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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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Kruisweg 
 

Lijden is een weg die voor iedereen anders kronkelt, 
soms bergafwaarts, soms bergopwaarts, 
vaak bezaaid met keien, dan weer geëffend, 
bijna eindeloos, tenslotte toch nog eindig. 
 

Het waren slechts vierentwintig uren 
voor de jonge man Jezus uit Nazareth, 
van zijn arrestatie tot zijn graflegging, 
zijn laatste en zijn langste dag. 
 

In deze uren doorleefde hij alles 
wat een mens kan doormaken: angst en vertrouwen, 
smart en ontspanning, hoop ontzien te worden, 
vertwijfeling aan God en de wereld. 
 

“Konden jullie dan niet één uur met 
mij wakker blijven,” vroeg Jezus in 
Getsemane aan de leerlingen. 
Slechts één uur meevoelen 
wat hem benauwt en beweegt. 
 

Maar de navolging van Jezus is niet 
alleen een meditatie die bij gelegen-
heid wordt beoefend. 
Het is ook een dagelijkse afreis 
door het hele leven. 
 

Wij kunnen ons wel af en toe in het lijden van 
Jezus verdiepen maar wij moeten in zijn sporen 
onze eigen weg gaan. 
 

“Wie mij wil volgen, moet niet bij zichzelf blijven stilstaan maar zijn kruis op 
zich nemen en mij navolgen!” De kruisweg is een levensweg. 
 
Mgr. Jan Bluyssen 
 

(bisschop van Den Bosch 1966-1984; overleden in 2013) 
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Familieberichten 
 

overleden 
06-03-2019 Margaretha Florina Josephina (Rita) Zietse-Blockx 
 

gedoopt 
17-03-2019 Fiene Maria Nijhof 
 

Opbrengst collectes 
 

18/02 – 24/02 = € 366,62  25/02 – 03/03 = € 404,55 
04/03 – 10/03 = € 544,11  11/03 – 17/03 = € 483,28 
18/03 – 26/03 = € 568,42 
 

De collecte tijdens de oecumenische viering op zondag 20 januari 2019 in 
de Nieuwe Badkapel heeft € 880,50 opgebracht. Het bedrag is geschonken 
aan de Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen, Gentsestraat 22a. 
 

Onze eerste communicantjes 
 

Op zondag 7 april stellen ze zich tijdens de 
Woord- en communieviering aan u voor: 
 

Alexander Martins, Annabel Brandsma, 
Daniela Martins, Elisa Simens, Laura Brabers, 
Maja Huisman, Nathalie Martins, 
Pieter van der Mee, en Timo Opperman. 
 

De dag van hun eerste heilige communie is zondag 19 mei. 
 

Theemiddag Badkapel 
 

Het wordt een muzikale middag met Karel de Bruin 
en Kees Spaans. Uiteraard is er iets lekkers bij de 
thee. U bent van harte welkom. 
 

Datum: woensdag 24 april 2019 | Tijd: 14.00-16.00 
uur | Plaats: Kapelzaal Nieuwe Badkapel, ingang 
Kapelplein 
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Project Vastenactie: ‘Lumen Valley-3’ 
 

Dit jaar voeren de gezamenlijke werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede 
actie voor de derde fase van het project Lumen Valley in Togo. De derde 
fase houdt onder meer in het opzetten van een cursus metselaar en een 
opleiding irrigatiedeskundige. 
 

Meer informatie vindt u in bijgaande flyer en op de website van het project 
https://nl.lumenvalley.org/nederlands/. 
 

 
 

Het offerblok voor uw giften voor de Vastenactie staat klaar in de Ontmoe-
tingsruimte. 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 
 

Zaterdagmiddagconcert 
 

In de serie ‘Orgel aan Zee’ spelen 
Anna Karpenko en vaste organist 
Bert den Hertog van de Oude Kerk 
een feestelijk Koningsdagconcert 
met duo’s voor twee orgels. 
De toegang is gratis. 
 

Datum: zaterdag 27 april 2019 | Tijd: 
15.30 uur | Plaats: Oude Kerk, 
Keizerstraat 8 
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Leerhuis Hosea 
 

Samen met ds. Marianne van Beinum lezen we in 
Bijbelboek Hosea, een profeet uit de 8e eeuw v.Chr. 
Leerhuis Hosea is een doorlopende activiteit (zie 
voor meer informatie het Oecumenisch activiteiten-
boekje). 
 

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

Datum: dinsdag 2, 9 en 23 april 2019 | Tijd: 20.00-
21.30 uur | Plaats: Consistorie Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 
 

Lectio Divina 
 

Lectio Divina (letterlijk ‘Goddelijke lezing’) is een meditatieve manier waar-
bij je in alle rust en stilte een Bijbeltekst leest en vervolgens overweegt. 
Tijdens de bijeenkomsten lezen wij met elkaar de Kruiswoorden (15 april) 
en het Paasverhaal (17 april) en denken na over de betekenis van deze tek-
sten voor ons leven op dit moment. Begeleiding: ds. Charlotte van der Leest 
of pastoraal werker Mark van der Laan. 
 

Data: maandag 15 en woensdag 17 april 2019 | Tijd: 19.30-20.30 uur | 
Plaats: Kapelzaal Nieuwe Badkapel, ingang Kapelplein 
 

Paasconcert 
 

Het Chr. Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem en The Martin Mans 
Formation verzorgen een passie- en paasconcert in de Oude Kerk. Mede-
werking verlenen: Martin Mans, dirigent; Mark Brandwijk, vleugel; Aarnoud 
de Groen, orgel; Carina Bossenbroek, panfluit; en ds. C. van Velzen, medita-
tie. 
De toegang is gratis; collecte ter bestrijding van de onkosten. 
 

Datum: zaterdag 20 april 2019 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: Oude Kerk, Keizer-
straat 8 
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Bijzondere ervaring in Finland 
 
Terwijl eind februari in Neder-
land iedereen genoot van de 
voorjaarszon en de strandten-
ten op Scheveningen vliegens-
vlug werden opgebouwd, reisde 
Bart Maltha, voorzitter van de 
Vrienden van de Abt, met broer 
en zus af naar het ijskoude Lap-
land. 
Naast hard rijden met een 
sneeuwscooter en met slede-
honden, wat hij al eerder had 
gedaan, stond er ook een 
nieuwe excursie op het pro-
gramma: een cruise met een ijs-
breker door de bevroren Botni-
sche Golf. 
Op de foto rechts ziet u Bart die 
de ijsbreker Polar Explorer even 
tegenhoudt alvorens in een 
overlevingspak te gaan zwem-
men in een wak.  

 

  
 

Wij vonden het zo’n bijzondere onderneming dat wij u er graag deelgenoot 
van maken. En wie weet, doet u inspiratie op voor uw volgende buiten-
landse reis.  
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Kooruitvoering De Vrije School 
 

Het is een jaarlijkse traditie dat de leerlingen van De Vrije School Den Haag 
(voortgezet onderwijs) een concert uitvoeren samen met het orkest be-
staande uit oud-leerlingen en ouders van leerlingen van De Vrije School. 
Vanwege de altijd overweldigende belangstelling zullen ook dit jaar weer 
twee uitvoeringen gegeven worden, namelijk op 9 en 11 april. 
 

Het koor van de negende klas zingt voor de pauze divers repertoire be-
staande uit toegankelijk werk, onder meer van het Franse duo Daft Punk, 
hierbij begeleid door Stefaan Brakkee op de vleugel. Na de pauze voeren de 
tiende tot en met de twaalfde klassen delen uit uit werk van Dvořák, Verdi, 
Schubert en Fauré. 
Met een koor bestaande uit meer dan tweehonderd leerlingen en een or-

kest met veertig musici gaat het pu-
bliek een indrukwekkende en kwalita-
tief hoogwaardige uitvoering meema-
ken. 
 

De dirigent is Douwe Klinkenberg, 
reeds vijftien jaar muziekleraar op De 
Vrije School. Koorlessen maken deel 
uit van het leerprogramma en de we-

kelijkse koorzang levert dan ook goed getrainde stemmen op waarmee 
vier- en meerstemmig gezongen kan worden. Het is altijd weer een bijzon-
dere ervaring leerlingen in de leeftijd van vijftien tot en met achttien jaar 
met overgave te horen zingen. 
 

Kaartverkoop 
Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar op de scholen aan de Waalsdor-
perweg 12 of de Abbenbroekweg 7. Volwassenen: € 13,-, kinderen < 14 jaar 
of ooievaarspas: € 6,-. De prijs is inclusief een consumptie. U kunt alleen 
contant betalen. 
 

Data: dinsdag 9 en donderdag 11 april 2019 | Tijd: 20.15 uur | Plaats: Anto-
nius Abtkerk  
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Verdieping: Het lijdensverhaal volgens Johannes 
 

Alle vier de evangelisten schreven over het le-
ven, het lijden en de opstanding van Jezus. 
Maar de verhalen van Johannes hebben een 
heel eigen, mystiek karakter. Het is veel meer 
geschreven in de beeldende taal van dichters 
dan de directe taal van wetenschappelijke ge-
schiedschrijvers. Bij Johannes zijn woorden zel-
den alleen maar een letterlijke beschrijving van 
wat er gebeurt, ze hebben meestal een dub-
bele bodem. Het is dan niet wat het op het eer-
ste gezicht lijkt. 

 

Niet altijd gemakkelijk. Je moet zinnen soms herlezen om de diepte ervan 
te proeven. Zo lijkt de kruisiging van Jezus een dramatisch einde. Maar niet 
voor Johannes. Voor hem is dit ‘het uur’. Een woord dat hij vaak gebruikt in 
zijn evangelie. Het is ´het uur´ van de waarheid, waarin duidelijk wordt wie 
Jezus is, wie de anderen zijn en wie wij zijn. Met knap gevonden woorden 
en opbouw van het verhaal, onthult hij dat als geen ander. 
 

Samen met pastor John Batist het verhaal lezend, gaan we het ontdekken 
en bespreken. 
 

Kosten: vrijwillige bijdrage. 
Aanmelding bij het secretariaat van de Antonius Abt is verplicht, e-mail 
antoniusabt@rkdenhaag.nl, tel. 354 17 42. 
 

Datum: woensdag 10 april 2019 | Tijd: 20.00-22.00 uur| Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 

Gezocht: bezorger Stella Maris 
 

Voor bezorging van parochieblad Stella Maris in de straten rond de Anto-
nius Abtkerk is coördinator Dieny van Oirschot op zoek naar een nieuwe 
vrijwilliger. Om te beginnen als vervanger bij ziekte en vakantie van een 
vaste bezorger. De bezorgwijken tellen gemiddeld zo’n vijftien adressen. 
Meld u even bij Dieny.  



10 

Maandagenda 

ma 01 10.00 uur Vergadering Lidwinagroep 
di 02 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek, 

eerste etage pastorie 
wo 03 20.30 uur Parochiebreed overleg eerste-communiegroepen 
do 04 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 

  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 05 20.00 uur Veertigdagentijdconcert ‘Mijn ziel is geschokt’ 

door Capella Vacalis 
za 06 10.00 uur Korenoverleg, tussenkamer pastorie 
  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 Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Eucharis-
tieviering met pater Vincent Wang. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa 
in memoriam van Hopper. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 07 10.30 uur Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Woord- en 

communieviering met pastor Elma Beerends. Tij-
dens de viering stellen de eerste communicantjes 
zich voor. M.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes 
o.l.v. Maria voor ’t Hekke. Motto: Blijven drijven. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
di 09 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: ‘The old man and the 
gun’. Met de Bethelkerk en de Nieuwe Badkapel. 
Verzamelen in de hal om 13.00 uur. 

  20.15 uur Concert door leerlingen van de Vrije School 
wo 10 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
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wo 10 16.00 uur Palmpaasstokken maken in de pastorie 

  18.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
  19.15 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli op de koorzol-

der en in de kerk 
  20.00 uur Verdieping van het lijdensverhaal volgens Johan-

nes door pastor John Batist 
do 11 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  20.15 uur Concert door leerlingen van de Vrije School 

za 13 18.00 uur Palmzondag van het lijden van de Heer. Eucharis-
tieviering in het Engels met father Vincesaps 
Reilly m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 14 10.30 uur Palmzondag van het lijden van de Heer. Eucharis-
tieviering met pater Vincent Wang. De dames van 
Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram zingen de Missa par-
vulorum van K. Bornewasser. Na de processie 
brengen de kinderen hun palmpaasstokken naar 
bejaarde buurtbewoners. Wijkbusvervoer. 

  15.00 uur Benefiet voor de Vastenactie: pianoconcert met 
werken van Chopin door Patrick Hopper 

ma 15 09.45 uur Bijeenkomst Lidwinagroep, voorkamer pastorie 
di 16 09.00 uur Geen viering 

  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek, 
eerste etage pastorie 

  19.30 uur Eucharistieviering met boeteritus met pater Vin-
cent Wang m.m.v. organist Richard Ram 

wo 17 09.30 uur Vertrek voor de Vastenwandeling bij de Antonius 
Abtkerk. Bij terugkeer staat de koffie klaar. Verza-
melen om 9.15 uur. 

  18.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 18 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

  19.30 uur Witte Donderdag. Eucharistieviering met pastoor 
Langerhuizen. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. 
Patrick Hopper zingt de Messe brève van Th. Du-
bois. Aansluitend altaarontbloting en overbren-
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ging van het Allerheiligste naar het rustaltaar. Ge-
legenheid voor aanbidding. De hele collecte is be-
stemd voor de Vastenactie. 

vr 19 15.00 uur Goede Vrijdag. Kruisweg: het gezamenlijk over-
wegen van de lijdensweg van Christus aan de 
hand van 14 momenten of staties. Voorganger: 
pastoor Langerhuizen. Ondersteuning samen-
zang: Patrick Hopper. U kunt bloemen meebren-
gen om bij het kruis te zetten. 

  19.30 uur Goede Vrijdag. Kruishulde: liturgie van het 
Woord, kruisverering en heilige Communie, met 
pastoor Langerhuizen. Gemengd koor Laus Deo 
o.l.v. Patrick Hopper zingt motetten: Tristis est 
anima mea van Michael Haydn, O vos omnes van 
Croce, en Miserere van Knapicius. U kunt bloe-
men meebrengen om bij het kruis te zetten. 

za 20 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  19.00 uur Paasnacht. In de kerk van O.L.V. Onbevlekt Ont-

vangen, Elandstraat 194: gezinspaaswake met 
pastoor Langerhuizen en pastor Witteman. Zang 
door de kinderkoren waaronder De Stadhouder-
tjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. 

  22.00 uur Paasnacht. Paaswake met pastoor Langerhuizen 
m.m.v. jongerenkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. Er 
is één collecte waarvan de helft voor de Vasten-
actie. 

zo 21 10.30 uur Paaszondag. Eucharistieviering met pastoor Lan-
gerhuizen. Gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard 
Ram zingt de Missa brevis in G van W.A. Mozart. 
Er is één collecte waarvan de helft voor de Vas-
tenactie. 

di 23 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
   Geen gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 

  20.00 uur Vormselgroep Portugeestaligen, pastorie 
wo 24 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
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do 25 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 27 18.00 uur Tweede zondag van Pasen. Eucharistieviering in 
het Engels met father Rex Fortes m.m.v. FCC 
Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 28 10.30 uur Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen, 
Thomaszondag). Goddelijke Liturgie volgens de 
Slavisch-Byzantijnse ritus met pastoor Langerhui-
zen m.m.v. het Utrechts Byzantijns Koor o.l.v. 
Iryna Gorvanko. Na de viering: wijding van de 
nieuw geschreven iconen. Wijkbusvervoer. 

di 30 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
   Geen gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 

 

Toelichting op de agenda 

Gebedsgroep – dinsdag 2, 9 en 16 april 
 

Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep 
Antonius Abt bij elkaar voor de lezingen van de dag, 
gebed en zang. Van harte welkom. Voor meer infor-
matie en ook om te vragen of de bijeenkomst door-
gaat: Lida van Ruijven, tel. 352 08 28. 
 

 

Orgelconcert – donderdag 4, 11, 18 en 25 april 
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. 
 

Wereldwinkel – zaterdag 6 en zondag 7 april 
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, kruiden, honing, chocolade en broodbeleg en drie 
soorten wijn. Deze maand ook chocolade paaseitjes. 
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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 6 en 20 april 
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. 
 

Palmpaasstokken maken – woensdag 10 april 
Kom een mooie palmpaasstok maken. Breng 
een houten kruis (te koop bij de Hubo in de 
Badhuisstraat) mee. Wij zorgen voor dingen 
om de stok mee te versieren als crêpepapier, 
chocolade paaseitjes en broodhaantjes. Alle 
kinderen welkom. 

 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 13 en 27 april 
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 14 en 28 april 
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. 
 

Eucharistieviering met boeteritus – dinsdag 16 april 
Eucharistieviering met boeteritus als voorbereiding op het paasfeest. Aan-
vang: 19.30 uur. Er is vandaag geen viering om 9.00 uur. 
 

Vastenwandeling – woensdag 17 april 
Pastor Jan Eijken spreekt om 9.15 uur een bezinnende tekst en leidt vervol-
gens de wandeling naar de Bethelkerk in de Jurriaan Kokstraat en de 
Nieuwe Badkapel aan de Nieuwe Parklaan. Om 10.30 uur staat de koffie 
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klaar in de pastorie Antonius Abt. Meer informatie in de flyer ‘Kerk zijn in 
de buurt’ in de informatiezuil in de Ontmoetingsruimte. 
 

Pastoraatgroep – woensdag 24 april 
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. 
 

 
 

Vastenmaaltijd Nieuwe Badkapel 
 

Het wordt, als voorbereiding op de 
Goede Week, een moment van bezinning 
en ontmoeting rond een eenvoudige 
maaltijd. Iedereen is welkom, ook van 
buiten de wijkgemeente. 
Aanmelden kan bij pastor Mark van der 
Laan, tel. 06-20821982, e-mail 
laan801@gmail.com. 

 

Datum: woensdag 10 april 2019 | Tijd: 17.30-20.00 uur | Plaats: Kapelzaal 
Nieuwe Badkapel, ingang Kapelplein 
 

De Lukas Passion 
 

De Lukas Passion van J.S. Bach wordt uitgevoerd door philharmonisch koor 
Hagacantare en solisten. Dirigent: Danny Nooteboom; organist: Arnoud de 
Groen; orkest: Tarisio Consort. Solisten: Merel van Geest, sopraan; Brit van 
der Lans, mezzo-sopraan; Ruth Willemse, alt; Benjamin Sattlecker, bas; 
Carlos Lopes, tenor. 
 

Toegangsprijs: € 20,-. Meer informatie, ook over de voorverkoop van toe-
gangskaarten tegen gereduceerde prijs, op de website van het koor: 
hagacantare.nl. 
 

Datum: zaterdag 13 april 2019 | Tijd: 20.00-22.00 uur | Plaats: Nieuwe Bad-
kapel  
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Benefiet: pianoconcert door Patrick Hopper 
 

Door een dubbelboeking van een van de solisten 
kan de uitvoering van het Stabat Mater op Palm-
zondag helaas niet doorgaan. Schrale troost: we 
houden het prachtige muziekstuk wel tegoed. 
 

Toch is er een benefietconcert ten bate van de 
Vastenactie: Patrick Hopper voert het uit en 
kiest voor een programma met geliefde werken 
van Frédéric Chopin: etudes, walsen, preludes, 
nocturnes, polonaises, enz. 
 

Kosten: collecte ten bate van het werkgelegen-
heidsproject van de Broeders van Sint Jan in Togo, West-Afrika. Informatie 
over het project vindt u in bijgaande flyer. 
 

Na afloop van het concert is er gelegenheid om iets te drinken en met el-
kaar na te praten. 
 

Datum: zondag 14 april 2019 | Tijd: 15.00 uur; kerk open om 14.30 uur | 
Plaats: Ontmoetingsruimte Antonius Abtkerk 
 

Zeg het met eieren 
 

Op Palmzondag, 14 april 2019, zijn dozen 
en doosjes eieren van harte welkom in de 
manden voor de voedselbank. Eén maal per 
jaar maken wij een uitzondering op de ge-
wenste lange houdbaarheid van de pro-
ducten en dat is het weekend vóór Pasen. 
Op Palmzondag ingeleverd betekent met 
Pasen op de ontbijttafel van de voedsel-
bankcliënten. 
U mag natuurlijk ook lekkers als chocolade paaseitjes inleveren. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

Nelly Oosthoek 
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Meditatief concert voor de Veertigdagentijd 
 

‘Mijn ziel is geschokt’ 
 

‘Mijn ziel is geschokt’ is een programma in het teken van de weg naar 
Pasen. De Veertigdagentijd is een periode van inkeer, bezinning en voorbe-
reiding op het belangrijkste christelijke feest: Pasen. Uitgangspunt voor dit 
concert zijn een zestal evangelieverhalen die een belangrijke rol spelen in 
de Vasten. Theoloog Franck Ploum verzorgt zes meditaties waarin hij ingaat 
op thema’s als: woestijn, Jezus en de Joodse traditie en je lichaam als tem-
pel van de ziel. De meditaties worden afgewisseld met prachtige gregori-
aanse en meerstemmige polyfone zang. Polyfonie betekent dat meer melo-
dieën tegelijkertijd klinken. 
 

Vocaal ensemble Capella Vacalis on-
der leiding van Bram Verheijen be-
staat uit vier zangers: Peter van As-
selt, Peter van den Berg, Jan-Willem 
Marcelis en Bram Verheijen. De 
naam Vacalis is afgeleid van het La-
tijn en betekent ‘aan de Waal’. Het 
is daar waar het ensemble in 2009 is 
ontstaan: in Nijmegen. 
 

Na afloop van het concert is er gele-
genheid om iets te drinken en met elkaar na te praten. 
Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. 
 

Datum: vrijdag 5 april 2019 | Tijd: 20.00 uur; kerk open om 19.30 uur | 
Plaats: Antonius Abtkerk 
 

Dagboek van een Bijbel 
 

April: Opa komt een paar weken logeren. Hij heeft mij elke dag wel even op 
schoot. Zeldzaam gevoel is dat. Hij schijnt meer met mij op te hebben dan 
de andere familieleden. “Opa gelooft nog,” hoor ik ze fluisteren. Best fijn, 
zo’n gebruiker. 
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Pater Vincent Wang bevestigd 
 

Pater Vincent Wang SVD is zondag 24 maart in onze kerk bevestigd als pa-
rochievicaris van de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag en daarmee 
is hij officieel lid geworden van het pastoraal team. 
Vicaris Lex van Deelen nam Vincent namens de bisschop de belofte af en 
was hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Concelebranten waren pas-
toor Dolf Langerhuizen en pater Vincent Wang terwijl diaken Henk van Zoe-
len assistentie verleende. 
 

Gemengd koor Gli Uccelli 
voerde onder leiding van 
Richard Ram de Missa Hungarica 
van Emöke Tavasszy uit. 
Het was een hele feestelijke en 
warme bijeenkomst in een kerk 
die door een technisch manke-
ment aan de centrale verwar-
ming verder jammer genoeg 
koud bleef, iets waarvoor pas-
toor Langerhuizen zich aan het 

eind van de viering verontschuldigde. 
 

Een grote groep leden van de Chinese gemeenschap was voor deze gele-
genheid naar de Antonius Abt gekomen net als de scouts van de Franstalige 
gemeenschap. De laatsten vormden een erehaag voor pater Vincent bij het 
verlaten van de kerk. 
 

Pastoor Langerhuizen heette Vincent welkom in de parochie namens het 
pastoraal team en vicevoorzitter Jan Maas deed hetzelfde namens het pa-
rochiebestuur. Voorzitter Agnes Damen van Gli Uccelli tenslotte feliciteerde 
Vincent namens de geloofsgemeenschap Antonius Abt met zijn benoeming 
en liet haar woorden vergezeld gaan van twee cd-boxen met religieuze mu-
ziek. 
En toen was er koffie, zoals we dat gewend zijn in de Abt, maar die na zo’n 
lange plechtigheid extra werd gewaardeerd. 
 

foto Greet Kappers  
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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 The old man and the gun. 
De film is gebaseerd op het waarge-
beurde verhaal van Forrest Tucker 
(Robert Redford), een professionele 
bankrover van in de zeventig, die 
meermaals uit de gevangenis wist te 
ontsnappen. Op 70-jarige leeftijd 
deed hij zelfs nog een gewaagde ont-
snappingspoging uit de gevangenis van San Quentin. Voordat hij naar een 
rusthuis moet vertrekken, beraamt hij nog een laatste overval. 
 

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 9 april 2019 | Verzamelen: 13.00 uur | Plaats: hal 
Pathé Scheveningen, Kurhausweg 2A | Aanvang film: 13.30 uur 
 

Volgende maand 
 

 zaterdag 4 en zondag 5 mei – Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel. 

 woensdag 8 mei, De Nieuwe Vonk, 13.30 uur – Film- en gespreksmiddag 
over vergeving o.l.v. pastor Jan Eijken. 

 zaterdag 11 mei, Nieuwe Badkapel, 16.00 uur – Badkapelconcert met 
Bert Mooiman, piano; Patrick Pranger, bariton; en Sonja Volten, sopraan. 

 zondag 12 en 26 mei – Wijkbusvervoer. 

 vrijdag 17 mei, Kapelzaal Nieuwe Badkapel, 17.30 uur – Tapasmaaltijd: 
eten, ontmoeten, kennismaken met mensen van de Bethelkerk en de 
Nieuwe Badkapel. 

 op een nader te bepalen avond in mei – o.l.v. pastor Jan Eijken naar de 
Noeroel Islam moskee, Scheepersstraat 188, voor rondleiding en iftar-
maaltijd. 

 woensdag 29 mei, 13.30 uur – Workshop bibliodrama o.l.v. pastor John 
Batist en Agnes Glandorf.  
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Nieuwe kijk op de Abt 
 

Staande tussen de graven van de schrijfsters Betje Wolff (1738-1804) en 
Aagje Deken (1741-1804) op begraafplaats Ter Navolging maakte pastor 
Bep van Zijl deze foto van onze kerk. 
 

 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 23 april 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). 
 

 


