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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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Ons project in de Veertigdagentijd 
 

‘Lumen Valley-3’ in Togo 
 

Dit jaar voeren de gezamenlijke werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede 
actie voor de derde fase van het project Lumen Valley in het noorden van 
Togo, West-Afrika. Het is opgezet door de 
Broeders van Sint Jan. Pater Etienne Boudet 
(foto) woont al jarenlang in Togo en heeft 
de dagelijkse leiding op zich genomen. 
De missie van de Broeders van Sint Jan: 
“Wij geven jongeren zonder werk in het 
Afrikaanse land Togo een duurzame toe-
komst via werk-leerprojecten.” 
In 2017 en 2018 ontving dit meerjarige pro-
ject ook al steun via de Vastenactie. 
 

In 2019 willen de Broeders in Lumen Valley 
graag de volgende twee projecten starten: 
 

Werk- en leerproject 
van 25 jonge vrouwen tot irrigatiedeskundige plus aanleg van een water-
bekken en irrigatiekanalen. 
Rond Lumen Valley is er gedurende een groot deel van het jaar een tekort 
aan water voor de landbouw en voor wassen, koken en vee. In de regentijd 
moet het water daarom worden opgevangen en bewaard in waterbekkens. 
Van daaruit moet het met een pompsysteem en irrigatiekanalen naar de 
gewassen op het veld worden geleid. Kennis van irrigatie is een sleutelfac-
tor voor succesvolle landbouw. Het is de bedoeling vooral jonge vrouwen 
op te leiden. Zij kunnen daarna in andere delen van het land hun expertise 
tegen betaling inzetten. 
Project: bouw van een waterbekken en fijnmazige irrigatiestructuur met 
gebruikmaking van kleisteen dat weinig onderhoud vraagt. 
 

Vakopleiding 
van 40 jongeren tot metselaar met gebruikmaking van traditionele metho-
den en lokale materialen, bijscholing van 30 halfwasmetselaars plus bouw 
van een leslokaal. 
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Metselaars kunnen in het hele land gemakkelijk hun brood verdienen bij 
bouwprojecten. Het is de bedoeling in plaats van beton traditionele metsel-
methoden te gebruiken met klei en traditionele specie. Voordelen zijn: 

 het blijft veel koeler in de gebouwen; 

 deze manier van werken geeft bij uitstek werk aan vrouwen omdat zij 
van oudsher de specie maken; in grote tonnen stampen ze de kleihou-
dende zandsteen met néréboomblad (foto) waarbij het blad zorgt voor 
het uitharden van de specie; 

 de specie beschermt gebouwen tegen bosbranden. 
 

Het leslokaal wordt als leerproject ge-
bouwd omdat er in elk geval een 
ruimte nodig is voor het geven van the-
orieles en cursussen gezonde voeding, 
hygiëne, e.d. Er komt ook een EHBO-
post in om de op een bouwplaats on-
vermijdbare verwondingen te kunnen 
behandelen. 
 

Op zondag 10 maart gaat diaken Jouke 
Schat mee voor in de eucharistieviering en hij zal deze projecten nog verder 
toelichten. 
 

Meer informatie vindt u op de website van het project https://nl.lumenval-
ley.org/nederlands/. Voor informatie over de vastenmaaltijd zie pag. 16. 
 

Tenslotte: het offerblok voor uw giften voor de Vastenactie vindt u vanaf 
Aswoensdag in de Ontmoetingsruimte. 
Geld overmaken kan ook: bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten 
name van Parochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van ‘Vastenactie 
2019’. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek 
werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede 
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Familieberichten 
 

overleden 
25-01-2019 Maria Katharina (Toos) Friesen-Ketels 
19-02-2019 Johanna Catharina Dissel-van Kan 
 

gevormd 
17-02-2019 Christian Lemmen  Liese Krick 
   Maya Hardjodikromo Yasmine Hardjodikromo 
 

Opbrengst collectes 
 

21/01 –27/01 = € 355,71   28/01 – 03/02 = € 548,19 
04/02 – 10/02 = € 383,21  11/02 – 17/02 = € 545,65 
 

Adventsactie 
Parochiebreed heeft de Adventsactie 2018 voor de waterput in Hulanok, 
West-Timor, ruim € 8.000 opgebracht. De gezamenlijke werkgroepen 
M.O.V. hebben daarom besloten in Hulanok ook toiletten te laten bouwen. 
Pater Yan Asa reageerde dankbaar en blij op dit nieuws. Net als de bewo-
ners van Hulanok; bij sommigen liepen, na het horen van dit bericht, de tra-
nen over de wangen. “Hun gebed is verhoord,” schrijft pater Asa. Hij ein-
digt met de allerbeste wensen voor ons in de Abt en Gods zegen. 
 

Groetenactie Amnesty 
 

In de maand december zijn er in het kader van 
de Groetenactie 2018 van Amnesty Den Haag 
in de kerken van Scheveningen in totaal 649 
wenskaarten verkocht. Een aantal vond zijn 
weg in de geloofsgemeenschap H. Antonius 
Abt. 
Hartelijk dank voor het kopen en versturen 
van een of meer kaarten. Wij weten dat de 
mensen die de kaarten ontvangen en hun families zich daarmee gekend en 
gesteund voelen. 
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Het is voor ons, wonend in een samenleving waar de persoonlijke vrijheid 
en meningsuiting worden beschermd, moeilijk voor te stellen hoe het is te 
leven in een land waar je vanwege je overtuiging of vreedzaam protest het 
risico loopt mishandeld, gearresteerd of zelfs vermoord te worden. 
Nogmaals onze dank voor uw aankopen. 
 

Cornelis Schouten, Amnesty Den Haag 
 

Dagboek van een Bijbel 
 

Maart: Vanaf 1 maart is het heavy. Mijn eigenaar is namelijk in het bestuur 
van een vereniging gekomen. Je moet dan soms een stukje lezen. Ik voel 
het nerveuze geblader al om een inleiding voor te bereiden. Niet zo haas-
ten, ga even rustig zitten, man. 
 

Theemiddag Badkapel 
 

Bij de thee met iets lekkers komt Paul Gerretsen vertellen over de 
Matthaus Passion. 
 

Datum: woensdag 27 maart 2019 | Tijd: 14.00-16.00 uur | Plaats: Kapelzaal 
Nieuwe Badkapel, ingang Kapelplein 
 

Onder de notenbalken 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Vrijdagavond 1 februari: Op de 
koorzolder van de pastorie repe-
teren de vormelingen met jon-
gerenkoor PaMa voor de vorm-
selviering op zondag 17 februari 
in de Agneskerk 
 

foto catechesegroep Jacobus  
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Bezoek aan expositie ‘Storm’ 
 

Op 27 januari bezochten we samen met leden van de Nieuwe Badkapel en 
de Bethelkerk de tentoonstelling ‘Storm’ in Panorama Mesdag. Het uit-
gangspunt van deze tentoonstelling is Mesdags weergave van de storm van 
1894 in Scheveningen. 
 

Dit museumbezoek was de eerste 
activiteit die dit jaar werd georgani-
seerd door de drie kerken van het 
Oecumenisch Beraad Scheveningen. 
Em. predikant Rob van Essen ver-
zorgde vooraf een lezing over het 
onderwerp ‘Angst voor de zee’. Rob 
haalde onder meer een tekst van 
Huub Oosterhuis aan: 
 

‘Zee’ staat in de bijbelse beeldspraak voor doodsmacht, verslindend ge-
weld, het geweld van de vijandige volkeren – uit de zee zag de profeet Da-
niël de gedrochten oprijzen, de wereldrijken, de monetaire giganten. Wat 
zag Johannes? Een nieuwe wereld, ‘en de zee is niet meer’. Er is geen drei-
ging meer, geen recht van de sterksten. Hij zag een nieuwe wereld waarin 
mensenrechten gelden. En hij zag de nieuwe wereld ‘uit de hemel’ neerda-
len. (Uit: Ik versta onder liefde, 2017, pag. 103). 
 

Na de lezing bezochten we de tentoonstelling en natuurlijk hebben we ons 
ook weer vergaapt aan het indrukwekkende panorama van Mesdag. 
 

Voor meer oecumenische activiteiten (en dat zijn er veel) kunt u achter uit 
de kerk het gezamenlijk uitgegeven activiteitenboekje voor dit voorjaar 
meenemen. Hartelijk welkom om mee te doen! 
 

Bijgaande detailfoto is van een werk van J.C. Schotel (1787-1838), getiteld 
‘Schepen op een onstuimige zee’, dat ook te zien is in Panorama Mesdag. 
De tentoonstelling ‘Storm’ is nog tot 3 maart te bezoeken. 
 

Greet Kappers 
  



8 

Gezongen morgengebed 
 

Woensdag 6 maart is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd, 
een periode van vasten en bezinning als 
voorbereiding op Pasen. In de Nieuwe Badka-
pel wordt op verschillende manieren naar Pa-
sen toegeleefd. Eén daarvan is het gezongen 
morgengebed, geïnspireerd op dat van de 
Zusters Karmelietessen in Sittard. Het gebed 
is een moment van inkeer bij het begin van 

de dag en duurt ongeveer dertig minuten. 
Aansluitend is er gelegenheid om in alle rust met elkaar te ontbijten, sober, 
passend in de Veertigdagentijd. 
Aanmelden is niet nodig, u bent welkom. 
 

Datum: zaterdag 9 maart 2019 | Tijd: 7.30-9.00 uur | Plaats: Nieuwe Bad- 
kapel, Nieuwe Parklaan 
 

Opening expositie ‘Opname van Opzij’ 
 

De tentoonstelling ‘Opname van Opzij’ is geba-
seerd op de gelijknamige dichtbundel van Marnix 
Niemeijer. De gedichten vormen een weerslag van 
het ingrijpend psychisch lijden van zijn dochter en 
de impact die dat heeft. Ze zijn echter ook teke-
nen van hoop, hoe klein ook. 
De gedichten hebben kunstenaar Marcel Ver-
brugge geïnspireerd tot het maken van prachtige 
tekeningen die, samen met een aantal gedichten, 
tentoongesteld worden. Daarnaast heeft Jan-Willem van Ree, musicus en 
artistiek directeur van de Edesche Concertzaal, op basis van een van de ge-
dichten het muziekstuk ‘De Profundis’ (Vanuit de diepten), gecomponeerd. 
Bij de opening is auteur Marnix Niemeijer aanwezig en wordt De Profundis 
uitgevoerd. 
 

Datum: zaterdag 9 maart 2019 | Tijd: 16.00 uur | Plaats: Nieuwe Badkapel 
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Franciscus en het lijden 
 

We kennen Franciscus van Assisi vooral van 
zijn eerbied voor de natuur en zijn liefde 
voor de armen. Die komen voort uit zijn vi-
sie op Jezus en op het lijden. Franciscus lijkt 
dat lijden soms zelfs op te zoeken. Niet om 
er een theoretische verklaring voor te vin-
den, maar om de ‘zin’ ervan te ervaren. 
Voor hem roept het lijden van Jezus en van 
medemensen op tot een onvoorwaardelijke 
solidariteit. 
We vertellen iets over zijn levensweg en be-
spreken enkele teksten van en over hem 
om iets van zijn spiritualiteit rond het lijden 
op het spoor te komen. Ze blijken juist voor 
onze tijd weer zeer actueel. 
 

Begeleiding: pastor John Batist. 
Kosten: vrijwillige bijdrage. 
Aanmelding bij het secretariaat is verplicht, tel. 354 17 42, e-mail antoni-
usabt@rkdenhaag.nl. 
 

Datum: donderdag 14 maart 2019 | Tijd: 20.00-22.00 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 

Lijn 1 rijdt weer 
 

Vanaf maandag 11 februari rijdt lijn 1, welis-
waar met de oude tramstellen, weer de nor-
male route over de Scheveningseweg. Eerst 
werden de laatste bomen verzet en nieuwe bo-
men geplant. In totaal staan er nu 194. 
De aannemer is nog wel tot eind maart bezig 
met de bestrating van de Scheveningseweg en 
het asfalteren van het fietspad. 
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Maandagenda 

za 02 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 Achtste zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met pater Vincent Wang SVD. Gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Messe Es-
Dur van Albrechtsberger. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
  18.00 uur Jaarvergadering Laus Deo, parterre pastorie 

zo 03 10.30 uur Achtste zondag door het jaar. Woord- en commu-
nieviering met pastor Elma Beerends m.m.v. kin-
derkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t 
Hekke. Motto: Zet je masker af. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
di 05 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek, 

eerste etage pastorie 
wo 06 19.30 uur Aswoensdag. Eucharistieviering en oplegging van 

het askruisje, met pastoor Langerhuizen. 
Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper 
zingt de Missa XVII. Start van de Vastenactie. 

do 07 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 08 20.00 uur Voorbereiding festiviteiten voor 18-jarig bestaan 

door Filipijnse gemeenschap, kerk en pastorie 
za 09 18.00 uur Eerste zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-

tieviering in het Engels met father Vincesaps 
Reilly m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 
Aansluitend feest met onder meer een verloting. 

zo 10 10.30 uur Eerste zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-
tieviering met pater Vincent Wang SVD en diaken 
Jouke Schat (overweging). Gemengd koor Laus 



11 

Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa in d van 
Lotti. Wijkbusvervoer. (Attentie: CPC-loop.) 

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

eerste etage pastorie 
wo 13 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
  18.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 14 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

  20.00 uur Verdieping rond Franciscus en zijn omgang met 
het lijden, door pastor John Batist 

za 16 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Tweede zondag in de Veertigdagentijd. Eucharis-

tieviering met parochievicaris Van der Helm. De 
schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt de 
Missa XVII. 

  18.30 uur Jongerenviering van de Franse parochie 
zo 17 10.30 uur Tweede zondag van de Veertigdagentijd. Eucha-

ristieviering met pastoor Langerhuizen; tijdens de 
viering wordt Fiene Nijhof gedoopt. Zang van jon-
gerenkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. Kinderwoord-
dienst. 

ma 18 10.00 uur Vergadering Lidwinagroep, bibliotheek 
di 19 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek, 

eerste etage pastorie 
  13.30 uur 50plus Bios van Pathé, film: ‘De Dirigent’. Met de 

Bethelkerk en de Nieuwe Badkapel. Verzamelen 
in de hal om 13.00 uur. 

wo 20 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 

  19.15 uur Gemengd koor Gli Uccelli repeteert in de kerk en 
op de koorzolder (tot 22.00 uur) 

  20.00 uur Ouderavond eerste communie met pastor Elma 
Beerends (onder voorbehoud), parterre pastorie 

do 21 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
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za 23 18.00 uur Derde zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-
tieviering in het Engels met father Rex Fortes 
m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

  16.00 uur Feestelijke bijeenkomst gemengd koor Laus Deo, 
parterre pastorie (tot 22.30 uur) 

zo 24 10.30 uur Derde zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-
tieviering met pater Vincent Wang SVD. Gemengd 
koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt de Missa 
Hungarica van Emöke Tavasszy. Wijkbusvervoer. 

ma 25 18.30 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9a: 
Feest van de aankondiging aan Maria. Eucharistie-
viering Frans/Nederlands. 

  19.30 uur Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap). 
Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen; or-
ganist Richard Ram begeleidt de samenzang, on-
der meer God wil een tempel bouwen, Ave Maria 
en Wij groeten u, o Koningin. 

di 26 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek, 

eerste etage pastorie 
wo 27 18.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 28 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  18.00 uur Vastenmaaltijd bij de Broeders van Sint Jan, Oude 

Molstraat 35, met aansluitend informatie over de 
Vastenactie (tot ongeveer 20.00 uur) 

za 30 17.00 uur Vierde zondag van de Veertigdagentijd (Laetare). 
Eucharistieviering met pater Vincent Wang SVD 
m.m.v. organist Patrick Hopper. De vaste gezan-
gen zijn uit de Willibrordusmis. 

zo 31 10.30 uur Vierde zondag van de Veertigdagentijd (Laetare). 
Eucharistieviering met parochievicaris Van der 
Helm. De schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram 
zingt de Missa XVII. Presentatie project Transpa-
rante kerk (onder voorbehoud). Wijkbusvervoer. 
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Toelichting op de agenda 

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

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 2 en 16 maart 
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. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 5, 12, 19 en 26 maart 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep Antonius Abt bij elkaar 
voor de lezingen van de dag, gebed en zang. Vanaf deze maand op een 
nieuwe locatie: de bibliotheek op de eerste etage van de pastorie. 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 7, 14, 21 en 28 maart 
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 orgelmuziekopdonderdag.nl. 
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 maart 
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. 
Op 9 maart is er aansluitend feest ter gelegenheid van het 18-jarig bestaan 
van FCC met onder meer een grote verloting. 
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Wijkbusvervoer – zondag 10, 24 en 31 maart 
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 maart 
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 maart 
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. 
 

Maria Boodschap – maandag 25 maart 
Vandaag vieren we het feest van de Aankondiging van de Heer oftewel Ma-
ria Boodschap met een eucharistieviering om 19.30 uur. 
 

 
 

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 en de kinderwoorddiensten coördineert. Vraagt u haar gerust wat 
het werk precies inhoudt, zij vertelt het u graag. 
 

Gezocht: bezorger Stella Maris 
Voor bezorging van parochieblad Stella Maris in de straten in de directe 
omgeving van de Antonius Abt is een nieuwe vrijwilliger nodig, voorlopig 
als vervanger bij ziekte en vakantie van een vaste bezorger. De bezorgwij-
ken zijn niet groot, gemiddeld zo’n vijftien bij elkaar liggende adressen. Co-
ordinator Dieny van Oirschot geeft u graag meer informatie.  
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Twee altaarontwerpen van Hans Mengelberg 
 

1925 was het jaar dat de neogotische H. Antonius Abtkerk uit 1857 afge-
broken en het vrijgekomen terrein geschikt gemaakt werd voor de bouw 
van de huidige kerk. Op 26 maart 1925 werd het kerkontwerp van Joseph 
en Pierre Cuypers door de gemeente goedgekeurd en daarna kon het kerk-
bestuur verdergaan met het maken van plannen voor de toekomstige kerk-
inrichting. Tot ongeveer half 1926 zal het kerkbestuur bezig zijn geweest 
met het concreet maken van hun ideeën en wensen, waarbij kunstenaars 
benaderd zijn, verschillende ontwerpen gemaakt en beslissingen over het 
interieur genomen. 
 

Dat niet alle ingeleverde ontwerpen ook uitgevoerd zijn, bewijst een teke-
ning van Hans Mengelberg die in het Haags gemeentearchief bewaard 
wordt. Op deze potloodtekening uit 1925 staan zowel een ontwerp voor 
een Maria-altaar als voor een Jozefaltaar afgebeeld. Op de tekening staat 
duidelijk dat het ontwerpen zijn voor de H. Antonius Abtkerk en er staan 
ook al de verschillende marmersoorten op aangegeven. 
 

  
Detail Maria-altaar Detail Jozefaltaar 

 

Voordat de firma Brom in 1926 de definitieve altaarontwerpen maakte, had 
men een jaar eerder blijkbaar de door Hans Mengelberg gemaakte ontwer-
pen afgewezen. Wat het kerkbestuur eigenlijk van de ontwerpen vond, of 
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waarom men niet met deze kunstenaar verder is gegaan, is helaas niet be-
kend. In de ontwerpen is de invloed van de Art-decostijl en de vormgeving 
à la Jan Toorop, met wie hij nauwe contacten onderhield, goed zichtbaar. 
 

Johannes Josephus (Hans) Mengelberg (1885-1945)was een Utrechtse kun-
stenaar, die vooral bekend is als beeldhouwer, schilder, glazenier en ont-
werper van kerkmeubilair. Aanvankelijk richtte hij zich alleen op de kerke-
lijke interieurkunst, maar later ontwierp hij ook meer profane beelden en 
gebruiksvoorwerpen. Naast grote stenen beelden zijn van hem ook vele 
kleinere aardewerk beeldjes bekend. Zijn stijl was eerst redelijk uitbundig, 
maar gedurende zijn carrière veranderde dat naar een steeds strakkere 
vormgeving. 
 

Bart Maltha 
voorzitter Vrienden van de Abt 
 

Vastenmaaltijd 
 

Dit jaar organiseren de werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede een geza-
menlijke vastenmaaltijd – ‘soepmaaltijd’ – voor de geloofsgemeenschap-
pen H. Jacobus, H. Antonius Abt en H. Driekoningen. Na de maaltijd geeft 
diaken Jouke Schat informatie over het project van de Vastenactie in onze 
parochie: werkgelegenheid voor kansarme jongeren in Lumen Valley, Togo. 
 

De maaltijd wordt gehouden in het Willibrordushuis van de Broeders van 
Sint Jan, Oude Molstraat 35, op donderdag 28 maart, aanvang 18.00 uur, 
projectpresentatie circa 19.00 uur, einde ongeveer 20.00 uur. 
Voor de maaltijd vragen wij een vrijwillige bijdrage bestemd voor het Vas-
tenactieproject in Togo. De onkosten voor de soep gaan daarvan af. 
 

Vanwege de beschikbare ruimte en voor het bereiden van de maaltijd wil-
len wij graag weten op hoeveel personen we mogen rekenen. Aanmelden 
bij het secretariaat van de Abt, uiterlijk vrijdag 22 maart, is daarom ver-
plicht, tel. 354 17 42. 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek 
werkgroep M.O.V. 
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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 De dirigent. 
 

Over de film: Amerika 1926. De Nederlandse 
24-jarige Antonia Brico (Christanne de Bruijn) 
is als kind met haar ouders (Annet Malherbe 
en Raymond Thiry) geëmigreerd naar Ame-
rika. Ze droomt ervan dirigent te worden 
maar niemand neemt die ambitie serieus, ook 
haar pianoleraar niet, die haar zelfs adviseert 
geen toelatingsexamen te doen voor het con-
servatorium. Gedesillusioneerd keert ze terug 
naar haar geboorteland waar ze de beroemde 
dirigent Willem Mengelberg (Gijs Scholten 
van Aschat) smeekt om dirigeerlessen. Men-
gelberg ziet dat helemaal niet zitten en stuurt 
haar door naar Berlijn, waar ze tegen alle ver-

wachting in als vrouw meer kans blijkt te maken. De spanning wordt haar 
bijna te groot als de liefde van haar leven haar voor het blok zet. Wat zal 
Antonia kiezen? 
 

Pathé 50plus heeft een vaste ticketprijs van € 8,00, inclusief koffie of thee 
en wat lekkers. Na afloop gezellig (over de film) napraten kan bij restaurant 
Zarautz aan de Prins Willemstraat. Consumpties en eventueel de dagscho-
tel (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 19 maart 2019 | Verzamelen: 13.00 uur | Plaats: hal 
Pathé Scheveningen, Kurhausweg 2A | Aanvang film: 13.30 uur 
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Leerhuis Hosea 
 

Met begeleiding van ds. Marianne van Beinum samen lezen in de Bijbel. We 
hebben gekozen voor Hosea, een van de oudste profeten, uit de 8e eeuw 
v.Chr. Het leerhuis Hosea is een doorlopende activiteit. Zie voor meer infor-
matie het Maandbericht van februari 2019 of het Oecumenisch activitei-
tenboekje eerste halfjaar 2019. 
 

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

Datum: dinsdag 5 en 19 maart 2019 | Tijd: 20.00-21.30 uur | Plaats: Consis-
torie Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 
 

‘Het leven: voltooid of onvoltooid?’ 
 

De themabijeenkomst ‘Het leven voltooid of onvol-
tooid? Gesprekken rond het levenseinde’ staat on-
der leiding van ds. Charlotte van der Leest (foto), 
pastoraal werker Mark van der Laan en Rico Kre-
mer van Respect Zorggroep. 
Het onderwerp ‘voltooid leven’ blijft de gemoede-
ren bezighouden, het ligt zeer gevoelig. Het roept 
vragen op of je überhaupt kunt spreken over een 
voltooid leven. En zo ja, wanneer een leven vol-
tooid is. 
Aan de hand van verschillende visies gaan we over 
deze vragen met elkaar in gesprek. 

Meer informatie en aanmelden bij pastor Mark van der Laan, tel. 06-
20821982, e-mail: laan801@gmail.com. 
 

Datum: woensdag 20 maart 2019 | Tijd: 19.30-21.30 uur | Plaats: brasserie 
De Windes, Nieuwe Parklaan 86 
 

Badkapelconcert 
 

Dit wordt een bijzonder Badkapelconcert met Bert Mooiman, piano, en Ilse 
van Haastrecht, dans. U kunt niet alleen genieten van muziek maar ook van 
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beweging. Bovendien worden beide geïmproviseerd. 
Ilse van Haastrecht is een buitengewoon veelzijdige danseres die haar 
danstaal baseert op een combinatie van klassiek ballet en moderne dans. 

Pianist Bert Mooiman (foto) en Ilse van Haastrecht 
gaan de uitdaging aan beweging en muziek ter 
plekke te bedenken en zo een unieke wisselwer-
king tussen twee verschillende kunstvormen tot 
stand te brengen. Na afloop kunt u napraten on-
der het genot van een drankje. 
 

Kosten: € 10,- inclusief consumptie. 
 

Datum: zaterdag 23 maart 2019 | Tijd: 16.00-17.30 
uur | Plaats: Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 

 

Volgende maand 
 

 vrijdag 5 april, 20.00 uur – ‘Mijn ziel is geschokt’, meditatie en muziek in 
de Veertigdagentijd door Capella Vacalis. 

 zaterdag 6 en zondag 7 april – Verkoop van artikelen uit de Wereldwin-
kel. 

 zondag 7 april, 10.30 uur – Woord- en communieviering met het voor-
stellen van de eerste communicantjes. 

 woensdag 10 april, 14.00 uur – Palmpaasstokken maken in de pastorie. 
Alle kinderen welkom. 

 woensdag 10 april, 20.00 uur – Verdieping rond het lijdensverhaal vol-
gens Johannes, door pastor John Batist. 

 zondag 14 april, Palmzondag, 15.00 uur – Benefietconcert voor de Vas-
tenactie. Marijke Groenendaal, Sarah Mareels en Patrick Hopper voeren 
het Stabat Mater van Pergolesi uit. 

 maandag 15 april, 19.30 uur, Badkapel – Lectio Divina, mediterend Bij-
bellezen, over de Kruiswoorden, met ds. Charlotte van der Leest. 

 woensdag 17 april, 9.30 uur – Vertrek voor de vastenwandeling met 
Annemiek Beeloo en Kees Nusteling vanaf de Antonius Abtkerk 

 woensdag 17 april, 19.30 uur, Badkapel – Lectio Divina over het Paasver-
haal, met ds. Charlotte van der Leest.  
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Hoe leuk is dat? 
Iemand maakt een foto van de Abt en neemt de moeite hem aan de redac-
tie te mailen. Alinde Verhaag deed het. Dank je wel, Alinde, voor deze 
fraaie opname met regenboog. 
 

 
 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 26 maart 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). 
 

 


