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Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt 
 

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

Secretariaat antoniusabt@rkdenhaag.nl 
Openingstijden maandag: 13.00 – 16.30 uur 
 overige werkdagen: 10.00 – 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 
Gebedsgroep Lida van Ruijven 070 – 352 08 28 
Lidwinagroep / Thea van Leeuwen 070 – 354 03 89 
Communie thuis Angela van der Toorn 070 – 338 84 27 
Aandacht voor 
nabestaanden Trees Kempen 070 – 355 38 77  



3 

Vrede verbindt over grenzen 
 

In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van 
een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchte-
lingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over 
grenzen’ (van zaterdag 21 tot en met zondag 29 september). 
 

Het thema nodigt uit om de grenzen op te 
zoeken en te onderzoeken. Want aan de an-
dere kant van de grens wacht vaak een we-
reld aan ontmoetingen en mogelijkheden. 
Veel mensen leven steeds meer in de eigen 
sociale groep en spreken steeds minder men-
sen uit andere groepen. Polarisatie ligt dan 
op de loer. 
En dat terwijl vreedzaam samenleven met 
mensen uit andere sociale groepen en andere 
culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten 
vele duizenden mensen in heel Nederland 
zich in voor een samenleving die niemand uit-
sluit. Onze samenleving heeft behoefte aan 
deze mensen, die bereid zijn uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien 
dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie. 
 

Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manie-
ren van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… 
met elkaar praten dus. Dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er 
namelijk pijnpunten op tafel. En soms zijn er momenten dat je een lijn 
moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is 
om geld te verdienen aan controversiële wapens die menselijk leed veroor-
zaken. Of dat het noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van ar-
moede en onrecht. 
 

In onze parochie komen we bijeen op vrijdag 27 september, 18.00-21.30 

uur, in de pastorie van de Paschaliskerk, ingang Paschalispad 1, voor een 

gezamenlijke maaltijd, een film, en gesprek. Van harte welkom; graag vóór 

19 september aanmelden bij het secretariaat van de Antonius Abt. 

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/themas/omstreden-wapens-en-wapenhandel
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Familieberichten 
 

overleden 
uitvaart 24-08-2019  Teodoro Fabre (Filipijnse gemeenschap) 
 

gedoopt 
04-08-2019   Amelia Madelief Horbejczuk 
 

Opbrengst collectes 
 

22/07 – 28/07 = € 440,01  29/07 – 04/08 = € 331,86 
05/08 – 11/08 = € 374,66  12/08 – 18/08 = € 551,67 
 

Openingstijden secretariaat 
 

Onder meer in verband met de krappere bezetting op het secretariaat zijn 
de openingstijden aangepast, zie pag. 2. Nieuwe collega’s op het secretari-
aat zijn dus van harte welkom. Voor informatie, bel op woensdagochtend 
naar Ine Steenhoff, 354 17 42. 
 

Ontmoetingsmiddag 
 

Het idee is in het winterseizoen, op de 
derde donderdag van de maand, bij 
elkaar te komen in de pastorie van de 
Antonius Abt. De bedoeling is elkaar 
te ontmoeten en beter te leren ken-
nen. 
 

Neem iets mee om te doen, te breien, 
te haken of iets dergelijks. De ge-

sprekken volgen vanzelf. 
 

Organisatie: Laura ten Bokkel Huinink in samenwerking met de Lidwina-
groep. 
Kosten: 1 euro per keer, voor iets lekkers bij de koffie en thee. 
Aanmelden is niet nodig. 
 

Datum: donderdag 19 september 2019 | Tijd: 13.30-16.00 uur | Plaats: pas-
torie Antonius Abt  
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Vredesfeest Stadsklooster 
 

Als afsluiting van de Vredesweek orga-
niseert het Stadsklooster Broeders van 
Maastricht voor de zeventiende maal 
het Vredesfeest. Bij het Vredesfeest 
staat ontmoeting centraal. Het pro-
gramma is daarom interreligieus en in-
tercultureel en voor jong en oud. 
Het feest begint om 13.00 uur met optredens, vanaf 15.00 uur is er een ge-
zellig samenzijn met lekkere hapjes. Sluiting rond 16.00 uur. 
 

Datum: zondag 29 september 2019 | Tijd: 13.00-16.00 uur | Plaats: Stads-
klooster Broeders van Maastricht, Westeinde 101 
 

Meeuw in nood 
 

Vrijdag 26 juli vonden Elize en Bar-
bara op het secretariaat een briefje 
van schoonmaker Remko dat er op 
het platje boven de damestoiletten 
in de pastorie een jonge meeuw zat 
die kennelijk niet op eigen kracht 
kon wegvliegen. De te hulp geroe-
pen Dierenambulance beloofde 
langs te komen maar Elize kon het 
niet laten om zelf een reddingspo-
ging te ondernemen. Ze stapte uit 
het raam van de voormalige kopi-
eerruimte en het lukte haar de 
meeuw in een kunststof box te zet-
ten. De Dierenambulance hoefde 
niet langs te komen en adviseerde 
de meeuw ergens buiten op een rus-

tige plek en uit de zon los te laten. Neergezet in de pastorietuin bij de keu-
ken verdween de meeuw snel in de struiken. Hopelijk is hij intussen beko-
men van de schrik en hebben zijn ouders hem gevonden.  
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Bazaar in de Badkapel 
 

De jaarlijkse bazaar van de Nieuwe 
Badkapel-Zorgvlietkerk is grote 
happening met onder meer de ver-
koop van kleding, boeken, curiosa, 
planten en homemade artikelen. 
Maar ook met kinderspelen, een 
springkussen en een aantal verlo-
tingen. Op het terras is er gelegen-
heid voor een hapje, een drankje, 

een gesprekje. De opbrengst van de bazaar wordt gebruikt voor weer een 
heel jaar activiteiten op allerlei gebied. 
 

Het evenement valt samen met het Open Monumentenweekend. In de 
kerk is een gevarieerd programma te horen en te zien. 
 

Datum: zaterdag 14 september 2019 | Tijd: 10.00-16.00 uur | Plaats: in en 
rond de Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90 
 

Chorknaben in de Abt 
 

Zondag 28 juli verzorgde jongenskoor St. Michael Chorknaben uit 
Schwäbisch Gmünd (Duitsland) de vaste gezangen tijdens de eucharistievie-
ring. Plus twee motetten: Locus Iste en Regina Coeli. Ze zongen vanaf het 
orgelbalkon en waren daardoor voor de kerkgangers vrijwel onzichtbaar. 
Zondag 19 mei zong het koor deze twee motetten in de kerk van Maria 
Himmelfahrt in Stuttgart en een bewonderaar zette de opnamen op inter-
net. Als u de links volgt, kunt u de Chorknaben niet alleen nog een keer be-
luisteren maar ook zien. 
 

Link naar Locus Iste van Anton Bruckner: 
https://www.facebook.com/OblOSB2017/videos/ 
pcb.393203521276963/393203254610323/?type=3&theater 
 

Link naar Regina Coeli van Gregor Aichinger: 
https://www.facebook.com/OblOSB2017/videos/ 
pcb.393203521276963/393203011277014/?type=3&theater  
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Zomerwandelingen 
 

Grote verschil tussen de eerste 
en de tweede zomerwandeling 
‘Tijd voor de ziel’: op 24 juli 
zochten we zoveel mogelijk de 
schaduw op om de tropische 
temperaturen te kunnen weer-
staan; op 31 juli haalden we re-
genjacks en paraplu’s te voor-
schijn om de hoosbuien het 
hoofd te bieden. 
 
 

 

         24 juli: gast Maaike de Vos van Parnassia 

 
Grote overeenkomst tussen 
beide wandelingen: zeer boei-
ende en inspirerende sprekers 
en een club van twintig geïnte-
resseerde wandelaars. 
 

Emilie Griffioen 
 
                         31 juli ging de tocht door 
                        het Haagse Bos en Marlot 

 
                                           foto’s Emilie Griffioen 

 

Gezocht: chauffeurs 
 

De stichting Wijkbus Groot-Scheveningen is op zoek naar een paar nieuwe 
enthousiaste chauffeurs (m/v). De bus is er voor iedereen die niet of moei-
lijk met het openbaar vervoer kan reizen. Chauffeurs verlenen hun diensten 
vrijwillig op één ochtend of middag per week. Onze vrijwilliger Leen 
Spaans, zelf chauffeur bij de Wijkbus, kan u er alles over vertellen. 
U kunt zich ook meteen aanmelden bij de Wijkbus: tel. 338 54 95, op werk-
dagen tussen 9.00 en 11.00 uur.  



8 

Maandagenda 

za 31 17.00 uur Geen viering 
zo 01 10.00 uur Tweeëntwintigste zondag door het jaar. Woord- 

en communieviering met pastor Jan Eijken m.m.v. 
kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t 
Hekke. Motto: De beste plaats. 

  11.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
di 03 09.00 uur Viering met diaken Henk van Zoelen, aansluitend 

koffie-inloop. Na de koffie begint het jaarlijkse ko-
per poetsen o.l.v. Ada van der Knaap. 

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

  14.00 uur Bestuursvergadering Laus Deo, bibliotheek 
do 05 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 07 11.00 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A: 

Eucharistieviering Nederlands/Frans. Om 10.30 
uur rozenkransgebed. 

  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 

  17.00 uur Drieëntwintigste zondag door het jaar. Woord- en 
communieviering met pastor Jan Eijken m.m.v. 
organist Patrick Hopper. 

zo 08 10.00 uur Drieëntwintigste zondag door het jaar. Woord- en 
communieviering met pastor Bep van Zijl m.m.v. 
gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper. 
Wijkbusvervoer. 

di 10 09.00 uur Eucharistieviering met pater Vincent Wang, aan-
sluitend koffie-inloop 

  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
wo 11 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 

do 12 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 14 10.00 uur Open Monumentendag; de kerk is open voor be-

zichtiging tot 16.30 uur 
  18.00 uur Vierentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-

tieviering in het Engels met father Alejandro 
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Bangilan m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haax-
man. 

zo 15 10.00 uur Vierentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met een Broeder van Sint Jan. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Mis in 
C van Anton Bruckner. 

  12.00 uur Open Monumentendag; de kerk is open voor be-
zichtiging tot 17.30 uur 

di 17 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
wo 18 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 

do 19 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  13.30 uur Ontmoetingsmiddag (praten en breien) o.l.v. 

Laura ten Bokkel Huinink, voorkamer pastorie 
vr 20 09.15 uur Oecumenisch Beraad Scheveningen organiseert 

een bezoek aan Museum Catharijneconvent voor 
lezing over en bezoek aan de tentoonstelling Bij 
ons in de Biblebelt (flyers in de Ontmoetings-
ruimte) 

za 21  Begin van de Vredesweek (t/m zondag 29 sep-
tember). Thema: Vrede verbindt over grenzen. 

  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 

  17.00 uur Vijfentwintigste zondag door het jaar. Eucharistie-
viering met pater Vincent Wang m.m.v. organist 
Richard Ram. 

zo 22 10.00 uur Vijfentwintigste zondag door het jaar. Eucharistie-
viering met pastoor Langerhuizen m.m.v. ge-
mengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

di 24 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
di 24 20.00 uur Vormselgroep Portugeestaligen, parterre pastorie 

do 26 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 28 14.00 uur Eucharistieviering met gemeenschappelijke zie-

kenzalving met pastoor Dolf Langerhuizen m.m.v. 
de dames van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram 
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za 28 18.00 uur Zesentwintigste zondag door het jaar. Eucharistie-
viering in het Engels met father Rex Fortes m.m.v. 
FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 29 10.00 uur Zesentwintigste zondag door het jaar. Woord- en 
communieviering met diaken Henk van Zoelen 
m.m.v. de schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard 
Ram. 

 

Toelichting op de agenda 

Wereldwinkel – zondag 1 september 
Emile en Trees Kempen verkopen eenmaal per maand artikelen uit de We-
reldwinkel. De verkooptafel staat in de Ontmoetingsruimte. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 3, 10, 17 en 24 september 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep Antonius Abt bij elkaar 
onder leiding van Lida van Ruijven. 
 

Orgelconcert – donderdag 5, 12, 19 en 26 september 
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 7 en 21 september 
De Antonius Abtkerk is open voor bezichtiging op de eerste en derde zater-
dag van de maand behalve als er een uitvaart, huwelijk of concert is. 
 

Wijkbusvervoer – zondag 8 september 
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. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 14 en 28 september 
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. Father 
Vincesaps Reilly heeft half juli afscheid genomen van FCC; met ingang van 
zaterdag 10 augustus neemt father Alejandro Bangilan III zijn plaats in. 
 



11 

Pastoraatgroep – woensdag 18 september 
De pastoraatgroep vergadert om 11.00 uur met pastores Eijken en Witte-
man in de bibliotheek. 
 

 
 

Ook voor de hommel en de bij 
 

Zelfs vindt de mus een huis… 
Met deze woorden uit psalm 84 opende de 
Nieuwe Badkapel haar deuren nu zo’n 103 jaar 
geleden, vertelt jeugdouderling Martin Buis in 
het zomernummer van Kerk en Kapel. En, ver-
volgt hij, sinds kort wordt er ook aan meer dieren 
onderdak geboden. De kinderen hebben in juni 
namelijk hun best gedaan om twee insectenho-
tels te maken. 
Een insectenhotel is een houten kast verdeeld in 
vakken die onderdak biedt aan verschillende 
soorten insecten. Door het steeds meer verdwij-
nen van groen verdwijnen ook de insecten om-
dat ze steeds minder plaats hebben om zich te nestelen. Met een insecten-
hotel bied je wat extra nestelruimte wat de biodiversiteit weer kan helpen. 
De kinderen zijn druk bezig geweest met takjes, stro, dennenappels, hooi 
en blaadjes om de verschillende vakken huiselijk in te richten. Het resultaat 
mag er zijn; sinds enige weken pronken er twee mooie insectenhotels aan 
de voorzijde van de kerk. Nu maar hopen dat de groei van de populatie 
daar doorzet. Aldus Martin Buis. 
 

Uitnodiging 
 

De Lidwinagroep nodigt allen die graag de ziekenzalving zouden willen ont-
vangen uit voor de eucharistieviering met gezamenlijke ziekenzalving op za-
terdag 28 september, 14.00 uur, met pastoor Dolf Langerhuizen. Wel graag 
even telefonisch aanmelden: 354 03 89 – Thea van Leeuwen of 338 84 27 –  
Angela van der Toorn. Weet u van harte welkom om dit troostrijke sacra-
ment te ontvangen en, na afloop, een kop koffie te drinken.  



12 

Open Monumentendagen 
 

In het weekend van 14 en 15 september 2019 zijn weer de Open Monu-
mentendagen. Ze behoren tot één van de grootste culturele evenementen 
van Nederland en traditiegetrouw is dan ook onze H. Antonius Abtkerk te 
bezoeken: 

o zaterdag 14 september van 10.00 uur tot 16.30 uur. 
o zondag 15 september van 12.00 uur tot 17.30 uur. 

 

Het landelijke thema is dit jaar ‘Plekken van Plezier’, dat hiermee aansluit 
bij het thema ‘Arts and Entertainment’ van de European Heritage Days 
2019. In de huidige tijd is het helaas wat tricky om onze kerk aan te prijzen 
als een plek van plezier, wat niet wegneemt dat wij in onze geloofsgemeen-
schap samen zeker ook plezierige momenten beleven. 
Kortom het leek ons verstandiger om tijdens de komende Open Monumen-
tendagen de bijzondere glas-in-loodramen van onze kerk weer eens extra 
toe te lichten. 
 

 
 

    Raam doopkapel              foto Bart Maltha 
 

Over de door Antoon Molkenboer ontworpen en door Louis Asperslagh ge-
maakte glas-in-loodramen zullen wij in de kerk een kleine expositie inrich-
ten. De rondleiders kunnen u zo nodig wijzen op de symboliek van alle glas-
in-loodramen en natuurlijk ook op allerlei andere aspecten van het kerkin-
terieur. U ontvangt een specifieke flyer voor een ‘glas-in-loodramen speur-
tocht’, u kunt ook ander materiaal meenemen, en bijvoorbeeld het infor-
matieboekje over de Abtkerk kopen. 
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Voor de kinderen en overige creatievelingen is er weer een workshop ‘glas-
in-loodramen schilderen’, waarvan de resultaten (oké, misschien nog niet 
helemaal droog) mee naar huis genomen mogen worden. 
Elk heel uur wordt er een kort orgelconcert gegeven; u kunt vrijelijk het 
kerkinterieur fotograferen of een persoonlijke rondleiding krijgen. 
 

Tegen een schappelijke vergoeding is het mogelijk om thee, koffie, of fris-
drank te verkrijgen, eventueel aangevuld met een broodje. 
 
 
 

 

 

De Vrienden van de Abt: 
 

Tineke van Blijswijk 
Joop Geelen 
Kees Groenendaal 
Corinne Hoffmann, penningmeester 
Bart Maltha, voorzitter 
Eef van der Mijle, vicevoorzitter 
Joke van Venrooij-Dulfer, secretaris 
Barbara Wolswijk-de Vos 
 

 
De twee Open Monumentendagen zijn altijd weer een geschikt moment 
om zelf iets meer over het kerkinterieur en zijn historie te weten te komen, 
of een van uw familieleden, vrienden, of kennissen onze bijzonder kerk te 
tonen. 
 

Hierbij nodigen wij dan ook iedereen van harte uit om aanstaande 14 of 
15 september de H. Antonius Abtkerk te komen bezoeken. 
 

Bart Maltha, namens de stichting 
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Koper poetsen 
 

Met de Open Monumentendagen in zicht is het tijd 
voor de jaarlijkse koperpoetsdag in de Antonius 
Abtkerk. Ada van der Knaap verwacht u graag op 
dinsdag 3 september om daarbij te helpen. 
 

Het poetsen begint na de Woord- en communievie-
ring met diaken Henk van Zoelen en het aansluitende 
koffiedrinken. 
 

Fijn als u zich even aanmeldt bij Ada: tel. 350 47 61 of 
e-mail: ada@vd-knaap.nl. 
 

 

Leerhuis Badkapel 
 

Het komende seizoen gaat men zich in de 
Nieuwe Badkapel bezighouden met aarts-
vader Jakob. Verhalen over Jakob staan in 
het boek Genesis en verder duikt zijn 
naam overal op in de Bijbel, bij de profe-
ten van het Oude Testament, in de Psal-
men, in de brieven van het Nieuwe Testa-
ment. In het Bijbels Leerhuis gaan wij de 
verhalen over Jakob met elkaar lezen en 
op zoek naar de achtergrond ervan. We 
gaan, kort gezegd, op zoek naar de ware 
Jakob, en wel op dinsdagavond om de 
veertien dagen. In de maand december 
zijn er geen bijeenkomsten maar in janu-
ari gaat het leerhuis weer verder.   Jakob worstelt met de engel, G. Doré 
 

Informatie bij ds. Charlotte van der Leest, e-mail: dsvanderleest@gmail. 
com, na 28 augustus 2019. 
 

Data: 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november 2019 | Tijd: 
20.00-21.30 uur | Plaats: Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90  
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Volgende maand 
 

 dinsdagen 1, 8, 15, 22 en 29 oktober, 8.30 uur – rozenkransgebed voor-
afgaande aan de viering. 

 donderdag 3 oktober, 20.00 uur – Verdieping: gesprek over Teresa van 
Avila, een spirituele wegwijzer voor onze tijd, met pastor John Batist, in 
de pastorie. 

 zaterdag 5 oktober, 19.30 uur – Concert Mastreechter Staar (foto). 

 zondag 6 oktober, 11.00 uur – Ver-
koop van artikelen uit de Wereldwin-
kel. 

 dinsdag 8 oktober, 14.00 uur – Lezing 
over Franciscus, zijn leven en spiritua-
liteit, door pastor John Batist, in ge-
bouw Thabor, van Boetzelaerlaan 286. 

 woensdag 9 oktober, 10.00 uur – Vergadering beheercommissie. 

 zaterdag 12 oktober – Parochiedag Maria Sterre der Zee bij de geloofsge-
meenschap H. Antonius Abt. 

 donderdag 17 oktober, 13.30 uur – Ontmoetingsmiddag (praten en 
breien) in de pastorie. 

 weekend 19 en 20 oktober – Missiezondag met tweede schaalcollecte 
voor Missio. 
Oktober is dit jaar een buitengewone missie-
maand omdat het 100 jaar is na het verschij-
nen van Maximum illud, de apostolische brief 
over de verkondiging van het geloof over de 
hele wereld van paus Benedictus XV. 
 

 zondag 20 oktober – Wijkbusvervoer. 

 woensdag 23 oktober, 11.00 uur – Vergadering pastoraatgroep. 

 dinsdag 29 oktober, 20.00 uur – Verdieping: gesprek over Thomas Mer-
ton, monnik, mysticus en vredesactivist, met pastor John Batist, in de 
pastorie. 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

Pastor Bep van Zijl kan het niet laten om 
de kerk van Antonius Abt te fotograferen. 
Hier ziet u de kerktoren vanuit de 
Doornstraat hoek Prins Mauritslaan. 
 
Maakte u ooit een leuke foto van de 
kerk? Stuur het digitale bestand aan anto-
niusabt@rkdenhaag.nl onder vermelding 
van de bijzonderheden als wanneer geno-
men en vanuit welke straat. 
 
Bij voorbaat dank, 
redactie Maandbericht 
 
 

 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 24 september 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). 
 

 


