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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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Geloven in de ander –  
Een wereldwijde missie 

 

Hieronder kijken zij u aan: Willy van Mer en Jet Nauta, boegbeelden van de 
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris. 
 

  
Willy van Mer (72), 

Missiezuster en verpleegkundige, 
Kameroen 

Jet Nauta (48), 
missionair werker, 

Mexico 

 
Met plezier staan zij van 1 tot en met 9 juni 2019 in de schijnwerpers van 
de campagne voor de Pinkstercollecte. Zij vragen niet meer van u dan dat u 
even de tijd neemt om in de bijgaande folder hun verhaal te lezen. En dat u 
daarna uw hart laat spreken en uw solidariteit met hen en alle andere mis-
sionaire werkers uitdrukt met een gulle gift in de schaalcollecte tijdens de 
eucharistieviering op zondag 9 juni 2019. De hele opbrengst is voor de 
Week Nederlandse Missionaris. 
 

Overmaken op de bankrekening is ook mogelijk: NL81 RABO 0102 4487 36 
ten name van Parochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van ‘Pink-
stercollecte WNM’. 
 

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

overleden 
04-05-2019 Gerardus Antonius (Gerard) Zwager 
 

gehuwd 
18-05-2019 Charlotte Buirma en Tim Praagman 
 

eerste heilige communie 
 

19-05-2019 
Maja Huisman 

Elisa Simens 
Annabel Brandsma 

Laura Brabers 
Pieter van der Mee 

Alexander Martins 
Daniela Martins 

Nathalie Martins 
Timo Opperman (in een andere kerk) 

 

Opbrengst collectes 
 

22/04 – 28/04 = € 653,36  29/04 – 05/05 = € 434,68 
06/05 – 12/05 = € 389,90  13/05 – 19/05 = € 619,77 
 

Finale voor Lumen Valley 
 

Met dank aan alle goede gevers kunnen wij nu melden dat de gecombi-
neerde paascollectes € 952,63 voor het Vastenactieproject Lumen Valley-3 
hebben opgebracht en er op de bankreke-
ning € 2.165,00 is ontvangen. 
Samen met de in het vorige Maandbericht 
vermelde € 279,65 van Witte Donderdag en € 594,85 uit het offerblok slui-
ten we de actie in onze geloofsgemeenschap af met een totaal van 
€ 3.992,13. Een prachtig resultaat waar de Broeders van Sint Jan en alle be-
trokkenen in Togo erg blij mee zullen zijn. 
 

werkgroep M.O.V.  
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Zomerzangavonden 
 

Er gaat een nieuwe serie Zomerzangavonden in de 
Oude Kerk van start. De eerste avond met het Her-
vormd Kerkkoor Scheveningen onder leiding van As-
trid Oudewaal en de tweede met de Mannengroep 
Sion uit Katwijk onder leiding van Cor Varkenvisser. 
 

De toegang is gratis. 
 

Data: dinsdag 11 en 25 juni 2019 | Tijd: 20.00 uur | 
Plaats: Oude Kerk, Keizerstraat 8 
 

 

Zingen met plezier 
 

Van zingen word je blij en bovendien is het goed voor je hersenen: er wor-
den nieuwe verbindingen in je hoofd gemaakt als je zingt. Je hoeft geen 
zangervaring te hebben en je zult er versteld van staan dat je in korte tijd 
samen met anderen een tijdelijk 
‘koortje’ kunt vormen. 
Onder leiding van dirigent Richard 
Ram van Gli Uccelli, op de foto ach-
ter het orgel van de Paschaliskerk, 
smeren we onze stem: hij doet en-
kele oefeningen om onze stemmen 
los te maken. Vervolgens zingen we 
een aantal liederen uit de liedboe-
ken die in de protestantse en katho-
lieke kerk gebruikt worden. 
 

Mede-organisator: Oecumenisch Beraad Scheveningen. 
Kosten: Vrijwillige bijdrage. 
Aanmelden bij het secretariaat Antonius Abt is verplicht, tel. 354 17 42, e-
mail antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
 

Datum: zaterdag 1 juni 2019 | Tijd: 10.30-12.00 uur | Plaats: pastorie Anto-
nius Abt  
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50plus Bios van Pathé 
 

Samen met mensen uit de Bethelkerk en de Nieuwe Badkapel naar Pathé 
Scheveningen voor de film: Den Skyldige. 
 

Over de film: In een meldkamer 
van de alarmcentrale beant-
woordt Asger Holm een nood-
oproep van een ontvoerde 
vrouw. Wanneer de verbinding 
plotseling wordt verbroken be-
gint de zoektocht naar de 
vrouw en haar ontvoerder. Met 
zijn telefoon als enige hulpmid-

del begint Holm een race tegen de klok om de vrouw te redden. Al snel 
blijkt dat het misdrijf waar hij mee te maken heeft, veel groter is dan hij ei-
genlijk dacht. 
 

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) zijn voor eigen rekening. 
 

Voor het bijwonen van de film en de dagschotel bij Zarautz is aanmelden bij 
Rien de Jonge (Bethelkerk) verplicht, tel. 435 52 73, e-mail 
jonge43@ziggo.nl. 
 

Datum: dinsdag 11 juni 2019 | Verzamelen: 13.00 uur | Plaats: hal Pathé 
Scheveningen, Kurhausweg 2A | Aanvang film: 13.30 uur 
 

Vierdaagse Zomerschool Badkapel 
 

Een kennismaking met de veelkleurigheid van christelijke theologie en an-
dere religies, verzorgd door docenten met praktijkervaring. Voorkennis is 
niet vereist, aanmelden wel. Kosten: € 70,00 inclusief koffie en thee, exclu-
sief lunch. 
 

Data: 3, 4, 6 en 7 juni 2019 | Tijd: 9.30-16.00 uur met een uur lunchpauze | 
Plaats: Kapelzaal Nieuwe Badkapel, ingang Kapelplein  
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Gospel aan de Haven 
 

Zondag 16 juni 2019, de dag na Vlaggetjesdag en ermee samenhangend, is 
er weer een kerkelijk evenement onder de titel 
‘Gospel aan de Haven’ met muziek en een infor-
matiemarkt. 
Het Oecumenisch Beraad Scheveningen – Bethel-
kerk, Nieuwe Badkapel en H. Antonius Abt – pre-
senteert zich op deze infomarkt. 
Het ongeveer één uur durende evenement start om 13.00 uur op het Vlag-
getjesdagpodium aan de Dr. Lelykade ter hoogte van restaurant La Tavola. 
Muzikale medewerking verlenen de Black Gospelformatie G-roots en de 
jonge Zutphense zangeres Sterre Koning. Presentatie: Gert-Jan van den 
Ende. 
Voor meer bijzonderheden: website vlaggetjesdag.com/programma-zon-
dag-16-juni/gospel-aan-de-haven/ 
 

Bezoek aan moskee El Islam 
 

In oecumenisch verband, dus samen met mensen uit de Bethelkerk en de 
Nieuwe Badkapel, gaan we kennismaken met de leden van de El Islam mos-
kee. 
 

Organisatie en begeleiding: pastor Jan Eijken. 
 

 

Aanmelden bij het secretariaat 
van de Antonius Abt is verplicht, 
e-mail 
antoniusabt@rkdenhaag.nl 
of tel. 354 17 42. 
 
Datum: dinsdag 11 juni 2019 | 
Tijd: 19.00 uur | Plaats: El Islam 
moskee, van der Vennestraat 20 
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‘Goud is de fond der victorie’ 
 

Omdat Antoon Molkenboer wel informatie over zijn andere mozaïeken 
heeft nagelaten en helaas niets over deze pas in 1931 in onze kerk aange-
brachte mozaïekband van de triomfboog, is zijn bedoeling met sommige 
vormen in deze band niet helemaal duidelijk. Zijn aantekeningen over het 
kleurgebruik in zijn mozaïeken zijn wel bewaard gebleven en daaruit blijkt 
dat de door hem gekozen kleuren allemaal een eigen symbolische beteke-
nis hebben. Omdat hij dit systeem in alle Abtkerk-mozaïeken heeft doorge-
voerd, is het toch mogelijk de betekenis in de mozaïekband van de triomf-
boog gedeeltelijk te verklaren. 
 

Over de gehele binnenkant van de triomfboog is een doorlopend patroon 
aangebracht, dat alléén bovenin kort onderbroken wordt door het wapen-
schild van paus Pius XI. Deze mozaïekband bestaat uit een van donkerblauw 
naar lichtblauw verlopend binnenvlak, met aan de buitenranden gekleurde 
en gouden contourlijnen. Molkenboer zei over de kleur goud: ‘het is de 
fond der victorie en verhevenheid’. 
Hijzelf gaf aan de kleur blauw veelal de symbolische betekenis van troost, 
maar in de christelijke kunst verwijst de kleur blauw ook naar goddelijk-
heid, oneindigheid, of de hemel. 
 

In het midden van dit binnenvlak is in een doorlopend patroon een groene 
doornenkroon met rode stekels uitgebeeld, zoals ook in het gedenkmoza-
ïek en het engelenmozaïek voorkomt. Een groene doornenkroon verwijst 
niet naar het lijden van Christus maar naar het feit dat hij de dood heeft 
overwonnen (groen als kleur van de hoop en nieuw leven). 
Opvallend is dat deze groene doornenkroon geen rode contourlijnen heeft, 
zoals in het gedenkmozaïek, maar twee gouden contourlijnen. Hieromheen 
slingert een soortgelijk doorlopend patroon van palmtakken die aan de bin-
nenzijde ook weer een gouden contourlijn hebben. 
 

Aan de buitenzijde hebben de palmtakken, net als bij de palmtakken in het 
gedenkmozaïek, wel weer een rode contourlijn (de liefde van Christus voor 
de mensen). In de christelijke kunst symboliseren palmtakken de overwin-
ning op de dood door Christus. 
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Wat de symbolische betekenis is van de ronde rode vormen die steeds mid-
den in de doornenkroon en langs alle randen uitgebeeld zijn, blijft helaas 
onduidelijk. Het zou een vruchtvorm kunnen zijn maar om welke het dan 
gaat is niet bekend. Het zou evengoed een morgenster kunnen zijn omdat 
Jezus zichzelf in de openbaring van Johannes een ‘blinkende morgenster’ 
noemt en ook zegt ‘ik ben het licht der wereld’. 
 

 
 
Met de gouden ovaalvormige vlakjes waarin de palmtakken elkaar kruisen, 
zal Antoon Molkenboer het goddelijke en de overwinning van Christus heb-
ben willen benadrukken. Aan het verloop van de intensiteit van de blauwe 
achtergrondkleur, waarbij de ovaalvormige vlakjes het lichtste zijn, zal ze-
ker een diepere symbolische betekenis zitten. In die ovaalvormige licht-
blauwe vlakjes lijkt een soort goddelijke oneindigheid uitgebeeld te worden 
met een lichtende ster als centrum en referentiepunt, waarmee natuurlijk 
Christus bedoeld zal zijn. 
 

Met zijn decoratiepatroon zal Molkenboer dus vooral de triomf van Chris-
tus hebben willen benadrukken en dat is passend op een triomfboog die de 
scheiding aangeeft tussen het kerkschip (waar de gelovigen zitten) en het 
priesterkoor (het ‘locus sanctus’, waar de verheerlijking van Christus en de 
heilige eucharistie plaatsvindt). 
 

Bart Maltha, 
voorzitter Vrienden van de Abt  
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Maandagenda 

za 01 10.30 uur Zingen met plezier onder leiding van Richard 
Ram, pastorie 

  11.00 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A: 
Feest van het bezoek van de maagd Maria aan 
haar nicht Elisabeth. Eucharistieviering Frans/Ne-
derlands. Om 10.30 uur rozenkransgebed. 

  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Zevende zondag van Pasen. Eucharistieviering 

met parochievicaris Van der Helm m.m.v. organist 
Richard Ram. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 

zo 02 10.30 uur Zevende zondag van Pasen. Woord- en commu-
nieviering met pastor Jan Eijken m.m.v. kinder-
koor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ‘t Hekke. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
za/ 
zo 

01/ 
02 

weekend In Rijsbergen: Nationaal Jongerenkorenfestival 
met jongerenkoor PaMa onder de deelnemers 

ma 03 10.00 uur Vergadering Lidwinagroep, bibliotheek 
di 04 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 

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

do 06 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 08 09.00 uur Manifestatie De Vuurdoop, met onder anderen 

onze vormelingen van 2019, in de kathedrale kerk 
van Rotterdam 

  18.00 uur Pinksterzondag. Eucharistieviering in het Engels 
met father Vincesaps Reilly m.m.v. FCC Choir 
o.l.v. Yvonne Haaxman. Tweede schaalcollecte 
voor de Week Nederlandse Missionaris. 

zo 09 10.30 uur Pinksterzondag. Eucharistieviering met pater Vin-
cent Wang. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick 
Hopper zingt de Missa Festiva van Gretchaninov. 
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De gehele opbrengst van de collecte is voor de 
Week Nederlandse Missionaris. 

di 11 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: ‘Den Skyldige’. Met 

de Bethelkerk en de Nieuwe Badkapel. Verzame-
len in de hal om 13.00 uur. 

  19.00 uur Bezoek aan moskee El Islam, van der Vennestraat 
20; begeleiding pastor Jan Eijken 

wo 12 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 

  20.00 uur Voorbereiding doopviering van Olivia Schmidt en 
Jourvièny Schoop door ouders en doopheer 

do 13 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 15 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur H. Drie-eenheid. Eucharistieviering met pastoor 

Langerhuizen. De schola van Gli Uccelli o.l.v. Ri-
chard Ram zingt de Missa VIII. 

zo 16 10.30 uur H. Drie-eenheid. Eucharistieviering met pater Vin-
cent Wang m.m.v. jongerenkoor PaMa o.l.v. Bart 
de Jong. Wijkbusvervoer. 

  13.00 uur Vlaggetjesdag – Gospel aan de Haven 
ma 17  Het secretariaat is vandaag gesloten 
di 18 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 20 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 22 18.00 uur H. Sacrament. Eucharistieviering in het Engels 

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

zo 23 10.30 uur H. Sacrament. Eucharistieviering met pastoor Lan-
gerhuizen m.m.v. een organist. Bezoek parochie-
bestuur (onder voorbehoud). 
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zo 23 13.00 uur Doopviering van Olivia Luce Elsa Schmidt en Jour-
vièny Schoop met pastor Jan Eijken 

ma 24  Het secretariaat is vandaag gesloten 
di 25 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 27 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 29 11.00 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A: 
Feest van het Onbevlekt Hart van Maria. Eucharis-
tieviering Frans/Nederlands. 
Om 10.30 uur rozenkransgebed. 

  17.00 uur Dertiende zondag door het jaar. Eucharistievie-
ring met parochievicaris Van der Helm m.m.v. or-
ganist Patrick Hopper. De openingszang is God 
heeft het eerste woord. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 30 10.30 uur Dertiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

ring met parochievicaris Van der Helm. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Cho-
ralmesse in F van Bruckner. Wijkbusvervoer. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 

 

Toelichting op de agenda 

Nationaal Jongerenkorenfestival – zaterdag 1 en zondag 2 juni 
Het dertigste Nationaal Kampioen-
schap voor tiener- en jongerenkoren 
wordt georganiseerd in Rijsbergen. 
Het thema van het festival is: Let’s Ce-
lebrate. Onder de deelnemende koren 
zijn bekende namen: Jokolo, Tutti, 
Chantiel, Corbulo en natuurlijk PaMa. 
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Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 1 en 15 juni 
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. 
 

Wereldwinkel – weekend 1/2 en 29/30 juni 
Begin en eind juni is er in de Ontmoetingsruimte verkoop van artikelen uit 
de Wereldwinkel. In de maand juli is er géén verkoop. Het assortiment om-
vat voornamelijk levensmiddelen: koffie, thee, rijst, kruiden, honing, choco-
lade 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. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 4, 11, 18 en 25 juni 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep Antonius Abt bij elkaar 
voor de lezingen van de dag, gebed en zang. Van harte welkom. Voor meer 
informatie en ook om te vragen of de bijeenkomst doorgaat: Lida van Ruij-
ven, tel. 352 08 28. 
 

Orgelconcert – donderdag 6, 13, 20 en 27 juni 
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 8 en 22 juni 
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 16 en 30 juni 
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. 
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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. 
 

Secretariaat – maandag 17 en 24 juni 
In verband met vakantie van de medewerkers is het secretariaat op beide 
maandagen gesloten. 
 

Pastoraatgroep 
De pastoraatgroep vergadert niet in juni. De eerstkomende vergadering is 
op woensdag 3 juli 2019 om 11.00 uur in de bibliotheek. Als u de pastoraat-
groep iets wilt voorleggen, kunt u het beste na de weekendvieringen een 
van de leden aanspreken: Henk Bressers, Greet Kappers, Marie-Elise Hui-
gen of Nelly Oosthoek. 
 

 
 

Voedselbank zoekt hulp 
 

Voedselbank Scheveningen heeft dringend behoefte aan een nieuwe vrij-
williger voor het uitdeelpunt in Het Kalhuis aan de Badhuisstraat. 
 

Het werk bestaat uit het aanvullen van de voedselpakket-
ten, het ontvangen van de klanten en het uitgeven van de 
producten. 
U moet beschikbaar zijn op donderdagen van 13.30 tot 

17.00 uur en in staat zijn om de (zware) kratten te tillen. Verder bent u 
klantvriendelijk en kunt u goed met mensen omgaan. 
 

Welzijn Scheveningen biedt begeleiding en een WA- en ongevallenverzeke-
ring op het tijdstip van het vrijwilligerswerk. 
Het referentienummer van de vacature is: #WELG00146. 
 

Als u de Voedselbank uit de brand wilt helpen – en voor uzelf zinnig vrijwil-
ligerswerk vinden – kunt u uw reactie sturen aan: 

Vrijwilligerspunt Scheveningen 
Couvéehuis 
Frankenslag 139, 2582 HJ Den Haag 
tel. 416 20 20 
e-mail info@vrijwilligerspuntscheveningen.nl. 
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Schitterende icoon te winnen! 
 

Deze icoon zal op het feest van 
de H. Antonius Abt op zondag 
7 juli 2019 verloot worden. 
 

De icoon is geschreven door 
wijlen Lies van Blijswijk. Omdat 
deze niet gevernist was en de 
kleuren iets verbleekt waren, 
heeft Eva Nienhaus het kunst-
werk vakkundig en bijzonder 
mooi bijgewerkt. 
 

De kinderen van Lies hebben de 
icoon met de afbeelding van Je-
zus, Maria en de apostel Johan-
nes ter beschikking van de Lid-
winagroep gesteld. De op-
brengst komt ten goede aan de 
ouderenactiviteiten in onze ge-
loofsgemeenschap. 
 

De icoon is 20 x 24 cm en te bezichtigen in de vitrine in de Ontmoetings-
ruimte. 
 

Loten hiervoor zijn voor € 1,00 per stuk te koop bij het begin van het feest, 
maar ook in de voorverkoop. 
U kunt hiervoor contact opnemen met 

Thea van Leeuwen, tel. 354 03 89 of 
Angela van der Toorn, tel. 338 84 27. 

 

Alvast veel geluk bij de verloting, het zal voor de winnaar of winnares een 
prachtige en waardevolle aanwinst zijn. 
 

Angela van der Toorn, 
Lidwinagroep 
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Nieuw altaarkleed 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Tijdens de Paaswake op zaterdag 20 april 
lag er een wit kleed versierd met lelies 
over de altaartafel. Het werd vervaardigd 
door de dames van de paramentencom-
missie van de Antonius Abt. 
Voor dit kleed – overigens een langlopend 
project – deed de commissie inspiratie op 
bij een van de ronde glas-in-loodramen, 
namelijk het raam Castitas (zuiverheid), 
dat u vindt boven kruiswegstatie II. 

 

Onze geloofsgemeenschap is een prachtig altaarkleed rijker, waarvoor de 
paramentencommissie alle lof verdient, en zal er de hele paastijd van kun-
nen genieten. 
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Lourdesreis 
 

Katholiek Den Haag gaat van woensdag 18 tot en met donderdag 26 sep-
tember 2019 per bus op bedevaart naar Lourdes. Het belooft een prachtige 
reis te worden met een bezoek aan de kathedraal van Reims, de monumen-
tale basiliek van Vézelay, aan Nevers waar de heilige Bernadette ligt opge-
baard, Rocamadour en de kathedraal van Chartres. En natuurlijk met alle 
inspirerende vieringen in Lourdes. 
Folders staan in de Ontmoetingsruimte maar voor meer informatie kunt u 
ook contact opnemen met Cisca van der Sluijs, tel. 06 28 32 73 88. 
 

Bedevaart naar Brielle 
 

De nationale bedevaart naar Brielle wordt gehouden op zaterdag 6 juli 
2019. Katholiek Den Haag gaat per bus of op de fiets. Parochievicaris Van 
der Helm legt de tocht per fiets af. De bus vertrekt om 9.15 uur van de 
Jacobuskerk aan de Parkstraat; de fietsers vertrekken om 7.00 uur van de-
zelfde plaats. Het programma in Brielle start om 11.00 uur met een eucha-
ristieviering waarin de bisschop van Rotterdam voorgaat. Na de vespervie-
ring van 15.30 uur begint de terugreis naar Den Haag. 
Kosten: € 20,- voor de busreis; fietsers betalen € 3,- voor de veerboot. 
Folders staan in de Ontmoetingsruimte. Voor meer informatie kunt u ook 
contact opnemen met Kees Nusteling, tel. 306 38 11. 
 

Bouw in Lumen Valley van start 
 

Met geld dat onder meer in de 
Antonius Abt is ingezameld tij-
dens de Vastenactie, zie pag. 4, 
is in Lumen Valley, Togo, de 
bouw van een leslokaal van 
start gegaan. Het werk is onder-
deel van de opleiding tot metse-
laar. Er wordt gebruik gemaakt 
van traditionele metselmetho-
den en -specie.  
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Feest van de Goddelijke Barmhartigheid 
 

  
 

Zondag 28 april 2019 was de Filipijnse katho-
lieke gemeenschap (FCC) Den Haag medeorga-
nisator van het feest van de Goddelijke Barm-
hartigheid (Divine Mercy) in de kathedrale basi-
liek van Sint Bavo in Haarlem. Hoofdcelebrant 
was Mgr. J. Hendriks. 
Foto linksboven: de aankomst van FCC bij de 
kerk; rechtsboven de versierde afbeelding van 
de Divine Mercy. 
Foto links: MaLou Pimentel van de Divine Mercy 
Apostolate Holland met een speciale Mercy-
taart. 

 

Geloofsbelijdenis van Nicea 
 

Op 6 juni geeft kunsthistorica Désirée Krikhaar 
een presentatie over de ontstaansgeschiedenis en 
betekenis van de geloofsbelijdenis van Nicea-Con-
stantinopel aan de hand van kunstafbeeldingen. 
Kosten: € 20,-. 
Koster Agnes Glandorf beveelt deze lezing van 
harte bij u aan en vindt het prettig als je haar 
even laat weten dat je komt (tel. 06 34 54 54 03). 
 

Datum: donderdag 6 juni 2019 | Tijd: 10.00-12.00 uur | Plaats: Bergkerk, 
Daal en Bergselaan 50A, Den Haag (ingang links van gebouw de trap af).  
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Lobe den Herren 
 

Zondag 12 mei stopt er al vroeg een grote touringcar voor de kerk en 25 
krachtige grijze heren, met hun vrouwen, betreden de kerk. Het is ons gast-
koor uit Essen-Burgaltdorf in Duitsland, de Sängervereinigung 1866. Ze ver-
blijven drie dagen in Nederland. Tijdens het inzingen van Lobe den Herren 
hoor ik het al: hier staat kwaliteit! De kerk vult zich verder met onze be-
kende mensen en opeens verschijnen daar wel zestig jongens- en meisjes-
scouts in uniform, met hun stafleden. Ze hebben totems bij zich en ik hoor 
dat het Franse groepen zijn die vóór aanvang van hun activiteit op Scheve-
ningen in de Antonius Abt naar de viering komen. Helemaal internationaal 
wordt het met onze Chinese parochievicaris Vincent Wang als voorganger. 
 

  
Sängervereinigung 1866 uit Essen 

op het orgelbalkon van de Abt 
Na de viering nog een toegift 

op het kerkplein 
   foto’s Ine Steenhoff 
 

Er wordt prachtig gezongen, het herenkoor samen met onze dames van 
Laus Deo. De Franse kindertjes die onze vergrijzende gemeenschap verjon-
gen én onze enthousiaste pater Vincent Wang die ons allemaal in ons hart 
weet te raken. Ik denk dat dít de bedoeling was van de Man uit Nazareth... 
Alle mensen samen! 
 

Annemiek Beeloo 
 

Volgende maand 
 

 zaterdag 6 juli, Nieuwe Badkapel, 15.00-16.45 uur – Symposium Geloof, 
kerk & medische ethiek. 

 zondag 7 juli, 10.00 uur – Feest van de patroon van onze kerk, de 
H. Antonius Abt, in de kerk en op het buitenterrein.  
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‘Kijk, de Abt’ 
 

De toren van de Abt nu eens gezien van een andere kant, namelijk van de 
zeezijde. Deze foto verschijnt, afgewisseld met andere, op de website 
(homepage) van de Oude Kerk in de Keizerstraat. 
 

 
 

 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 25 juni 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.eij-
ken@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). 
 

 


