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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 
Website www.rkdenhaag.nl 
Bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 t.n.v. Parochie 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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Haec Dies – Dit is de dag! 
 

In de aanloop naar Pasen zette gemengd koor Gli Uccelli het Haec Dies (Dit 
is de dag) van Jan Dismas Zelenka (1679-1745) op het repertoire. Het moest 
een mooie mis worden op Paaszondag 21 april – en dat werd het ook, 
prachtig zelfs – met de Missa brevis in G van W.A. Mozart en het ‘Tenuisti 
Manum’ (U hield mijn rechterhand vast) van Michael Haydn. 
En Zelenka dus. Arjen Kok van Gli Uccelli vertelt. 
 

Van Zelenka’s leven is weinig bekend. Maar we weten in ieder geval wel dat 
zijn ouders hem de naam Dismas gaven. Want zo heet hij. Geen gangbare 
naam, zou ik zeggen. Althans, ik ken niemand die zo heet. Het blijkt de 
naam van de goede moordenaar uit het lijdensverhaal, zo leer ik als ik het 
opzoek op internet. Daar moet ik even op kauwen. Wat maakt dat je je 
zoon vernoemt naar een moordenaar? Zijn ouders zullen niet alleen maar 
tegen elkaar gezegd hebben: “Dismas, Dismas, mmm, leuke naam, klinkt 
goed, ja, we zijn eruit, we noemen hem Jan Dismas.” Je drukt er hoe dan 
ook iets mee uit en in die tijd zal men zich meer bewust zijn geweest van de 
betekenis dan nu. 
 

Jan Dismas Zelenka moet zich ook bewust zijn ge-
weest van de verwijzing die zijn naam bevat. Hij 
zal het misschien niet dagelijks gedacht hebben. 
Maar zo nu en dan zal het door hem heengegaan 
zijn. Bijvoorbeeld wanneer hij een nieuwe compo-
sitie ondertekende met Jan Dismas Zelenka. 
“Jan,” moet hij gedacht hebben, “denk nou maar 
niet dat je beter bent dan de anderen omdat je 
weer een mooi kerklied hebt geschreven, zelfs al 
zal het over drie eeuwen nog gezongen worden 
door een koor in Scheveningen. Echt, je bent net 
zo’n onbeduidende sterveling als de goede moordenaar. Onthoud dat.” 
 

De goede moordenaar is een bijfiguur, een voetnoot in de geschiedenis. 
Zijn rol en betekenis is – als alle bijfiguren – op de eerste plaats om de 
hoofdfiguur tot z’n recht te laten komen. En daarom is hij bij uitstek ie-
mand om je als gewone sterveling mee te identificeren. 
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De goede moordenaar duikt op in het Lucasevangelie, hoofdstuk 23, vers 
32, als een van twee booswichten die toevallig op die dag aan de beurt wa-
ren om gehangen te worden. Wisten zij veel dat het Goede Vrijdag was. 
Maar als iemand in een Halleluja zou uitbarsten omdat hij de dag dankt die 
de Heer heeft gemaakt, dan zou dat Dismas zijn, denk ik. Die heeft wel zo’n 
mazzel gehad dat hij precies op die dag aan het kruis hing. 
 

Toch is het een moment van grote betekenis voor ons allemaal. De woor-
den die dan – op dat moment van diepe duisternis en eenzaamheid, dat 
uur van de dood – worden uitgesproken behoren tot de meest troostrijke 
die ik uit de Bijbel ken. ‘Jezus, denk aan mij, wanneer gij in uw koninkrijk 
gekomen zijt.’ En Jezus sprak tot hem: ‘Voorwaar, Ik zeg u: vandaag zult gij 
nog met mij zijn in het paradijs’. 
 

In het Openluchtmuseum in Arnhem heb je café en tramhalte De Goede 
Moordenaar. Waarom De Goede Moordenaar, vraag je je af, als je er naar 
binnen stapt voor een kop koffie met appelgebak. Misschien als hint aan de 
klanten? Zoiets van: neem het er nu maar van, als je er op het allerlaatste 
moment maar aan denkt tot inkeer te komen en vergiffenis te vragen. Dan 
komt het uiteindelijk allemaal goed. Hoe katholiek wil je het hebben? Kijk, 
dat onbekommerde, dat vind ik ook troostrijk. 
 

Bron: website Gli Uccelli (www.gli-uccelli.nl) 
 

Familieberichten 
 

overleden 
29-03-2019 Maria Johanna Sybilla (Sybilla) Brown-Bosman 
30-03-2019 Maria Johanna Geertruda (Riet) Delbeek-van Zeeland 
10-04-2019 Cornelis Hendrik Adrianus (Cok) Helmich 
 

gedoopt 
13-04-2019 Zhyler Oliver Rañises (Filipijnse gemeenschap) 
 

gevormd 
20-04-2019 Harry Anton Robert Kampen (1964), en daarmee, na 

afgelegde geloofsbelijdenis, opgenomen in de R.K. Kerk 
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Opbrengst collectes 
 

27/03 – 31/03 = € 445,22  01/04 – 07/04 = € 443,58 
08/04 – 16/04 = € 609,74  17/04 – 21/04 = € 1.905,26 
 

Vastenactie voor Lumen Valley 
De collecte op Witte Donderdag voor het Vastenactieproject Lumen Valley-
3 heeft € 279,65 opgebracht. De inhoud van het offerblok was € 594,85. De 
op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 en via de gecombineerde paas-
collectes ontvangen bedragen worden nog bekend gemaakt. 
 

Paaseieren voor de voedselbank 
Op zondag 14 april konden we anderhalve krat vullen met verse eieren, 
chocolade paaseitjes en paasstollen voor de cliënten van Voedselbank 
Scheveningen. Hartelijk dank dat u eraan dacht ze mee te brengen. 
 

Palmzondag 
 

Woensdag 10 april kwamen de kinderen in de pasto-
rie palmpaasstokken versieren. Op de foto (van Elize 
Pilon) ziet u een paar mooi opgemaakte stokken, 
mèt buxus maar nog zonder broodhaantje. 
 

Tijdens de eucharistieviering op Palmzondag ze-
gende pater Vincent Wang de met de haantjes be-
kroonde palmpaasstokken waarna de veertien kin-
deren ze in processie door de kerk droegen. 
 

Vervolgens ging het in op-
tocht naar woonzorgcentrum Bosch en Duin aan 
de Scheveningseweg waar pastor Rico Kremer 
klaarstond om de kinderen en hun ouders te ver-
welkomen en naar twee afdelingen te begeleiden. 
De bewoners daar waren verrast en blij met het 
bezoek en de palmpaasstokken. 
Na een glas limonade voor de kinderen keerde 
het gezelschap terug naar de kerk, net op tijd 
voor de zegen en de koffie.  
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Film en gesprek over vergeving 
 

In de maand mei staan wij stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
Wij gedenken de doden en vieren onze bevrijding en vrijheid. Een thema 
dat hier goed bij aansluit is vergeving. Hoe vaak bidden wij niet ‘en vergeef 
ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven’? Maar 
kunnen wij echt onze vijand vergeven? De bijeenkomst begint met het kij-
ken naar de film ‘The Railway Man’. 
 

In The Railway Man speelt Colin Firth 
de persoon van Eric Lomax, een Britse 
legerofficier die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gevangen wordt geno-
men door de Japanners. Als krijgsge-
vangene moet hij werken aan de be-
ruchte Birmaspoorlijn en overleeft hij 
slechts ternauwernood de vreselijke 
ontberingen. 

Decennia later ontdekt Lomax, die inmiddels getrouwd is met Patti (Nicole 
Kidman), dat de Japanse vertaler die verantwoordelijk was voor zijn vrese-
lijke behandeling nog steeds in leven is. Hierop besluit hij op zoek te gaan 
naar de man die nog steeds in zijn nachtmerries voorkomt om hem met zijn 
daden te confronteren. 
 

Begeleiding: pastor Jan Eijken. 
Kosten: Vrijwillige bijdrage. 
Aanmelding bij secretariaat Antonius Abt is verplicht, tel. 354 17 42, e-mail 
antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
 

Datum: woensdag 8 mei 2019 | Tijd: 13.30-16.30 uur | Plaats: Wijkgebouw 
De Nieuwe Vonk, Jurriaan Kokstraat 169 
 

Dagboek van een Bijbel 
 

Mei: Ik heb een paar groene vlekken op mijn bladzijden gekregen. Ze zijn 
afkomstig van de voorjaarsbloemen die er opeens tussen te drogen werden 
gelegd. Lekker dik boek, drukt goed aan, hoorde ik ze zeggen. Het leek wel 
of ze er bovenop gingen zitten.  
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Badkapelconcert 
 

Een feestelijk concert om de zomer in te luiden. Met: 
 

   
Sonja Volten, sopraan Bert Mooiman, piano Patrick Pranger, bariton 

 

Patrick Pranger was jarenlang als cantor verbonden aan de Nieuwe Badka-
pel; Bert Mooiman is de organist van de kerk. Samen met sopraan Sonja 
Volten brengen zij een bruisend vocaal programma. 
Dit concert wordt u aangeboden door het echtpaar Fenny en Arie van Don-
gen ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksfeest, waardoor de toegang 
voor iedereen gratis is. Een prachtig en gastvrij gebaar! 
Na afloop is er gelegenheid nog wat na te praten onder het genot van een 
drankje. 
 

Datum: zaterdag 11 mei 2019 | Tijd: 16.00-17.30 uur | Plaats: Nieuwe Bad-
kapel, Nieuwe Parklaan 90 
 

Orgel aan Zee 
 

Bert den Hertog bespeelt de twee 
orgels en voert werken uit van on-
der anderen Bach en Händel. 
 

Datum: zaterdag 25 mei 2019 | 
Tijd: 15.30-16.15 uur | Plaats: 
Oude Kerk, Keizerstraat 8 
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Naar de Noeroel Islam moskee 
 

Kerkgangers uit Bethelkerk, Nieuwe Bad-
kapel en Antonius Abt brengen tijdens 
de vastenmaand ramadan gezamenlijk 
een bezoek aan de Noeroel Islam mos-
kee. 
 

Programma: 

 20.00-21.00 uur – rondleiding onder 
het motto: wat zijn de verschillen en 
overeenkomsten tussen christendom 
en islam? 

 vanaf 21.00 uur – gezamenlijke maaltijd, de iftar, om bij zonsondergang 
het vasten te breken. 

 

Organisatie: imam Feroz Hansildaar en pastor Jan Eijken. 
 

Aanmelden bij het secretariaat van de Antonius Abt vóór zaterdag 4 mei 
2019 is verplicht, e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl of tel. 354 17 42. 
 

Datum: donderdag 9 mei 2019 | Tijd: 20.00-22.00 uur | Plaats: Noeroel 
Islam moskee, Scheepersstraat 188 
 

Transparante kerk 
 

En zo stond daar, tot verrassing van de kerk-
gangers, op zondag 31 maart een groot wit 
gevaarte op het pleintje vóór de Antonius 
Abt. Het was de transparante kerk van de pa-
rochie Maria Sterre der Zee. Parochiebestuur-
der Harry Vrins lichtte aan het einde van de 
eucharistieviering toe wat de bedoeling van 
het opblaasbare gebouwtje was: de kerk tij-
dens festivals naar de mensen brengen om-
dat de mensen niet meer naar de kerk ko-
men. En duidelijk maken dat de R.K. kerk mid-
den in de samenleving wil staan.  



9 

Leesbrillen gevraagd 
 

Een ziekenhuis in Ecuador zal erg blij zijn met de leesbrillen van Hema, 
Kruidvat e.a. die bij u ongebruikt in een la liggen. Inleveren kan in de 
Nieuwe Badkapel, pastoraal werker Mark van der Laan zorgt dat de brillen 
naar de plaats van bestemming gaan. 
 

Tapasmaaltijd: lekker eten en meer 
 

Eerdere tapasmaaltijden zijn gehouden in de pastorie van de Antonius Abt 
en gebouw De Nieuw Vonk van de Bethelkerk (foto). Dit keer is de Kapel-
zaal van de Nieuwe Badkapel de plaats van samenkomst voor deze infor-
mele maaltijd met ontmoeting, 
kennismaking en gesprek. 
Bedoeling is dat iedere deelne-
mer ongeveer 10 à 12 hapjes 
meeneemt, die we verzamelen 
op een grote tafel en waar ieder-
een van kan proeven. Denk bij-
voorbeeld aan spiesjes met kaas, 
gember, ananas e.d., gehaktballe-
tjes, stukjes gevulde wrap, punt-
jes hartige taart, kippenvleugeltjes, gevulde eieren. Omdat we gemerkt 
hebben dat er gauw veel eten overblijft en we voedselverspilling willen te-
gengaan, is ons verzoek dat u geen salades of ander ‘groot werk’ mee-
neemt. 
Wij zorgen voor een kop soep om de maaltijd te beginnen en hebben ook 
altijd gespreksonderwerpen voorradig, maar een ‘must’ is dat niet. We vin-
den het wel prettig te weten wat u meebrengt, dus geeft u dat bij aanmel-
ding even door. 
 

Aanmelding bij Bettie Youngman van de Nieuwe Badkapel is verplicht, tel. 
06 14 67 70 00, e-mail bettie.youngman@gmail.com. 
 

Datum: vrijdag 17 mei 2019 | Tijd: 17.30-20.30 uur | Plaats: Kapelzaal 
Nieuwe Badkapel, ingang Kapelplein 
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Workshop Bibliodrama 
 

Bibliodrama is een methode om je 
eigen levensverhaal en Bijbelverhalen 
aan elkaar te spiegelen. Spelenderwijs 
en interactief ontdek je wat het Bijbel-
verhaal over de gedaanteverandering 
van Jezus op de berg voor jou betekent 
en hoe jouw levensverhaal daarin mee-
speelt. Deze wisselwerking draagt bij 
aan de spirituele ontwikkeling van de 

deelnemers. Je hoeft geen speciale Bijbelkennis te hebben of heel veel te 
weten van en over de Bijbel. Ook hoef je geen ervaring met bibliodrama te 
hebben. 
 

Begeleiding: pastor John Batist en Agnes Glandorf. 
Kosten: vrijwillige bijdrage. 
Aanmelding bij het secretariaat van de Antonius Abt is verplicht, e-mail 
antoniusabt@rkdenhaag.nl, tel. 354 17 42. 
 

Datum: woensdag 29 mei 2019 | Tijd: 13.30-17.00 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 

Lunchen in Lisse 
 

  

 

 
Hier ziet u Toos, 
Corinne, Angela, Loes 
en Kees gezellig aan 
de lunch in een 
restaurant in Lisse. 
Hoe ze daar zo 
kwamen leest u op 
pag. 17 in het verslag 
van Ieke. 
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4 en 5 mei 2019 
 

 
 
 

Coventry-gebed 
 
Vrijdag 3 mei 2019 wordt om 13.15 uur 
op het Vredesplein vóór de Jacobuskerk 
aan de Parkstraat het Coventry-gebed 
gebeden. Het gebed verbindt de mensen 
in de steden waar ooit kerken door bom-
bardementen werden verwoest, zoals in 
Den Haag op 3 maart 1945. 
Met speciale aandacht voor de slachtof-
fers van de aanslagen in Sri Lanka. 
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Maandagenda 

do 02 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 04 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 Derde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 

pastoor Langerhuizen. Gemengd koor Laus Deo 
o.l.v. Patrick Hopper zingt de Pastoralmesse van 
Diabelli. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 05 10.30 uur Derde zondag van Pasen. Woord- en communie-

viering met pastor Jan Eijken m.m.v. gemengd 
koor Jubilate Deo uit Wateringen. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
di 07 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 

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

wo 8 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
  13.30 uur In wijkgebouw De Nieuwe Vonk, Jurriaan 

Kokstraat 169: Film- en gespreksmiddag over ver-
geving o.l.v. pastor Jan Eijken 

  18.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 09 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

  20.00 uur Met pastor Jan Eijken naar de Noeroel Islam mos-
kee, Scheepersstraat 188, voor rondleiding en 
iftar-maaltijd 

za 11 18.00 uur Vierde zondag van Pasen. Roepingenzondag. 
Eucharistieviering in het Engels met father Vin-
cesaps Reilly m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haax-
man. De tweede schaalcollecte is voor Centrum 
Vronesteyn. 
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zo 12 10.30 uur Vierde zondag van Pasen. Roepingenzondag. 
Eucharistieviering met pater Vincent Wang. 
M.m.v. twee koren: de dames van Laus Deo o.l.v. 
Patrick Hopper en de Sängervereinigung 1866 uit 
Essen-Burgaltdorf. De tweede schaalcollecte is 
voor Centrum Vronesteyn. Wijkbusvervoer. 

ma 13 18.30 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A: 
Feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima, eucharis-
tieviering Frans/Nederlands 

di 14 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek, 

eerste etage pastorie 

wo 15 18.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 
do 16 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 17 17.30 uur In de Kapelzaal van de Nieuwe Badkapel: tapas-

maaltijd met gelegenheid om mensen van de 
Bethelkerk en de Nieuwe Badkapel te ontmoeten 
en nader kennis met ze te maken 

  19.00 uur Viering van inkeer voor de eerste communicant-
jes en hun familie 

  20.00 uur Kerk versieren voor het feest van de eerste com-
munie op zondag 19 mei 

za 18 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  14.30 uur Huwelijksviering van Charlotte Buirma en Tim 

Praagman met pastoor Langerhuizen 
  17.00 uur Vijfde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 

parochievicaris Van der Helm m.m.v. organist 
Emöke Tavasszy. 

zo 19 10.30 uur Feest van de eerste heilige communie. Eucharis-
tieviering met pastoor Langerhuizen en pastor 
Beerends m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes 
o.l.v. Maria voor ’t Hekke. 

ma 20 10.00 uur Vergadering Lidwinagroep, bibliotheek 

di 21 08.30 uur Rozenkransgebed 
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di 21 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 

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

  20.00 uur Vormselgroep Portugeestaligen, pastorie 
do 23 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 25 18.00 uur Zesde zondag van Pasen. Eucharistieviering in het 

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

zo 26 10.30 uur Zesde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 
pater Vincent Wang. Gemengd koor Gli Ucelli 
o.l.v. Richard Ram zingt onder meer het Haec Dies 
van J.D. Zelenka (zie pag. 3). Wijkbusvervoer. 

di 28 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek, 

eerste etage pastorie 
wo 29 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  13.30 uur Workshop bibliodrama o.l.v. Agnes Glandorf en 

pastor John Batist, pastorie 

do 30 05.30 uur Hemelvaartsdag. Voettocht naar begraafplaats 
Oud Eik en Duinen met de ruïne van de Mariaka-
pel. Eucharistieviering. Koffiedrinken. Begeleiding 
Annemiek Beeloo. 

  10.30 uur Hemelvaart van de Heer. Eucharistieviering met 
pater Vincent Wang. De schola van Gli Uccelli 
o.l.v. Richard Ram opent met Viri Galilaei. 

 

Toelichting op de agenda 

Orgelconcert – donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 mei 
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. 
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Wereldwinkel – zaterdag 4 en zondag 5 mei 
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. 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 4 en 18 mei 
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. 
 

Gastkoor Jubilate Deo – zondag 5 mei 
Gemengd koor Jubilate Deo is ontstaan uit de samenwerking van de Wate-
ringse parochiekoren ‘Soli Deo Gloria’ en ‘Corona’. Het is een vierstemmig 
koor dat onder leiding van dirigent Jos Vranken muzikale medewerking ver-
leent aan de weekendvieringen in de H. Johannes de Doper- en de Sint Jo-
sephkerk. Het repertoire is overwegend klassiek, maar het koor zingt ook 
hedendaagse Nederlandse en Engelse liederen. 
 

Rozenkransgebed – dinsdag 7, 14, 21 en 28 mei 
In de Mariamaand bidden wij, voorafgaand aan 
de eucharistieviering, de rozenkrans. 
Begeleiding: Angela van der Toorn en 
An Kemp. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 7, 14, 21 en 28 mei 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebeds-
groep 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 Ruijven, tel. 
352 08 28. 
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Eucharistieviering FCC – zaterdag 11 en 25 mei 
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. 
 

Gastkoor uit Duitsland – zondag 12 mei 
De 25 man sterke Sängervereinigung 1866 uit Essen-Burgaltdorf in het 
Ruhrgebied is van 10 tot 12 mei met de echtgenotes op koorreis in Neder-
land en luistert – op eigen verzoek – de eucharistieviering in onze kerk mee 
op. Het koor zingt onder meer Lobt den Herrn der Welt van H. Purcell en 
Herr, deine Gute reicht so weit (psalm 36). De dames van gemengd koor 
Laus Deo zingen de Messe pour deux voix égales van Cécile Chaminade. De 
algehele leiding is in handen van Patrick Hopper. 
 

Wijkbusvervoer – zondag 12 en 26 mei 
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 29 mei 
De pastoraatgroep vergadert om 11.00 uur in de bibliotheek. Pastores 
Eijken en Witteman wonen de bijeenkomst bij en zorgen voor terugkoppe-
ling naar 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. 
 

 
 

Theemiddag Badkapel 
 

Bij een kop thee en wat lekkers vertellen Bert van der Toorn en Henk 
Grootveld over Scheveningen en de Eerste Wereldoorlog. 
 

Datum: woensdag 29 mei 2019 | Tijd: 14.00-16.00 uur | Plaats: Kapelzaal 
Nieuwe Badkapel, ingang Kapelplein 
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Met Lidwina naar de bollen 
 

Op maandag 15 april verzamelde zich op uitnodiging van de Lidwinagroep 
een groot aantal op leeftijd zijnde parochianen van de Antonius Abtkerk in 
de voorkamer van de pastorie. Daar werd koffie geschonken met een 
koekje erbij. Vooral de bokkenpootjes riepen veel herinneringen op aan be-
tere tijden toen de echtgenoten van een aantal dames nog leefden. Die wa-
ren kennelijk allemaal dol op die lekkernij geweest. Er werd vrolijk gepraat 
en met spanning uitgekeken naar het komende uitstapje. 
 

  
 

Keurig op tijd werden de drie busjes van de Boodschappen Begeleidings-
dienst volgens draaiboek ingeladen en kon men op stap. De route voerde 
ons langs allerlei binnenwegjes van Katwijk, via Voorhout en de Zilk, naar 
de Keukenhof en tot slot restaurant De Engel in Lisse. 
 

Rood, geel en wit 
Onderweg kwamen we ogen tekort. Links en rechts velden vol rode, gele en 
witte tulpen. Paarse, roze en witte hyacinten en allerlei kleuren ertussenin. 
Een kleurenpracht onvoorstelbaar. Door de autoramen rook je de geur van 
al die hyacinten niet, misschien maar goed ook. Het overweldigende feest 
voor de ogen was al indrukwekkend genoeg. Wat hoger zitten in de busjes 
gaf ook nog een beter zicht op al dat moois. 
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De drie chauffeurs brachten ons in colonne naar het restaurant waar de ta-
fel al voor ons gedekt stond. Brood, kroketten, omelet, vlees- en kaasbeleg 
en allerlei zoetigheid. Heerlijke broodjes en koffie, thee, melk, karnemelk 
en vruchtensappen. 
 

  
 

Na het ogenblik stilte voor een welgemeend dankgebed werd er gesmik-
keld. En natuurlijk geanimeerd gepraat en gelachen. Menigeen at meer dan 
thuis omdat er nu in gezelschap werd gegeten en dat wekt de eetlust op. 
De mijne in ieder geval wel. 
 

Verse tulpen 
Er stond een enorme file bij de ingang van de Keukenhof die de chauffeurs 
met grote kennis van zaken hebben vermeden. Na het eten zijn we nog bij 
een bloemenstand langs geweest waar veel van ons grote boeketten wel 
heel verse tulpen hebben gekocht als kleurrijke herinnering aan een fantas-
tische dag. 
 

Ieke Schicht 
 
foto’s van onder anderen Liesbeth Ydema 
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De geloofsbelijdenis van Nicea 
 

We staan er niet altijd bij stil, maar de tekst die we uitspreken als wij ons 
geloof belijden tijdens de eucharistie is al meer dan 1600 jaar oud. Het was 
keizer Constantijn de Grote die in 325 het eerste oecumenische concilie van 
de christelijk kerk bijeenriep in Nicea. Tijdens dit concilie hebben de deel-
nemers uit de verschillende regionen van het vroege christendom getracht 
de verschillende leerstellingen binnen de kerk op één lijn te krijgen. Hierbij 
is de geloofsbelijdenis vastgesteld zoals deze nog steeds door een groot 
deel van de christenen wordt beleden. Het bevat de doctrines met betrek-
king tot de menswording van God en de heilige Drie-eenheid. 
Aan de Latijnse tekst van de geloofsbelijdenis, het credo, is een term ‘filio-
que’ toegevoegd, waarmee wordt verwoord dat de heilige Geest voort-
komt uit de Vader én de Zoon. Dit suggereert dat de Drie-eenheid niet vol-
ledig gelijkwaardig is en in 1054 heeft dit mede geleid tot het grote schisma 
van de oost- en west-christelijke kerk. 
 

Op 6 juni geeft Désirée Krikhaar een presentatie 
over de ontstaansgeschiedenis en betekenis van 
de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel aan 
de hand van kunstafbeeldingen. Désirée is kunst-
historicus gespecialiseerd op het gebied van 
Byzantijnse kunst en iconen. Tijdens de parochie-
dag op 13 oktober 2018 heeft zij een presentatie 
gehouden over ‘Het leven van de Moeder Gods’ 
die zeer goed ontvangen is. Hoewel de lezing over 
de geloofsbelijdenis niet door onze geloofsge-
meenschap wordt georganiseerd, wil ik deze toch 
van harte aanbevelen. 
 

Locatie: Bergkerk, Daal en Bergselaan 50A, Den Haag (ingang links van ge-
bouw de trap af). 
Datum: donderdag 6 juni 2019, 10.00-12.00 uur. 
Kosten: € 20,-. 
Prettig als je even laat weten dat je komt (tel. 06 34 54 54 03). 
 

Agnes Glandorf  



20 

Tel de engelen in de Antonius Abtkerk 
 

Onlangs vroeg iemand mij waarom er in het kerkinterieur zoveel engelen te 
zien zijn en of ik wist hoeveel het er waren. Als het aantal engelen een quiz-
vraag zou zijn, zouden de meeste parochianen waarschijnlijk iets zeggen in 
de trant van: ‘nou, in elk geval heel veel maar exact weet ik het niet’. 
 

Dat in onze kerk in totaal 95 engelen zijn afgebeeld, zullen weinigen ver-
moeden en in vergelijking met andere katholieke kerken is dat ook best wel 
veel. 
Van die 95 engelen zijn er 92 opgenomen in de mozaïeken en de beschilde-
ring van de triomfboog en maar drie engelen zijn door andere ontwerpers 
bedacht en uitgevoerd. De kunstenaar Antoon Molkenboer is dus verant-
woordelijk voor nagenoeg alle engelenafbeeldingen in het interieur van de 
Abtkerk. 
 

Kruiswegstaties 
Hiervan staan er in totaal zestig afgebeeld in de zijpanelen van de kruisweg-
staties II t/m VI en IX t/m XIII, die hierin de lijdenswerktuigen dragen. De 
twaalf afgebeelde engelen in de zijstukken van de kruiswegstaties I en XIV 
dragen daarentegen de symbolen die verwijzen naar de eucharistie (brood 
en wijn). De kruiswegstaties VII en VIII hebben geen zijpanelen, omdat er 
geen plaats voor was. 
Daarnaast zijn in het middenstuk van de kruiswegstatie IX ook nog twee en-
gelen opgenomen. 
 

Engelenmozaïek 
Op het hoofdpoortstuk of engelenmozaïek staan boven de hoofdingang zes 
engelen afgebeeld die het Christusmonogram eren en de voorwerpen van 
de zalving en kroning van Christus dragen. 
Aan beide zijden van die ingang staat ook nog één engel met een boek af-
gebeeld, die waarschijnlijk verwijzen naar het oude en nieuwe testament. 
 

Gedenkmozaïek 
In het grote gedenkmozaïek staan twee engelen afgebeeld, die de ‘door de 
kracht van zijn geloof en gebed genezen mens’ naar de triomferende Chris-
tus opheffen. 
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Triomfboog 
In de triomfboogbeschildering zijn in de bovenstukken zes engelen afge-
beeld die de symbolen van de H. Drie-eenheid en het ‘Hemelse Jeruzalem’ 
eren. Daarnaast staan er hierin ook nog twee engelen afgebeeld die zich als 
een soort leidsman naar de aardse wereld richten en de weg naar het ‘He-
melse Jeruzalem’ aanwijzen. 
 

De laatste drie 
Tot slot zijn er nog de drie engelen die niet door Antoon Molkenboer ont-
worpen zijn. In de annunciatie-beeldengroep van de firma Brom, onder de 
tombe van het Maria-altaar, staat links de engel Gabriël afgebeeld die aan 
Maria de blijde boodschap verkondigt. 
Op de zwarte kasten, waarmee een duidelijke afscheiding tussen de Ont-
moetingsruimte en de meer sacrale kerkruimte wordt aangegeven, staan 
sinds 2013 twee engelenbeelden. Deze twee engelen zijn in 1925 bij de 
Cuypers & Co.-kunstwerkplaatsen gemaakt en stonden oorspronkelijk op 
de altaar-achterwand van de vooroorlogse Martelaren van Gorkumkerk aan 
de Cornelis de Wittlaan. 
Na de fusie in 2005 zijn ze in de Abtkerk terecht gekomen en pas veel later 
hebben deze twee engelen hun definitieve plek gekregen in ons kerkinteri-
eur. 
 

Bart Maltha, 
voorzitter Vrienden van de Abt 
 

Gezocht: nieuwe predikant 
 

In de Bethelkerk zoeken de gemeenteleden mee naar een nieuwe predi-
kant, ds. Jan Maasland gaat namelijk op 1 september 2019 met vervroegd 
emeritaat. In de uitgebreide profielschets wordt – gelukkig – ook melding 
gemaakt van de structurele samenwerking met de Antonius Abt. Mooi dat 
die samenwerking ook in de Bethelkerk als zinnig wordt ervaren. 
 

Kerk in Den Haag 
 

Maandblad Kerk in Den Haag heeft per half april een nieuwe hoofdredac-
teur: onze eigen Greet Kappers. Gefeliciteerd, Greet, en veel succes.  
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Stille kerktoren 
 

De toren van de Lourdeskerk aan de Berkenbosch Blokstraat houdt de ge-
moederen van de omwonenden bezig. Vooral het niet meer luiden van de 
klokken en het stilstaan van het uurwerk ervaren zij als een gemis. 
Enkele reacties: 
‘Ik ben pas geleden nog gaan kijken of de klokken er nog wel inzaten maar 
ik kon dat niet goed zien en inderdaad de klok stond ook stil. Het lijkt het 
begin van het einde en dat zou heel jammer zijn.’ 
‘Eerst kon ik ’s nachts mijn lichtgevende wekker uit hebben staan omdat ik 
elk uur de tijd kon horen slaan. Sinds een tijd dus niet meer en wat mis ik 
het. Dat gezellige dorpse geluid. Ik hoop dat hij het weer mag gaan doen! 
‘De klokken van de Lourdeskerk dragen de namen van mijn moeder en mijn 
zussen. Jammer dat ze niet meer worden geluid.’ 
 

(bron: Bad-Gazet nr. 255) 

Volgende maand 
 

 zaterdag 1 juni, 10.30 uur – Zingen met plezier o.l.v. Richard Ram. 

 zaterdag 1 en 29 en zondag 2 en 30 juni – Verkoop van artikelen uit de 
Wereldwinkel. 

 donderdag 6 juni, Bergkerk, 10.00-12.00 uur – Presentatie over de ge-
loofsbelijdenis van Nicea door kunsthistorica Désirée Krikhaar. 

 zaterdag 8 juni, 9.00-13.00 uur – De Vuurdoop, ontmoetingsdag in Rot-
terdam voor alle vormelingen van het bisdom. In onze parochie bestemd 
voor de jongeren die zondag 17 februari 2019 in de Agneskerk door 
Mgr. Van den Hende gevormd zijn. 

 dinsdag 11 juni, 13.30 uur – 50plus Bios: film: ‘Den Skyldige’. 

 woensdag 12 juni, 20.00 uur – Voorbereiding van de doopviering op zon-
dag 23 juni door ouders en pastor Jan Eijken. 

 zondag 16 en 30 juni – Wijkbusvervoer. 

 zondag 23 juni, 10.30 uur – Bezoek van leden van het parochiebestuur. 

 zondag 23 juni, 13.00 uur – Doop van Olivia Schmidt door pastor Jan Eij-
ken. 

 op een nader te bepalen avond in juni – Bezoek aan de El Islam moskee, 
van der Vennestraat 20, o.l.v. pastor Jan Eijken.  
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‘Kijk, de Abt’ 
 

Pastor Bep van Zijl maakte als besluit van de fotoserie ‘Kijk, de Abt’ eind 
maart nog opnamen uit de Cornelis Jolstraat (links) en vanaf een galerij op 
de Statenlaan. Prangende vraag: Wie maakt de volgende foto(serie). 
 

  
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 21 mei 2019 sturen aan antoniusabt@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). 
 

 


