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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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Over een gezellige en smakelijke lunch 
 

Op maandag 24 juni verzamelden 18 senioren van de Lidwinagroep zich 
’s middags voor een lunch bij restaurant Zarautz aan de Prins Willemstraat. 
De zon scheen uitbundig en de temperatuur was nog net uit te houden, 
maar wij zaten heerlijk op het terras in de schaduw van de grote parasols 
met af en toe een zacht briesje. 
 

 
 

Wij werden ontvangen met heerlijke koele drankjes of voor de liefhebbers 
koffie of thee. Al gauw was iedereen druk met elkaar in gesprek en er wer-
den bijvoorbeeld aan onze tafel hilarische, nostalgische herinneringen op-
gehaald uit onze kinder- en jeugdtijd. Ook aan de andere tafels werd geani-
meerd gepraat en gelachen. We hebben genoten! 
 

We mochten kiezen uit gebakken kabeljauwfilet of biefstuk en het zag er 
heerlijk uit en smaakte voortreffelijk; we sloten af met koffie, thee of een 
ander drankje. 
 

Net toen wij wilden opbreken kwam koster Annemiek Beeloo haar collega 
Jeanne de Jong – onder applaus van alle aanwezigen – met een bloemen-
bon verrassen (foto op pag. 4) voor haar immense inzet van de dag ervoor, 
zondag 23 juni. 
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Er waren namelijk om half twee drie doopjes gepland maar de derde fami-
lie kwam, wegens de lange files naar 
Scheveningen in verband met het Sail-
evenement, bijna een uur te laat. De 
eerste twee kinderen waren toen al ge-
doopt. 
 

Op aandringen van Jeanne heeft pastor 
Jan Eijken, na een snelle kop koffie en 
een boterham, het derde kindje toch nog 
gedoopt. Doordat de familieleden na af-
loop echter nog geruime tijd bleven han-
gen om foto’s te maken, liep het steeds 
verder uit. Jeanne kon uiteindelijk om 
half vijf het licht in de kerk uitdoen. 
 

Terug naar de Lidwinagroep. Wij kunnen 
terugkijken op een zeer geslaagde middag, met dank aan de medewerkers 
van Zarautz. 
 

Angela van der Toorn, 
Lidwinagroep 
 

Familieberichten 
 

gedoopt 
13-07-2019 Roz Malky (meisje uit de Syrische gemeenschap) 

Gianna (Gia) Tabada (Filipijnse gemeenschap) 
 

Opbrengst collectes 
 

24/06 – 30/06 = € 459,33  01/07 – 07/07 = € 775,30 
08/07 – 14/07 = € 307,19  15/07 – 21/07 = € 389,73 
 

Vakantie 
 

Pastoor Langerhuizen is van 1 augustus tot en met 15 september afwezig, 
pastor Witteman de hele maand augustus 2019.  
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Zondag 11 augustus, feest van de H. Clara 
 

Gli Uccelli bezingt de ‘Madonna de Claritate’ 
 

Ons koor zingt over de ‘Vrouwe van het Heldere Licht’, de heilige Clara. Op 
zondag 26 mei zongen we in de viering het lied dat Marco Enrico Bossi haar 
ter ere componeerde: de Madonna de Claritate. ‘Chiara,’ zingen we, ‘la 
terra scura schiara del tuo chiaror’ (Maak de donkere aarde licht, verlicht 
haar met jouw helderheid). 
 

Ik ken geen mooiere kerk dan de Antonius 
Abt in Scheveningen om de lof te zingen van 
het Licht. Alles ademt daar licht. Het hele 
kerkgebouw is ontworpen rond het gegeven 
dat God het Licht in de wereld is en wij ons 
mogen koesteren in zijn Goddelijke stralen. 
Kijk naar de ramen. Daar zie je steeds een 
edelsteen die de zonnestralen naar alle kan-
ten kaatst met z’n facetten. Kijk naar dat 
weergaloze mozaïek dat fonkelt door de glo-
rierijke opgestane Heer. Zelfs het gewelf lijkt 
op een kristal die het licht vangt en ver-
spreidt. 
 

Iedere keer als ik dat gesloten en ongenaak-         De heilige Clara 
bare gebouw binnenkom overvalt mij een 
gevoel van openbaring. Het is alsof je een andere wereld binnenstapt, een 
wereld waarin duisternis en schemer geen plaats hebben. Hier is het licht 
het middelpunt en het giet zijn stralen uit over eenieder die binnentreedt. 
Dit kerkgebouw heeft de gave om je te laten voelen dat jij ook zo’n steen 
kunt zijn die flonkert en sprankelt. Hier beleef je de zegen van Aäron – 
‘moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen’ – iedere keer 
als je er bent. Wat kan een kerkgebouw nog meer dan het gevoel overbren-
gen dat jij in Zijn licht staat? 
 

Op 18 januari 1888 was Bossi in Assisi en liet hij zich inspireren door de 
middeleeuwse dichtregels die de devotie voor de heilige Clara uitdrukken 
in de geest van Sint Franciscus. Die regels drukken onverholen verering uit 
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en passen daarom goed in het late negentiende-eeuwse katholicisme. 
Maar er spreekt ook de onbekommerde overgave uit die Franciscus pre-
dikte. Laat dat Licht maar over je heen klateren. Meer hoeft even niet van 
Hem. 
 

Arjen Kok 
 

website www.gli-uccelli.nl 
 

‘Zomer-Tijd voor de Ziel’ 
 

Er vinden in de maand augustus nog twee wandelingen door de natuur van 
Den Haag plaats. Op elke wandeling vindt een ontmoeting plaats met een 
inspirerende man of vrouw die maatschappelijk actief is in een bijzondere 
activiteit of op een bijzondere plek. De wandelingen eindigen met een 
‘picknick’ (zelf meenemen) in de buitenlucht – bij regen in een uitspanning. 
 

Opgave per e-mail is verplicht: antoniusabt@rkdenhaag.nl. Vóór de wande-
ling krijgt u informatie over het startpunt teruggemaild. 
Organisatie: pastor Jan Eijken. 
Voor meer informatie: Maandbericht juli 2019 of website rkdenhaag.nl. 
 

Data: woensdag 7 en 14 augustus 2019 | Tijd: start om 9.30 uur; afsluiting 
rond 12.30 uur. 
 

Welkom in de NBK 
 

Deze zomer gaat de Nieuwe Badkapel open voor bezoekers. U kunt op uw 
gemak een kijkje nemen in het monumentale pand, het interieur bewonde-
ren of rustig zitten in de stilteruimte van de kerk. U kunt een rondleiding 
krijgen, een gesprek aanknopen, koffie of thee drinken en naar muziek luis-
teren. Zo is er op 17 augustus een optreden van Egor Kolesov, orgel, en 
Ruslan Shmelkov, klarinet. Beiden zijn afkomstig uit Rusland en maken een 
kleine toernee. 
 

Data: zaterdag 3, 10, 17, 24 en 31 augustus 2019 | Tijd: 14.00-16.00 uur | 
Plaats: Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90 
  

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl
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FCC Family Fun Day 
 

 

 
 
Zondag 30 juni 
2019 
 
Westbroekpark 
 
Thema: 
Laro ng Lahi 
(traditionele Fili-
pijnse spelen) 

 

  
Pabitin, de Filipijnse vorm van de piñata, vereist behendigheid. 
Aan het rek, net buiten hun bereik, hangen kleine cadeaus die de kin-
deren naar beneden moeten zien te halen.  

 

Foto rechts: Ei doorgeven, ook een 
behendigheidsspel en hier voor vol-
wassenen. 
 
De Family Fun Day van de Filipijnse 
gemeenschap is een jaarlijks terug-
kerend festijn in de open lucht met 
spelletjes en veel lekker eten.  



8 

Maandagenda 

do 01 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 03 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Geen viering 
zo 04 10.00 uur Achttiende zondag door het jaar. Woord- en com-

munieviering met pastor Eijken m.m.v. pianist 
Niels Zeven (van de Stadhoudertjes). 

  11.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
di 06 09.00 uur Viering met pastor Jan Eijken met aansluitend 

koffie-inloop 
wo 07 09.30 uur Zomertijd voor de ziel – wandeling door het 

Westbroekpark e.o. Gast: Astrid Oranje. 
do 08 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 10 18.00 uur Negentiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

ring in het Engels m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne 
Haaxman. 

zo 11 10.00 uur Negentiende zondag door het jaar. Eucharistievie-
ring met parochievicaris Rivadeneira Aldás m.m.v. 
organist Patrick Hopper. 

di 13 09.00 uur Eucharistieviering met pater Vincent Wang met 
aansluitend koffie-inloop 

  10.00 uur Inbreng van artikelen voor de snuffelmarkt (tot 
13.00 uur) 

wo 14 09.30 uur Zomertijd voor de ziel – wandeling door Meijen-
del met Waalsdorpervlakte. Gast: Anton Smithuis. 

  10.00 uur Inbreng van artikelen voor de snuffelmarkt (tot 
13.00 uur) 

do 15 10.00 uur Inbreng van artikelen voor de snuffelmarkt (tot 
13.00 uur) 

  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  18.30 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9a: 

Eucharistieviering Frans/Nederlands op het feest 
van Maria Tenhemelopneming 
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do 15 19.30 uur Feest van Maria Tenhemelopneming. Eucharistie-
viering met pater Vincent Wang. De dames van 
Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram zingen de Missa 
Parvulorum van Kees Bornewasser. 

za 17 10.00 uur Start van de snuffelmarkt op het plein vóór de 
kerk (tot 15.00 uur). Organisatie: Vrienden van de 
Abt. 

  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Geen viering 
zo 18 10.00 uur Twintigste zondag door het jaar. Eucharistievie-

ring met pater Vincent Wang m.m.v. de schola 
van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. Wijkbusvervoer. 

di 20 09.00 uur Eucharistieviering met pater Vincent Wang met 
aansluitend koffie-inloop 

wo 21 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
do 22 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 24 18.00 uur Eenentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-

tieviering in het Engels met father Rex Fortes 
m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. Tweede 
schaalcollecte voor de MIVA. 

zo 25 10.00 uur Eenentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met pater Vincent Wang. Gemengd 
koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt de Missa 
Sine Nomine van Herman Strategier. Tweede 
schaalcollecte voor de MIVA. 

di 27 09.00 uur Eucharistieviering met pater Vincent Wang met 
aansluitend koffie-inloop 

  20.00 uur Vormselgroep Portugeestaligen, parterre pastorie 
do 29 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 31 17.00 uur Geen viering 
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Toelichting op de agenda 

Orgelconcert – donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 augustus 
Elke donderdag geeft Patrick Hopper om 13.00 uur een kort concert op het 
kerkorgel. Het programma staat op website orgelmuziekopdonderdag.nl. 
 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 3 en 17 augustus 
De Antonius Abtkerk is open voor bezichtiging op de eerste en derde zater-
dag van de maand behalve als er een uitvaart of huwelijkssluiting is. 
 

Wereldwinkel – zondag 4 augustus 
Emile en Trees Kempen verkopen eenmaal per maand artikelen uit de We-
reldwinkel. De verkooptafel staat in de Ontmoetingsruimte. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 10 en 24 augustus 
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 18 augustus 
Kerkgangers kunnen met de wijkbus naar de Antonius Abt. U wordt thuis 
opgehaald tussen 9.00 en 9.30 uur. Prijs per zondag: 2 euro per persoon. 
Opgeven om mee te rijden: bij Nelly Oosthoek, woensdag, donderdag en 
vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur, tel. 354 17 42. 
 

Pastoraatgroep – woensdag 21 augustus 
De pastoraatgroep vergadert om 11.00 uur met pastores Eijken en Witte-
man in de bibliotheek. Als u de groep iets wilt voorleggen, spreekt u dan 
Henk Bressers, Greet Kappers, Marie-Elise Huigen of Nelly Oosthoek even 
aan. 
 

Gebedsgroep 
In de maand augustus zijn er geen bijeenkomsten van de gebedsgroep An-
tonius Abt onder leiding van Lida van Ruijven. 
 

Secretariaat 
In de maand augustus is het secretariaat op maandag gesloten. 
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Snuffelmarkt 
 

De Vrienden van de Abt organiseren op zaterdag 17 augustus van 10.00 tot 
15.00 uur een gezellige snuffelmarkt op het plein vóór de kerk. Op de kra-
men wordt weer een keur van artikelen aangeboden, er is werkelijk voor 
elk wat wils, dus u hoeft niet met lege handen naar huis. De opbrengst van 
de markt komt ten goede aan de Antonius Abt. 
 

Inbrengdagen 
Dinsdag 13, woensdag 14 en 
donderdag 15 augustus kunt 
u tussen 10.00 en 13.00 uur 
artikelen voor de snuffel-
markt inleveren aan de pas-
torie, Scheveningseweg 233. 
Alle mooie, leuke en goed 
bruikbare waar, ook speel-
goed, is welkom. 
 

Kijkt u nog eens even in uw 
kasten, 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 
en tot ziens op de markt, 
 

Vrienden van de Abt  
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MIVA-collecte voor Kameroen 
 

Op 24 en 25 augustus wordt in alle kerken van de parochie Maria Sterre der 
Zee gecollecteerd voor de MIVA. Dit jaar is het geld speciaal bedoeld voor 
hulp aan meisjes in Kameroen. 
 

Zuster Clementine (foto) woont in Bangang, 
Kameroen. Door de aidsepidemie is daar een 
hele generatie verloren gegaan. De kinderen 
zijn als wezen achtergebleven. Zuster Cle-
mentine trekt zich hun lot aan. 
 

In een sober klooster, geen stromend water, 
geen toilet, soms elektriciteit, vangt Zuster 
Clementine ze op. De meisjes krijgen naailes, 
computerles of leren het kappersvak. Zo heb-
ben zij weer kans op een mooie toekomst. 
Zuster Clementine: “Een glimlach toveren op 
het gezicht van de meisjes, daar doe ik het 
voor.” Ze bezoekt kansarme gezinnen en 

geeft ze de zorg die zo hard nodig is. 
 

De driejarige Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen. Zus-
ter Clementine zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met een auto van 
MIVA kon zij Marvelous en haar familie bereiken. In Kameroen zijn er ge-
lukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes 
auto’s nodig. 
 

Collecte 
U kunt uw bijdrage aan de MIVA-collecte op twee manieren geven: 
o in de collecteschaal in uw kerk op zaterdag 24 en zondag 25 augustus; 
o door overmaking op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name 

van Parochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van ‘MIVA-collecte 
2019’. 

 

Meer informatie vindt u in bijgaande folder en op www.miva.nl. 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek 
werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede  

http://www.miva.nl/
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Wat een feest was dat weer! 
 

 

 

Wat een feest was het weer: 
het feest van de heilige Anto-
nius Abt op zondag 7 juli 2019. 
Met de eucharistieviering met 
medewerking van alle koren die 
onze geloofsgemeenschap rijk 
is, op de foto het koor van de 
Filipijnse gemeenschap onder 
leiding van Yvonne Haaxman. 

 

 

Met twee vrijwilligers, rechts op 
de foto An Kemp en links Ada van 
der Knaap, die door pastoor Lan-
gerhuizen werden verrast met de 
bronzen Abtpenning voor hun ja-
renlange inzet in verschillende 
werkgroepen. 
 
foto’s Ine Steenhoff en Ada van der Knaap  

 

 

 

Met de ontmoeting op het bui-
tenterrein van de kerk waar een 
heerlijk koffie- en lunchbuffet 
wachtte terwijl het weer zich 
van zijn beste kant liet zien. De 
icoon werd verloot, opbrengst 
448 euro voor de Lidwinagroep, 
Wil Nusteling was de gelukkige 
winnaar. 

 
Een fotoverslag kunt u vinden op https://www.rkdenhaag.nl/wp-content/ 
uploads/2019/07/fotocollage_AA-feest_2019.pdf  
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Zomerzangavonden 
 

Deze maand staan er twee Zomerzangavonden in de Oude Kerk op het pro-
gramma. De eerste avond is met het koor Nieuw Veluws Vocaal onder lei-
ding van Maria den Hertog. De tweede met het Vissersvrouwenkoor onder 
leiding van Astrid Oudewaal. De toegang is gratis. 
 

Data: dinsdag 6 en 20 augustus 2019 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: Oude Kerk, 
Keizerstraat 8 
 

Doopvieringen 
 

Dit najaar is er in de H. Antonius Abtkerk twee-
maal gelegenheid om uw kind te laten dopen: 

 zondag 29 september, 13.30 uur, 
door diaken Henk van Zoelen; 

 zondag 8 december, 13.00 uur, 
door diaken Henk van Zoelen. 

 

Aan elke doopviering gaat een verplichte voor-
bereidingsavond met de ouders vooraf. De 
data zijn respectievelijk dinsdag 10 september 
en dinsdag 26 november 2019. Aanvang: 
20.00 uur. Plaats: pastorie Paschaliskerk. 
Ook de peetouders zijn bij de voorbereiding 

hartelijk welkom. 
 

Aanmeldingen, uiterlijk één maand vóór de doopdatum, via e-mail: antoni-
usabt@rkdenhaag.nl. 
 

pastoraatgroep 
 

Orgel aan Zee 
 

Organist Vincent de Vries, al 35 jaar in het vak, geeft een concert in kerk-
zaal 1 van de Oude Kerk. Toegang: vrijwillige bijdrage. 
 

Datum: zaterdag 10 augustus 2019 | Tijd: 15.30 uur | Plaats: Oude Kerk, 
Keizerstraat 8  
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Waterput West-Timor 
 

De aanleg van de waterput in Hulanok op West-Timor (Adventsactie 2018) 
is op 6 juli begonnen. Zuster Elvira was erbij – zie de foto’s op het M.O.V.-
informatiebord in de Ontmoetingsruimte. 
 

Volgende maand 
 

 zondag 1 september, 11.00 uur – Verkoop van artikelen uit de Wereld-
winkel. 

 zondag 8 september – Wijkbusvervoer. 

 zaterdag 14 en zondag 15 september – Open Monumentendagen. De 
Antonius Abtkerk is beide dagen geopend met een programma van de 
Vrienden van de Abt. 

 woensdag 18 september, 11.00 uur – Vergadering pastoraatgroep. 
 

 vrijdag 20 september – Het Oecumenisch Beraad Scheveningen organi-
seert een uitstapje naar Museum Catharijneconvent in Utrecht voor een 
lezing over en een be-
zoek aan de tentoon-
stelling Bij ons in de 
Biblebelt. 
De reis naar Utrecht en 
terug gaat per bus. De 
bijzonderheden volgen 
later; voor nu is het be-
langrijk de datum in uw 
agenda te noteren. 
 

                      Tweeluik uit de tentoonstelling Biblebelt: 
                      Roos Schut op zaterdag en op zondag 

 

 zaterdag 21 tot en met zondag 29 september – Vredesweek. In tijden dat 
de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grens-
muur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, 
kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over gren-
zen’ en nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. 
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Reisclub: 8 dagen Ootmarsum 
 

Dit jaar koos Ada van der Knaap 
een nieuwe locatie voor de va-
kantie van de seniorenreisclub. 
Het werd Stadshotel Ootmarsum, 
een schot in de roos zoals bleek in 
de week van 29 juni tot en met 
6 juli 2019. 
Gezegend met prachtig weer ge-
noten de 46 deelnemers van het 
mooie Twente. Vier excursies en 
een spannende halve finale vrouwen-                 foto Anja Duijndam-Batist 
voetbal maakten deel uit van het programma. 
In Ootmarsum zelf was ook van alles te zien en te doen: musea, galerieën 
en boetiekjes (met veel afgeprijsde dameskleding). 
 

Kijk terug of beleef mee op https://www.rkdenhaag.nl/een-week-in-oot-
marsum/ 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 20 augustus 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). 
 

 


