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Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt 
 

Scheveningseweg 233, 2584 AA Den Haag, 070 – 354 17 42 
 

Secretariaat antoniusabt@rkdenhaag.nl 
Openingstijden maandag: gesloten 

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 Nelly Oosthoek 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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Vier inspirerende wandelingen in de 
 

‘Zomer-Tijd voor de Ziel’ 
 

Onder het motto Zomertijd voor de ziel organiseert onze parochie in juli en 
augustus in oecumenisch verband vier wandelingen door de natuur en 
langs de stadsgrenzen van Den Haag. 
 

De zomer is de tijd bij uitstek om even op adem te komen en bij te tanken, 
oftewel op ontspannen wijze inspiratie op te doen. Ook in Den Haag. 
Wanneer veel stadgenoten vertrekken voor een vakantiereis, wanneer de 
dagjesmensen samenklonteren op de smalle zandstrook langs de zee of op 
de terrasjes hartje centrum, trekken wíj de wandelschoenen aan voor een 
flinke tocht. 
 

In vier rondwandelingen doen we Ockenburg en Madestein aan, evenals 
het Westbroekpark (foto) met begraafplaats Sint Petrus Banden en de 
Scheveningse Bosjes, Meijendel met de Waalsdorpervlakte, en het Haagse 
Bos met Marlot en Clingendael. 
 

Op elke wandeling vindt 
een ontmoeting plaats 
met een inspirerende man 
of vrouw die maatschap-
pelijk actief is in een bij-
zondere activiteit of op 
een bijzondere plek. 
Deze gast vertelt een per-
soonlijk verhaal over zijn 
vrijwillige inzet voor de 
samenleving en geeft stof 
tot overdenking. 
 

We hebben vier interessante gasten in petto. 
 

De wandelingen eindigen met een ‘picknick’ (zelf meenemen) in de buiten-
lucht – bij regen in een uitspanning. 
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Wie weet, mogen we aan het eind van de rit constateren dat gezamenlijke 
inzet en fijne gesprekken verrassing, ontspanning en bezinning hebben ge-
bracht. Als een zacht briesje op een heerlijke zomerochtend. 
 
Wandelt u mee? 
 

Data: woensdag 24 juli, 31 juli, 7 augustus en 14 augustus. 
Tijd: start om 9.30 uur. 
Officiële afsluiting: rond 12.30 uur. Maar er is gelegenheid voor de deelne-
mers om langer na te praten. 
 

Organisatie: pastor Jan Eijken. 
 

Opgave per e-mail, twee weken vóór de wandeldatum, is verplicht: 
antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
Eén week voor de wandeling krijgt u informatie over startpunt, route en 
gast teruggemaild. 
 

Familieberichten 
 

gedoopt 
23-06-2019 Olivia Luce Elsa Schmidt 
   Jourvièny Schoop 
   Samantha Pauline Mota Martins 
 

Opbrengst collectes 
 

20/05 – 26/05 = € 335,30  27/05 – 02/06 = € 740,33 
03/06 – 09/06 = doelcollecte  10/06 – 16/06 = € 444,35 
17/06 – 23/06 = € 495,87 
 

Doelcollecte 
De opbrengst voor de Week Nederlandse Missionaris (Pinkstercollecte) is 
€ 757,45. Hartelijk dank, een resultaat waar we weer trots op mogen zijn. 
werkgroep M.O.V. 
 

Vakantie 
Pastor Jan Eijken is van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juli afwezig.  

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl
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Geloof, kerk en medische ethiek 
 

Dit jaar koos de Nieuwe Badkapel voor 
zijn jaarlijkse symposium het thema Ge-
loof, kerk en medische ethiek. 
 

De sprekers op dit symposium zijn: 
o prof. dr. Theo Boer (foto), hoogleraar 

(medische) ethiek aan de Protestantse 
Theologische Universiteit; 

o Joost Röselaers, predikant Vrijburg 
Amsterdam-Zuid en predikant in Algemene Dienst en voorman van de 
Remonstranten; 

o ds. Erwin de Fouw, geestelijk verzorger in verpleeghuis De Eshoeve en 
Residentie en Maison Gaspard de Coligny in Den Haag. 

 

De middag wordt ingeleid door ds. Charlotte van der Leest. Daarna geven 
de sprekers een inleiding op het onderwerp vanuit hun achtergrond en ex-
pertise. Vervolgens gaan ze hierover met elkaar en de bezoekers in gesprek 
onder leiding van Jan Schinkelshoek. 
 
Bijzonderheden 

 

Ontvangst met koffie en thee vanaf 
14.30 uur. 
Na afloop is er een borrel om met elkaar 
na te praten. 
De toegang tot het symposium is gratis. 
Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt 
gewaardeerd. 
 

 

Aanmelden met het formulier dat u kunt vinden op http://www.nieu-
webadkapel.nl/symposium/ 
 

Datum: zaterdag 6 juli 2019 | Tijd: 15.00-16.45 uur | Plaats: Nieuwe Bad- 
kapel, Nieuwe Parklaan 90 
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Vormselvoorbereiding 
 

De geloofsgemeenschap H. Antonius Abt nodigt jongens en meisjes uit zich 
op te geven voor de voorbereiding op het ontvangen van het heilig vormsel 
in 2020. 
 

De voorbereiding vindt eens per twee weken plaats 
op een locatie naar keuze: 
Corner Paschaliskerk (foto links), Dreibholzstraat 1, 
op woensdagavond of 
pastorie Jacobuskerk, Willemstraat 60, op zondag-
ochtend. 
 

Zondag 15 september is er om 11.00 uur een start-
viering met vormelingen en ouders in de Paschalis-
kerk aan de Wassenaarseweg. Pastoor Langerhui-
zen gaat in deze viering voor en jongerenkoor 

PaMa verzorgt de zang. 
 

Aansluitend is er een bijeenkomst in de pastorie van de Paschaliskerk. Tij-
dens deze bijeenkomst maken de vormelingen en hun ouders (nader) ken-
nis met elkaar, met de pastoor en met de begeleiders van de vormselcate-
chese. 
 

De toediening van het vormsel vindt ook 
plaats in de Paschaliskerk op een nader 
te bepalen zondag in februari 2020. 
 

De bij ons bekende kinderen van elf en 
twaalf jaar en hun ouders zijn begin juni 
persoonlijk uitgenodigd. De sluitdatum 
voor aanmelding is maandag 15 juli 
2019. 
 

pastoraatgroep 
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Aanvangstijd zondagviering 
 

Door een verminderde beschikbaarheid van assistenten voor de eucharis-
tievieringen in onze parochie is het steeds moeilijker het vieringenrooster 
gevuld te krijgen met voorgangers. Het is daarom noodzakelijk de aan-
vangstijd van de vieringen in de Antonius Abt aan te passen en dat bete-
kent dat vanaf zondag 7 juli 2019 de eucharistieviering om 10.00 uur zal be-
ginnen. Dus: in plaats van half elf om tien uur, een half uur verschil. 
Ik hoop op uw begrip voor deze wijziging. 
 

Pastoor Dolf Langerhuizen 
 

Huize Waalsdorp 
 

Graag maken wij u attent op de mogelijkheid om op zaterdag de eucharis-
tie mee te vieren in Huize Waalsdorp, Jan Muschlaan 157, 2597 TS Den 
Haag. De viering begint om 15.30 uur in de Multifunctionele ruimte van 
Huize Waalsdorp. Regelmatig gaan pastoor Langerhuizen, oud-pastoor Kur-
vers of parochievicaris Van der Helm daarin voor. 
Als de viering in de Antonius Abt om 10.00 uur op zondag voor u te vroeg 
is, is Huize Waalsdorp op zaterdag misschien een goed alternatief. U bent 
er in elk geval van harte welkom en in de winter is het er lekker warm. 
 

pastoraatgroep 
 

Gospel aan de Haven 
 

Als afsluiting van Vlaggetjesdag was er op 
zondag 16 juni ‘Gospel aan de Haven’, een 
programma met zang van de groep G-roots, 
en gepresenteerd door Gert-Jan van den 
Ende. Er was ook een informatiestand van 
het Oecumenisch Beraad Scheveningen. Op 
de foto, gemaakt door onze vertegenwoor-
diger Annemiek Beeloo, ziet u Carla Ver-
baan en Rien de Jonge achter de kraam met 
aan de voorkant de prachtige poster van 
een Monumentendag als blikvanger.  
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Maandagenda 

di 02 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
do 04 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 06 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Veertiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

ring met parochievicaris Van der Helm. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa 
Princeps Pacis van William Lloyd Webber. 

zo 07 10.00 uur Veertiende zondag door het jaar. Feest van de H. 
Antonius Abt, patroon van onze kerk. Eucharistie-
viering met pastoor Langerhuizen en pastor Wit-
teman m.m.v. alle koren van onze geloofsge-
meenschap. 

  11.00 uur Voortzetting van het feest op het buitenterrein 
met een koffie- en lunchbuffet, gezelligheid en 
ontmoeting. 

di 09 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
wo 10 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
do 11 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 13 11.00 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9: 
viering van de Russisch-orthodoxe parochie De-
venter met aartspriester Theodoor van der Voort 

  18.00 uur Vijftiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 
in het Engels met father Vincesaps Reilly m.m.v. 
FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 
Doop van Gianna (Gia) Tabada. 

zo 14 10.00 uur Vijftiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Rivadeneira Aldás. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de 
Messe brève nr. 7 in C van Gounod. 

di 16 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 

do 18 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 20 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
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za 20 17.00 uur Zestiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pater Vincent Wang (‘stille mis’). 

zo 21 10.00 uur Zestiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Rivadeneira Aldás m.m.v. 
organist Patrick Hopper. Wijkbusvervoer. 

di 23 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
wo 24 09.30 uur Zomertijd voor de ziel – eerste van vier inspire-

rende wandelingen door het Haagse groen. Orga-
nisatie: pastor Jan Eijken. 

do 25 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 27 18.00 uur Zeventiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

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

zo 28 10.00 uur Zeventiende zondag door het jaar. Eucharistievie-
ring met pastoor Langerhuizen. De St. Michael-
Chorknaben uit Schwäbisch Gmünd zingen de 
vaste gezangen en enkele motetten. Wijkbusver-
voer. 

di 30 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
wo 31 09.30 uur Zomertijd voor de ziel – tweede van vier inspire-

rende wandelingen door het Haagse groen. Orga-
nisatie: pastor Jan Eijken. 

 

Toelichting op de agenda 

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

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 6 en 20 juli 
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 
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die uitleg kunnen geven over de historie, de bouw en het interieur van de 
kerk. De toegang is vrij en fotograferen is toegestaan. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 13 en 27 juli 
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. Tijdens 
de viering van 13 juli wordt Gianna (Gia) Tabada gedoopt. Gia werd gebo-
ren op 11 september 2018 en is de dochter van Maricel en Giovani Tabada. 
 

Wijkbusvervoer – zondag 21 en 28 juli 
Kerkgangers kunnen met de wijkbus naar de Antonius Abt. U wordt thuis 
opgehaald tussen 9.00 en 9.30 uur. Vertrek van de kerk voor de retourrit: 
11.45 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 tussen 10.00 en 13.00 uur, tel. 354 17 42. 
 

Gastkoor uit Duitsland – zondag 28 juli 
De St. Michael-Chorknaben is een katholiek jongenskoor uit Schwäbisch 
Gmünd in Zuid-Duitsland dat, op koorreis in Nederland, de eucharistievie-
ring in de Antonius Abt muzikaal komt opluisteren. De ongeveer dertig zan-
gers zijn in de leeftijd van acht tot 28 jaar. 
 

Wereldwinkel 
In de maand juli is er geen verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel. De 
eerstvolgende verkoop is op zondag 4 augustus 2019 om 11.00 uur. 
Voor het volledige assortiment levensmiddelen en cadeauartikelen kunt u 
terecht in de Wereldwinkel, Stevinstraat 149. 
 

Gebedsgroep 
In de maand juli zijn er geen bijeenkomsten van de gebedsgroep Antonius 
Abt onder leiding van Lida van Ruijven. 
 

Secretariaat 
In de maand juli is het secretariaat op maandag gesloten. 
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Pastoraatgroep 
De pastoraatgroep vergadert niet in juli. De eerstkomende vergadering is 
op woensdag 21 augustus 2019 om 11.00 uur in de bibliotheek. Als u de 
pastoraatgroep iets wilt voorleggen, kunt u het beste na de weekendvierin-
gen een van de leden aanspreken: Henk Bressers, Greet Kappers, Marie-
Elise Huigen of Nelly Oosthoek. 
 

 
 

Hij komt eraan: de snuffelmarkt 
 

De Vrienden van de Abt organiseren 
ook dit jaar weer een gezellige snuf-
felmarkt op het plein vóór de kerk. 
(Bijgaande foto maakte vrijwilliger 
Helmy Waaijer net vóór de opening 
van de markt in 2018.) 
 

De datum voor dit jaar is zaterdag 
17 augustus, de markt begint om 
10.00 uur en eindigt om 15.00 uur. 
Wij hopen op mooie, leuke en inte-
ressante koopwaar maar hebben daar natuurlijk uw hulp bij nodig. Kijkt u 
eens in uw boeken-, servies- en linnenkasten, in uw berging of op uw zolder 
naar goed verkoopbare artikelen en doneer die aan de snuffelmarkt. Kleine 
meubelstukken zijn ook welkom. En u weet, de opbrengst van de markt 
komt ten goede aan de Antonius Abt. 
 

Als u twijfelt of iets geschikt is voor de snuffelmarkt neemt u dan op vrij-
dagochtend even contact op met Barbara Wolswijk, telefoon 354 17 42 
(secretariaat Antonius Abt). 
Mocht u boeken willen afstaan dan kunt u het beste even overleggen met 
Joke Vinkesteijn, bereikbaar via het secretariaat van de Antonius Abt, tele-
foon 354 17 42. 
 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

Vrienden van de Abt 
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De drie verschillende Christusmonogrammen 
 

Antoon Molkenboer heeft in zijn mozaïeken en glas-in-loodramen in totaal 
drie keer een Christusmonogram afgebeeld maar deze monogrammen zijn 
niet identiek. Door toevoegingen en elke keer een andere context heeft hij 
de symbolische verwijzingen aangepast aan de gehele voorstelling. 
Er zit er één (A) in het engelenmozaïek, één (B) in de glas-in-loodramen van 
de doopkapel en tot slot één (C) in de mozaïekband rond het gedenkmoza-
iek. 
 

Een Christusmonogram bestaat standaard uit de samenvoeging van de let-
ters ‘X’ en ‘P’. Het is een afkorting van de Griekse naam Χριστός (Christos), 
waarvan de eerste twee letters X (chi) en P (rho) samen het monogram vor-
men. Vaak wordt een Christusmonogram afgebeeld in een cirkel en een cir-
kelomtrek verwijst naar begrippen als volmaaktheid en eeuwigheid. Zo ver-
toont het Christusmonogram een sterke overeenkomst met het vroegchris-
telijke zonnerad- of wagenwielsymbool, waarvan de zes spaken een samen-
voeging zijn van de letters ‘I’ en ‘X’. Dat zijn de initialen I (iota) en X (chi) 
van de Griekse naam Iησούς Χριστός (Ièsous Christos). 
 

   
monogram (A) monogram (B) monogram (C) 

 

Om zijn Christusmonogrammen plaatste Antoon Molkenboer steeds dub-
bele cirkels. Wat ook weer gezien zou kunnen worden als het aureool van 
Christus, want alleen bij het aureool van Christus worden dubbele cirkels 
afgebeeld. 
 

Engelenmozaïek 
Het gouden Christusmonogram in het engelenmozaïek wordt gecombi-
neerd met de letters A (alfa) en Ω (omega), omdat in de Openbaring 2:8 
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Jezus aangeduid wordt als ‘de Eerste en de Laatste’. 
Het monogram is hier omringd door een lichtgroene doornenkroon met 
rode doornen, waarmee niet verwezen wordt naar het lijden van Christus, 
maar naar zijn overwinning op de dood. De goddelijke gouden stralen zijn 
afgebeeld tegen een blauwe achtergrond, waarmee het levengevende wa-
ter wordt verbeeld. 
Het Christusmonogram in het engelenmozaïek is het centrale onderwerp 
van de gehele voorstelling, die als eerbetoon aan de victorie van Christus 
gezien moet worden. Twee engelen met olijftakken in hun hand adoreren 
het monogram en de overige vier engelen in de voorstelling dragen de at-
tributen van zijn zalving en kroning. 
 
Doopkapel 
Het Christusmonogram in de glas-in-loodramen van de doopkapel lijkt in 
eerste instantie niet meer te zijn dan een onderdeel in een voorstelling 
over het sacrament van de doop. Het heeft ook de minste toevoegingen en 
wordt maar gedeeltelijk omkranst door goddelijke gouden stralen. 
Het monogram is wel in het centrum van de raampartij geplaatst, maar 
daarboven bevindt zich te midden van grote stralende cirkels een symboli-
sche verwijzing naar God en de heilige Geest (de stem van God en de neer-
dalende duif bij de doop van Jezus). Het water en de planten om en onder 
het Christusmonogram verwijzen naar de rivier de Jordaan waarin Johan-
nes de Doper Jezus doopte. 
Daarom gaat het in dit glas-in-loodraam toch echt wel om Christus, die de 
doop heeft ingesteld, wat gebeurt ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de 
heilige Geest’. 
 
Gedenkmozaïek 
Het gouden Christusmonogram bovenaan op het boogvlak rond het ge-
denkmozaïek wordt gecombineerd met een gedeeltelijk overlappend 
Grieks kruis (?) en lijkt zo nog meer op het vroegchristelijke zonnerad- of 
wagenwielsymbool. Het mist de goddelijke gouden stralen, maar de als eer-
betoon aan Christus afgebeelde olijftakken hebben wel gouden contourlij-
nen. Ze staan symbolisch voor vrede, verzoening en hoop, welke door de 
opoffering van Jezus aan de mensheid gebracht zijn. 
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Ook dit monogram is weer afgebeeld tegen een blauwe achtergrond, waar-
mee het levengevende water wordt verbeeld. 
 

Bart Maltha, 
voorzitter Vrienden van de Abt 
 

Korenfestival in Rijsbergen 
 

Jongerenkoor PaMa heeft zich, 
onder meer met Ik heb je iets 
te zeggen en Celebrate and 
sing, kranig geweerd tijdens 
het 30e Nationaal Kampioen-
schap Jongerenkoren op 1 en 2 
juni 2019 in Rijsbergen. Jonge-
renkoor Jokolo uit Nijmegen 
won de eerste, Chantiel uit Tiel 
de tweede en Tutti uit Gorin-
chem de derde prijs. 

 

Zomerzangavonden 
 

Deze maand staan er twee Zomerzangavonden in de Oude Kerk op het pro-
gramma. 
De eerste avond is met het Christelijk Mannenkoor onder leiding van 
Michael Spaans en Jan van Westenbrugge op het koororgel. 
De tweede met Mannengroep ‘Ons Centrum’ onder leiding van Teun Mooi-
man. 
De toegang is gratis. 
 

Data: dinsdag 9 en 23 juli 2019 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: Oude Kerk, Keizer-
straat 8 
 

Antonius Abtfeest 
 

In het zomernummer van Stella Maris bent u op pag. 6 al van harte welkom 
geheten op het Antonius Abtfeest dat wij op zondag 7 juli vieren. U bent 
ook uitgenodigd iets lekkers mee te brengen voor het koffie- en lunchbuf- 
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fet en weet dat de icoon van Lies van Blijswijk verloot wordt ten bate van 
de Lidwinagroep. 
Intussen hebben de vijf koren het muzikale deel van de viering voorbereid: 
elk koor zingt uit eigen repertoire en gezamenlijk zingen zij de geloofsbelij-
denis en het Anima Christi van M. Frisina. Traditiegetrouw zingen zij aan 
het begin van de viering met alle kerkgangers ‘De vreugde voert ons naar 
dit huis’ en tot slot ‘Wij moeten gaan’. Dat laatste betekent ook: naar bui-
ten, naar de koffie. 
 

Tweede leven 
 

De organisatoren van de Winterfair in de Bethelkerk willen in december 
graag een kraam inrichten met restmaterialen op het gebied van naaien en 
handwerken. Ze willen zo restanten wol en katoen, lappen en lapjes, kno-
pen, borduurgaren, stramien en dergelijke een tweede leven geven. 
Als u dergelijk materiaal hebt liggen en het aan de Winterfair wilt doneren, 
kunt u het deponeren in de krat in de hal van de Bethelkerk, Jurriaan 
Kokstraat. Eventueel kan het worden opgehaald, belt u dan even met Janny 
Mulder, tel. 331 96 54, voor het maken van een afspraak. 
 

Volgende maand 
 

 zondag 4 augustus, 11.00 uur – Verkoop van artikelen uit de Wereldwin-
kel. 

 woensdag 7 augustus, 9.30 uur – Zomertijd voor de ziel, derde van vier 
inspirerende wandelingen door het Haagse groen. 

 dinsdag 13 augustus, woensdag 14 augustus en donderdag 15 augustus, 
10.00-13.00 uur – Inbreng van artikelen voor de snuffelmarkt. 

 woensdag 14 augustus, 9.30 uur – Zomertijd voor de ziel, vierde en laat-
ste inspirerende wandeling door het Haagse groen. 

 zaterdag 17 augustus, 10.00-15.00 uur – Jaarlijkse snuffelmarkt op het 
plein vóór de kerk, georganiseerd door de Vrienden van de Abt. 

 zondag 18 augustus – Wijkbusvervoer. 

 woensdag 21 augustus, 11.00 uur – Vergadering pastoraatgroep. 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

Woensdag 29 mei beklom parochievicaris Ad van der Helm de toren van de 
Grote of Sint Jacobskerk om beiaardier Gijsbert Kok te bezoeken. Hij 
maakte foto’s in alle richtingen waaronder deze richting Scheveningen. Niet 
te missen de toren en het dak van de Antonius Abt. 
 

 
 

 

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

 


