogelijk erbij. Vol-
gens een middeleeuwse traditie is dit ritueel met twee gewijde kaarsen 
vooral bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 5, 12, 19 en 26 februari 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep Antonius Abt bij elkaar 
voor de lezingen van de dag, gebed en zang. Van harte welkom. Voor meer 
informatie en ook om te vragen of de bijeenkomst doorgaat: Lida van Ruij-
ven, tel. 352 08 28. 
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Orgelconcert – donderdag 7, 14, 21 en 28 februari 
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 9 en 23 februari 
De Filipino Catholic Community (FCC) viert op de tweede en vierde zater-
dag van de maand de eucharistie in de Antonius Abt. De vieringen zijn in 
het Engels maar iedereen is van harte welkom om mee te vieren. 
 

Wijkbusvervoer – zondag 10 en 24 februari 
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. 
 

Kinderwoorddienst – zondag 17 februari 
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 20 februari 
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. 
 

 
 

Vacature pastoraatgroep 
In november 2019 ontstaat er een vacature in de pastoraatgroep door het 
terugtreden van Marie-Elise Huigen die onder meer de eerste heilige com-
munie coördineert. Wilt u haar opvolgen? Laat het haar weten. 
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Meditatief bloemschikken op Valentijnsdag 
 

Valentijnsdag is genoemd naar de heilige Valentinus, die op 14 februari 269 
in Rome de marteldood stierf vanwege zijn geloof in Christus. Om zijn 
vriendelijkheid te gedenken, ontstond na enige tijd de gewoonte om op die 
dag je waardering te tonen voor een vriendelijk mens in je omgeving, ie-
mand waarop je altijd kunt vertrouwen en die jou steunt als het nodig is. Je 
verrast hem of haar met een cadeautje of bloemen. 
 

Bloemen zeggen soms meer dan dui-
zend woorden. Daarom is het schik-
ken van bloemen een uitstekend mid-
del om op Valentijnsdag je gevoelens 
uit te drukken bij het thema vriend-
schap. Ervaring is niet nodig. Voor 
bloemen en materiaal wordt gezorgd. 
 

Onder leiding van pastor John Batist 
beginnen we met het lezen van enkele korte gedichten en Bijbelteksten 
rond het thema. Dan volgt het hoofdgedeelte waarin we proberen met 
bloemen iets van één van de teksten (die je zelf kiest) uit te beelden. We 
doen dit in stilte met meditatieve muziek op de achtergrond. Aan het eind 
volgt een korte bespreking van de gemaakte creaties. 
Deelnemers wordt verzocht zelf een scherp mes en een platte schaal met 
opstaande rand mee te nemen waarin de schikking gemaakt kan worden. 
Kosten: € 8,50 (voor bloemen, materiaal en koffie of thee). 
 

Aanmelding bij het secretariaat is ver-
plicht, tel. 354 17 42, e-mail antoni-
usabt@rkdenhaag.nl, of op het inteken-
formulier in de Ontmoetingsruimte. 
 

Datum: donderdag 14 februari 2019 | 
Tijd: 14.30 uur | Plaats: pastorie Anto-
nius Abt 
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50plus Bios van Pathé 
 

Samen met mensen uit de Bethelkerk en de Nieuwe Badkapel brengen we 
een bezoek aan Pathé Scheveningen voor de film Todos lo saben. 
 

Over de film: Laura (Penélope Cruz) en haar gezin 
reizen voor een huwelijk uit Buenos Aires terug 
naar haar geboorteplaats in Spanje. De bruiloft is 
een grote reünie met de hele familie, dorpsvrien-
den en haar oude liefde Paco (Javier Bardem). 
Wanneer het feest ruw verstoord wordt door de 
verdwijning van Laura’s dochter Irene, staat het le-
ven van de Spaanse familie op zijn kop. In hun 
zoektocht naar antwoorden komen lang verborgen 
familiegeheimen bovendrijven. 
 

Pathé 50plus heeft een vaste ticketprijs van € 8,00, 
inclusief koffie of thee en wat lekkers. Na afloop gezellig (over de film) na-
praten kan bij restaurant Zarautz aan de Prins Willemstraat. Consumpties 
en eventueel de dagschotel (10,00 euro) zijn voor eigen rekening. 
Voor het bijwonen van de film en de dagschotel bij Zarautz is aanmelden bij 
Rien de Jonge (Bethelkerk) verplicht, tel. 345 52 73, e-mail 
jonge43@ziggo.nl. 
 

Datum: dinsdag 5 februari 2019 | Verzamelen: 13.00 uur | Plaats: hal 
Pathé Scheveningen, Kurhausweg 2A | Aanvang film: 13.30 uur 
 

Dagboek van een Bijbel 
 

Januari: Een drukke tijd voor mij. De meeste gezinsleden hebben het voor-
nemen mij dit jaar meer te lezen. De eerste twee weken ben ik dan ook 
aardig veel gebruikt maar daarna hadden ze zogenaamd geen tijd meer. 
 

Februari: Deze maand doen ze aan de schoonmaak. Ze stoffen me af en zet-
ten me op mijn plaats terug. Ik hoorde dat mijn eigenaar een meningsver-
schil heeft met de buurman en een paar teksten in mij wil opzoeken waar-
mee hij kan bewijzen dat hij gelijk heeft. Eens kijken of hij verder komt. 
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Gefeliciteerd vormelingen 
 

Zondag 17 februari 2019 ontvangen vier jongeren uit onze geloofsgemeen-
schap het heilig vormsel. Dat gebeurt in een feestelijke viering in de Ag-
neskerk aan de Beeklaan, aanvang 10.00 uur, met Mgr. Van den Hende en 
pastoor Langerhuizen. Jongerenkoor PaMa verzorgt het muzikale deel. 
Wij feliciteren de vormelingen: Yasmine en Maya Hardjodikromo, Liese 
Krick en Christian Lemmen. 
 

Kerkbalans – Geef voor je kerk 
 

Op zaterdag 19 januari ging de Actie Kerkbalans 2019 van start. Een aantal 
vrijwilligers van onze Antonius Abtgemeenschap gaat deze weken aan de 
slag met het verzendklaar maken van zo’n 2000 brieven. 
Met de hulp van een aantal enthousiaste bezorgers worden de brieven in 
de eerste weken van februari 2019 rondgebracht. Dank aan alle vrijwilligers 
die hieraan hun bijdrage leveren. 
Namens de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt dank ik u hartelijk voor 
uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2019. 
 

Peter Plasschaert, 
budgethouder Antonius Abt 
 

De Abt in de zon 
 

Staande op de Staten-
laan en kijkend in de van 
Aerssenstraat maakte 
pastor Bep van Zijl op 
een van de weinige zon-
nige dagen in januari 
deze foto van de Abt. 
Wat heet, van het dak 
van de toren met nog 
een klein stukje wit van 
het houtwerk rond de 
luidgaten.  
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Volgende maand 
 

 zaterdag 2 en zondag 3 maart – Verkoop van artikelen uit de Wereldwin-
kel. 

 dinsdag 5 maart, 9.45 uur – De bijeenkomsten van de gebedsgroep on-
der leiding van Lida van Ruijven vinden vanaf vandaag plaats in de biblio-
theek op de eerste etage van de pastorie. 

 zondag 10 en 24 maart – Wijkbusvervoer. 

 donderdag 14 maart, 20.00 uur – Verdiepingsavond rond Franciscus en 
zijn omgang met het lijden, met pastor John Batist. 

 zondag 17 maart, 10.30 uur – Eucharistieviering waarin de doop van 
Fiene Nijhof met Mgr. van Luyn (onder voorbehoud) en pastoor Langer-
huizen. 

 woensdag 20 maart, 11.00 uur – Vergadering pastoraatgroep. 

 woensdag 20 maart, 20.00 uur – Bijeenkomst ouders van eerste commu-
nicantjes met pastor Elma Beerends. 

 maandag 25 maart, 19.30 uur – Aankondiging van de Heer (Maria Bood-
schap). Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen. 

 

Oecumene 
 

Concert: Geestdriftige Barok 
 

Collegium Musicum Traiectum is een ensemble met ongeveer 30 orkest- en 
30 koorleden. Tijdens het concert Geestdriftige Barok 
brengen zij, in de oude stemming, werken van Bach en Te-
lemann ten gehore: 

 J.S. Bach, Der Geist hilft unser Schwachheit auf, BWV 
226 

 G.P. Telemann, Ouverture des nations anciens et mo-
dernes, TWV 55:g4 

 J.S. Bach, Mis in A, BWV 234. 
Dit alles onder leiding van Gilles Michels (algemeen dirigent), Paulien Kos-
tense (orkest) en Michiel Meijer (zang). 
Entree: € 18,-. 
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Datum: zondag 3 februari 2019 | Tijd: 16.00-17.30 uur | Plaats: Nieuwe 
Badkapel, Nieuwe Parklaan | Kerk open: 15.30 uur 
 

Leerhuis Hosea 
 

Wie leest er nog in de boeken van een van de profeten? Als zij in de liturgie 
voorkomen, dan worden er meestal maar een paar verzen gelezen, die die-
nen als achtergrond bij het evangelie en waar niet verder op wordt inge-
gaan. Een paar regels, los van hun verband en achtergrond. En dat, terwijl 
de profeten een groter deel van de bijbel vormen dan het hele zoge-
noemde Nieuwe Testament. 
Maar wie zich voorneemt om zelf een van de profeten te gaan lezen, loopt 
al gauw op tegen een stugge tekst en onbegrijpelijke beelden en uitdruk-
kingen. Dan is het lastig om te begrijpen waar het over gaat en wat de 
boodschap van de profeet eigenlijk is. Daarom lezen wij met elkaar met be-
geleiding van ds. Marianne van Beinum. 
We hebben gekozen voor Hosea, een van de oudste profeten, uit de 8e 
eeuw v.Chr. Door samen te lezen proberen we dichter bij de man en zijn 
tijd te komen. Wie was hij en met welke politieke spanningen had hij te 
maken? 
 

Aanmelding bij ds. Marianne van Beinum 
(Nieuwe Badkapel) is verplicht, e-mail 
mwvanbeinum@ziggo.nl. 
 

Het leerhuis Hosea is een doorlopende activiteit 
van zes bijeenkomsten. Na de eerste bijeenkomst 
op 19 februari volgen bijeenkomsten op dinsdag 
5 en 19 maart en dinsdag 2, 9 en 23 april. 
 

Datum: dinsdag 19 februari 2019 | Tijd: 20.00-
21.30 uur | Plaats: Consistorie Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 
 
 
  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJvo7N6OjeAhXJ-qQKHeFjCj8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.lucepedia.nl/dossier/hosea-het-boek&psig=AOvVaw3oU6vzBQTqfl-SY_KxHgLk&ust=1543004118558434


20 

 
Actie Kerkbalans 2019 in Nieuwerkerk aan den IJssel 

maar het zou net zo goed op Scheveningen kunnen zijn 
(foto Peter van Mulken) 

 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 19 februari 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). 
 

 


