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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  
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Weer of geen weer: snuffelmarkt! 
 

Het weer voorspelde weinig goeds voor zaterdag 17 augustus, de dag van 
de snuffelmarkt. Buien en wind. De organiserende Vrienden van de Abt 
kozen daarom voor de beschutting van de H. Antonius Abtkerk om de 
markt op te bouwen. 
 

  
Rubrieksgewijs in het gelid: de boeken Buiten: harde wind; binnen: koffie en boek 

 

Met grote tafels in de Ontmoetingsruimte en de zijpaden gaf de kerk, zon-
der het gewijde karakter van het gebouw aan te tasten, toch de indruk van 
een gezellig warenhuis. De ruim opgezette boekenafdeling kon de hele dag 
op veel belangstelling rekenen hoewel de tafels met serviesgoed, glaswerk, 
speelgoed, sieraden en de rekken met kleding nauwelijks minder aandacht 
trokken. Op het inpandige terrasje konden de bezoekers terecht voor een 
kop koffie of thee, een glas fris of een broodje. Wie daar een plaatsje had 
gevonden kon meteen even in het aangeschafte boek lezen. 
 

Dankzij de grote hoeveelheid ingebrachte artikelen en de kooplust van de 
bezoekers kon de snuffelmarkt sluiten met 3.239,65 euro in kas. Met het 
geld worden enkele activiteiten voor de geloofsgemeenschap gefinancierd 
en wordt meebetaald aan het kostbare onderhoud van het kerkgebouw en 
het interieur. 
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De Vrienden van de Abt zijn dankbaar voor de inzet van de talloze vrijwil-
ligers tijdens de inbrengdagen, de verkoop op 17 augustus en het opruimen 
in de week erna. Het was weer hard werken maar gelukkig niet voor niets. 
 

  
Uitnodigend op de stoep: een vrolijk banier en een ballon-parasol 

  

  
Tafel met huishoudelijke artikelen Een deel van het speelgoed 

 

En wat zich net zo min laat bestellen als mooi weer ontstond ook dit jaar 
spontaan op de werkvloer: de hartelijke collegiale sfeer van samenwerking 
voor het goede doel – onze geloofsgemeenschap. 
 

foto’s Annemiek Beeloo en Ine Steenhoff 

 

Speelhoekje 
 

Als proef zetten we tijdens de gezinsvieringen op een bank in de Ontmoe-
tingsruimte wat speelgoed uit. Kleinere kinderen, die natuurlijk ook van 
harte welkom zijn in de Abt, kunnen zich er dan mee vermaken terwijl hun 
ouders aan de viering meedoen. Het is wel de bedoeling dat de poppen, 
beren en autootjes na afloop in de kerk blijven.  
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Familieberichten 
 

gedoopt 
29-09-2019   Rowen Yeshua Adriaan Marcha 
     Samanta Sedzicka 
 

Opbrengst collectes 
 

19/08 – 25/08 = € 379,67  26/08 – 01/09 = € 463,14 
02/09 – 08/09 = € 430,42  09/09 – 15/09 = € 447,51 
16/09 – 22/09 = € 665,01 
 
Doelcollecte 
 

Het resultaat van de schaalcollectes voor de 
MIVA in het weekend van 24 en 25 augustus 
was € 420,10 (vorig jaar € 330,00). Met het 
geld worden onder meer zes auto’s aange-
schaft voor zuster Clementine in Kameroen 
zodat zij en haar collega’s kansarme gezin-
nen in het binnenland kunnen bezoeken en 
helpen. Hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Zr. Clementine op werkbezoek   werkgroep M.O.V. 
 

Pastorale gesprekken 
 

Nu pastor Jan Eijken enkele van zijn taken in 
andere geloofsgemeenschappen heeft afge-
rond, krijgt hij meer tijd om in de Antonius 
Abt mensen te ontvangen voor een persoon-
lijk gesprek. 
Pastor Eijken wil daar graag tijd voor vrijma-
ken en dat lukt het beste als u even telefo-
nisch een afspraak met hem maakt 
(06 20 18 24 99). Meestal vindt zo’n gesprek 
op een vrijdagochtend plaats in zijn kamer 
op de pastorie. 
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Verdieping: Teresa van Avila 
 

Onder leiding van pastor John Batist verdiepen we ons in Teresa van Avila, 
‘een spirituele wegwijzer voor onze tijd’. Teresa van Avila (1515-1582) is 
één van de beroemdste mystici uit de Katholieke traditie. Zij dank haar 
faam aan haar prachtige mystieke geschriften en het feit dat zij de moed 
had om – samen met Johannes van het Kruis – de kloosterorde van de kar-
melieten te hervormen. Reden waarom zij in 1970 als eerste vrouwelijke 
heilige werd uitgeroepen tot kerkleraar. 
 

Teresa kwam uit een redelijk 
welgesteld en gelovig gezin. 
Kort nadat ze, als 12-jarige, 
haar moeder verloor, werd ze 
door haar vader naar het 
klooster van de augustinessen 
gebracht voor een goede 
scholing. Maar toen ze 18 jaar 

was, besloot zij in te treden bij de karmelietessen in Avila. 
 

Vier jaar later werd ze ernstig ziek, en maakte ook nog een geestelijke crisis 
door. Er volgde een lange spirituele zoektocht, met perioden van ‘dorheid’ 
die gevolgd werd door een tijd van bijzondere mystieke ervaringen. Zij be-
schreef deze zoektocht in een prachtige spirituele autobiografie, haar Vida. 
Zeer openhartig over de drijfveren in haar leven en haar verlangen naar 
God. 
 

Haar inzicht in de menselijke geest is, ook voor ons nu, nog zeer waardevol. 
In prachtige poëtische taal beschreef ze de momenten waarop zij zich uit-
eindelijk door God aangeraakt voelde. Hierdoor raakte ze ervan overtuigd 
dat ze de orde van de karmelietessen waartoe ze behoorde, moest hervor-
men. Kloosters waren teveel een ‘comfortabel gezelligheidsoord’ geworden 
en misten spirituele diepgang. 
 

Als ‘handleiding’ voor verdieping schreef ze onder meer De innerlijke 
burcht. Haar geschriften behoren tot de hoogtepunten van de Spaanse lite-
ratuur. Een aantal (vertaalde) teksten daaruit zullen we deze avond lezen 
en bespreken. 
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Kosten: vrijwillige bijdrage. 
Aanmelden bij secretariaat Antonius Abt, tel. 354 17 42 of e-mail antoni-
usabt@rkdenhaag.nl. 
 

Datum: donderdag 3 oktober 2019 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Anto-
nius Abt 
 

Patroonsfeest 
 

Op verzoek van het parochiebestuur organiseert onze geloofsgemeenschap 
deze keer het feest van Maria Sterre der Zee oftewel de parochiedag. Het 
evenement vindt plaats op zaterdag 12 oktober in onze kerk. 
De beheercommissie koos samen met de pastoraatgroep voor een pro-
gramma met om 11.00 uur een eucharistieviering met samenzang waarin 
zoveel mogelijk leden van het pastoraal team voorgaan. Aansluitend is er in 
de Ontmoetingsruimte uiteraard koffie met koek, wat later komen daar be-
legde broodjes bij en vocale en in-
strumentale omlijsting en optre-
dens. 
 

Continu wordt een film vertoond en 
geven de Vrienden van de Abt infor-
matie (over het kerkgebouw), geeft 
diaken Henk van Zoelen informatie 
(over een Paulusreis) en verkopen 
Emile en Trees Kempen artikelen uit 
de Wereldwinkel. 
 

Vervolgens is het woord aan Sieuwert Haverhoek met een presentatie van 
het boek Wat ik geloof van Lev Tolstoj waarvan hij de vertaling in het Ne-
derlands verzorgde. Haverhoek wil graag het waardevolle maar onbekende 
gedachtegoed van Tolstoj, de Russische schrijver, hier verspreiden. 
De afsluiting is vloeibaar en wordt in het glas opgediend. Flyers met het vol-
ledige programma vindt u in de Ontmoetingsruimte. 
 

Op de foto ziet u het mozaïek in de voorgevel van de H. Familiekerk in Linz, 
Oostenrijk. Een uitsnede van de naar haar Kind kijkende Maria vindt u op 
verscheidene pagina’s van onze website.  
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Lezing over Franciscus, zijn leven en spiritualiteit 
 

Vrijwel iedereen heeft wel eens iets over Sint Franciscus gehoord. Bijvoor-
beeld over zijn grote eerbied voor de natuur, en zijn bijzondere contact met 
dieren. Zo zou hij gepreekt hebben voor de vogels, en een levensgevaarlijke 
wolf hebben getemd (zie afbeelding, een icoon van John Giuliani). Om die 
reden is zijn sterfdag, 4 oktober, later Werelddierendag geworden. 
 

Maar minstens zo inspirerend is hij vanwege zijn zorg 
voor de armen, en zijn aansprekende spiritualiteit! 
Het duurde even voor het zover bij hem was. Als zoon 
van welgestelde ouders was hij de leider van de feest-
vierende jongeren van Assisi. Toen hij ongeveer twin-
tig jaar was raakte hij in een diepe crisis. Hij kreeg ver-
schillende spirituele ervaringen (onder meer een ont-
moeting met een melaatse en een visioen waarin 
Christus tot hem sprak) waardoor hij zijn ware be-
stemming vond. Hij was diep geraakt door de grote 
liefde van Jezus en diens solidariteit met ons, arme 

schepsels. Daarin wilde Franciscus Hem zo letterlijk mogelijk navolgen door 
een leven in uiterste soberheid, in gemeenschap met de armen. 
 

Er sloten zich steeds meer volgelingen bij hem aan en dat werd een offici-
ele orde. De spiritualiteit van Franciscus heeft tot op de dag van vandaag 
tal van mensen geïnspireerd. Denk aan onze huidige Paus Franciscus en zijn 
brief Laudato si. 
 

Door middel van een PowerPointpresentatie vertelt pastor John Batist – 
mede aan de hand van kunstwerken – de belangrijkste gebeurtenissen uit 
het leven van Sint Franciscus en gaat met de toehoorders dieper in op zijn 
spiritualiteit. 
 

Aanmelden bij mevrouw D. Spaans, tel. 369 76 28, e-mail: dickeyspaans@ 
hetnet.nl. 
 

Datum: dinsdag 8 oktober 2019 | Tijd: 14.00 uur | Plaats: gebouw Thabor, 
van Boetzelaerlaan 286 
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Koper blinkt weer 
 

“Het koper in de kerk blinkt zo prachtig dat je je 
zonnebril moet opzetten.” Groter compliment kan 
Ada van der Knaap, zij organiseerde op dinsdag 
3 september de jaarlijkse koperpoetsdag, zich niet 
wensen. Gelukkig kon zij rekenen op de hulp van 
veel vrijwilligers. Want het is behoorlijk omvang-
rijk, het koper van de Antonius Abtkerk. En bewer-
kelijk. 
De kleine voorwerpen kunnen zittend aan tafel 
gepoetst worden maar voor bijvoorbeeld de grote 
kandelaars moet je de trap of een stelling op. Dat 
is niet iedereen meer gegeven.             foto Leen Spaans 

Van de hoeveelheid kun je je misschien een voor- 
stelling maken als je weet dat het werk pas ver in de middag helemaal klaar 
was. Toen was het tijd voor de dimibo, de dinsdagmiddagborrel. 
 

Hohe Messe 
 

Het Utrechts studentenkoor Collegium Musicum Traiectum verzorgt een 
concert met de Hohe Messe van J.S. Bach. Deze Mis in b-klein wordt wel 
gezien als de kroon op Bachs werk. Het koor brengt, onder leiding van Gil-
les Michels, een bijzondere versie in barokstemming, waarbij de muziek zo 
authentiek mogelijk wordt uitgevoerd. 
Kaarten (à € 29,50) zijn te bestellen op de website van het koor. 
 

Datum: zondag 6 oktober 2019 | Tijd: 16.00-18.00 uur | Plaats: Nieuwe 
Badkapel, Nieuwe Parklaan 90 
 

Vleugelconcert 
 

Zaterdagmiddagconcert op de Grand Erard vleugel met onder anderen 
Hendrik Vonk, tenor. 
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 

Datum: zaterdag 26 oktober 2019 | Tijd: 15.30 uur | Plaats: Oude Kerk, Kei-
zerstraat 8  
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Maandagenda 

di 01 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
do 03 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

  20.00 uur Verdieping: gesprek over Teresa van Avila als spi-
rituele wegwijzer voor onze tijd met pastor John 
Batist 

za 05 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 Geen viering 
  19.30 uur Concert door de Mastreechter Staar met een pro-

gramma van wereldlijke en geestelijke liederen 

zo 06 10.00 uur Zevenentwintigste 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: Geef ons meer geloof! 

  11.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
di 08 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 

  14.00 uur In gebouw Thabor, van Boetzelaerlaan 286: 
Lezing over Franciscus, zijn leven en spiritualiteit, 
door pastor John Batist 

wo 09 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
do 10 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 12 11.00 uur Eucharistieviering op het patroonsfeest van Maria 

Sterre der Zee met leden van het pastoraal team 
en samenzang. Aansluitend parochiemiddag. 

  18.00 uur Achtentwintigste 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 13 10.00 uur Achtentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met parochievicaris Rivadeneira Aldás. 
Het mannenkoor van Laus Deo o.l.v. Patrick Hop-
per zingt de Missa in honorem Sancti Friederici 
van Josef Gruber. 

di 15 08.30 uur Rozenkransgebed 
di 15 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
do 17 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

  13.30 uur Ontmoetingsmiddag (praten en breien), voorka-
mer pastorie 

za 19 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Negenentwintigste zondag door het jaar. Eucha-

ristieviering met parochievicaris Van der Helm 
m.m.v. schola Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 
Tweede schaalcollecte voor Missio in verband 
met Wereldmissiemaand. 

zo 20 10.00 uur Negenentwintigste zondag door het jaar. Eucha-
ristieviering met parochievicaris Van der Helm 
m.m.v. jongerenkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. 
Tweede schaalcollecte voor Missio in verband 
met Wereldmissiemaand. Wijkbusvervoer. 

ma 21 10.00 uur Vergadering Lidwinagroep 
di 22 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
  20.00 uur Vormselgroep Portugeestaligen, parterre pastorie 
wo 23 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 

do 24 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 26 11.00 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A: 

viering van de Russisch-orthodoxe parochie De-
venter met aartspriester Theodoor van der Voort 
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za 26 18.00 uur Dertigste zondag door het jaar. Eucharistieviering 
in het Engels met father Rex Fortes m.m.v. FCC 
Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 27 10.00 uur Dertigste zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen m.m.v. gemengd koor 
Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. Wijkbusvervoer. 

di 29 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
  14.00 uur Bestuursvergadering Laus Deo, bibliotheek 

  20.00 uur Verdieping: gesprek over Thomas Merton, mon-
nik, mysticus en vredesactivist, met pastor John 
Batist 

do 31 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
 

Toelichting op de agenda 

Rozenkransgebed – dinsdag 1, 8, 15, 22 en 29 oktober 
Oktober – maand van de rozenkrans. Rozenkransgebed voorafgaand aan de 
eucharistieviering; begeleiding Angela van der Toorn en An Kemp. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 1, 8, 15, 22 en 29 oktober 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep Antonius Abt bij elkaar 
onder leiding van Lida van Ruijven. 
 

Orgelconcert – donderdag 3, 10, 17, 24 en 31 oktober 
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 5 en 19 oktober 
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. 
 

Wereldwinkel – zondag 6 oktober 
Emile en Trees Kempen verkopen eenmaal per maand artikelen uit de 
Wereldwinkel. De verkooptafel staat in de Ontmoetingsruimte. U kunt bij 
Emile en Trees nu al de Surinamekalender 2020 bestellen. 
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Eucharistieviering FCC – zaterdag 12 en 26 oktober 
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 20 en 27 oktober 
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 23 oktober 
De pastoraatgroep vergadert om 11.00 uur met pastores Eijken en Witte-
man in de bibliotheek. 
 

 
 

Verdieping: Thomas Merton 
 

Thomas Merton (1915–1968) wist vanuit een diep doorleefde spiritualiteit 
een combinatie te vinden tussen 
zijn roeping als monnik en zijn inzet 
voor recht en vrede. Maar daar 
ging wel een spirituele zoektocht 
aan vooraf. Want als jongere zag 
hij als hoogste doel ‘alles in de we-
reld te grijpen wat er maar te grij-
pen is’. Na enkele dramatische ge-
beurtenissen in zijn leven begon hij 
na te denken over wat er werkelijk toe doet in het leven. De weerslag daar-
van is te vinden in zijn boek De Louteringsberg. 
Uiteindelijk liet hij zich dopen en werd hij zelfs monnik. Via zijn geschriften 
en lezingen, werd hij een spirituele gids voor velen, omdat hij op een eigen-
tijdse wijze de relatie tussen God en mens wist te verwoorden. Ook zette 
hij zich in voor rassengelijkheid in Amerika, en werd een gedreven vredes-
activist. Met grote passie werkte hij aan de dialoog tussen religies. 
Onder leiding van pastor John Batist maken we nader kennis met hem, le-
zen een aantal van zijn teksten en gaan er over in gesprek. 
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Kosten: vrijwillige bijdrage. 
Aanmelden bij secretariaat Antonius Abt, tel. 354 17 42 of e-mail antoni-
usabt@rkdenhaag.nl. 
 

Datum: dinsdag 29 oktober 2019 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Anto-
nius Abt 
 

MISSIO voor Wereldmissie 
 

Missio (Pauselijke Missiewerken) richt zich in 
oktober op de christenen in Noordoost-India. Dit 
gebied is slechts via een smalle doorgang ver-
bonden met het centrale gedeelte van India. Er 
leven veel verschillende etnische bevolkings-
groepen die zich vaak tweederangsburgers voe-
len. Ze worden namelijk uitgebuit en bedreigd in 

hun culturele eigenheid. 
Er zijn in de regio talrijke religieuze gemeenschappen werkzaam. Steeds 
meer priesters en religieuzen zijn in dit gebied geboren en getogen. Dat is 
een positieve ontwikkeling want zij zijn door hun afkomst vertrouwd met 
de cultuur. 
 

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie zich in te zetten voor de be-
scherming van de waar-
digheid en de rechten van 
de mensen en voor de be-
scherming van de schep-
ping. Ook wil ze de in-
heemse bevolking bege-
leiden in een snel veran-
derende samenleving. 
 

De ‘Touring Sisters’ bij-
voorbeeld gaan twee aan 
twee naar de dorpen in 
de Himalaya. Deze rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven 
onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de 
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inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en 
een symbool van christelijke naastenliefde. 
 

Op de theeplantages in 
de deelstaat Assam (foto 
pag. 14) worden de pluk-
sters uitgebuit en vaak 
slachtoffer van mensen-
handel. Zusters van de 
Salesianen maken de 
vrouwen en meisjes (foto 
hiernaast) met behulp 
van straattheater bewust 
van de gevaren. 
 

Het motto van de Buitengewone Missiemaand is ‘Gedoopt en gezonden’. 
De Missiemaand is buitengewoon omdat hij voor de honderdste keer 
wordt gehouden. Voor deze gelegenheid is een speciaal logo ontworpen. 
Bijzonderheden over het logo vindt u op pag. 17 van de Stella Maris van 
september/oktober 2019. 
 

Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het 
motto. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de 
Blijde Boodschap te verkondigen. 
 

Missio ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in 
Noordoost-India. Help mee! Geef aan Missio in de tweede schaalcollecte 
op Missiezondag 19 en 20 oktober of stort uw bijdrage op NL81 RABO 0102 
4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van 
Wereldmissiemaand. 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek 
werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede 
 
Fotografie: H. Schwarzbach 

 
Meer informatie vindt u in bijgaande folder of op www.missio.nl. 
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Ziekenzalving met Deutsche Messe 
 

Zaterdag 28 september ondersteunde gemengd koor Gli Uccelli de ge-
meenschappelijke ziekenzalving in de Antonius Abt met het zingen van de 
Deutsche Messe van Franz Schubert. 
 

Schubert schreef de mis niet speciaal voor de ziekenzalving. Hij kreeg de 
opdracht van Johan Philip Neumann voor een mis en Neumann schreef ook 
de tekst van de negen hymnes waar de mis uit bestaat. Neumanns wens 
was een mis die de gewone mensen zouden kunnen begrijpen en vooral 
ook zou aanspreken. Geen officiële liturgische teksten dus, wel begrijpe-
lijke, direct invoelbare beelden. En dat zijn ze ook. 
 

De allereerste regel is meteen raak: “Wohin 
soll ich mich wenden wenn Gramm und 
Schmerz mich drücken?” Dat moment van 
uiterste wanhoop en machteloosheid. 
Maar ook dat moment van opperste 
vreugde en dankbaarheid: “Wem künd ich 
mein Entzücken, wenn freudig pocht mein 
Herz?” Hier gaat het niet over afstand, dit 
gaat over direct en intens contact over de 
diepste emoties die ons overkomen. 
Daarom is Schuberts Deutsche Messe een 
juiste keuze voor de ziekenzalving. 
 

Maar Schubert is eigenlijk in meer opzich-
ten een toepasselijke keuze. Schubert is 
een componist wiens werk, maar zeker ook 

zijn persoonlijke leven, met momenten van leven en dood in verband ge-
bracht kan worden. Zijn Winterreise, de laatste jaren steeds meer gewaar-
deerd, is een meesterwerk dat precies daarover gaat, de reis naar het 
einde. Hij schreef het in 1827, hetzelfde jaar waarin de Deutsche Messe uit-
kwam. De inspiratie, als je dat zo kunt noemen, voor Winterreise putte 
Schubert uit zijn lichamelijke ellende, zijn aftakeling als gevolg van de syfi-
lis. Tegenwoordig is dat goed te behandelen, toen begrepen medici er nog 
weinig van. Je moest er mee leven en dat was erg genoeg. Maar als je ten 
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einde raad je toch tot een dokter wendde voor een behandeling was je pas 
echt de gesjochte. Je werd ingesmeerd met kwik en dan moest de ziekte als 
het ware uitbroeien. In werkelijkheid kwam het neer op een marteldood 
door kwikvergiftiging. Schubert was 31 toen hij deze martelgang waar-
schijnlijk doormaakte. 
 

En dan had Schubert nog de nodige mentale malheur. Ups en downs, 
moodswings, diepe depressies, periodes van grote creativiteit en producti-
viteit afgewisseld met diepdonkere dagen vol melancholie. Tegenwoordig 
zou Schubert waarschijnlijk prozac voorgeschreven krijgen. Toen moest hij 
het gewoon ondergaan en er maar uit zien te komen. Het is het lot van veel 
kunstenaars om geboren te zijn onder het teken van Saturnus, de god van 
de melancholie. Het is een van de ondoorgrondelijke paradoxen van de 
mens dat kunst, waar we zoveel troost en welbehagen aan ontlenen, zo 
vaak gemaakt wordt door mensen die er voor moeten lijden. 
 

Voor wie de dood zonder al te veel angst en pijn tegemoet kan treden is de 
ziekenzalving een geruststelling. Het bevestigt wat je weet, dat het zo goed 
is, dat het zo moet zijn. Het is een goed gevoel om op dat moment te we-
ten dat je het niet alleen hoeft door te maken. 
Maar als je hier op aarde al de hel hebt moeten meemaken, zoals Schubert, 
wat houdt de ziekenzalving dan in? Wat betekent de ziekenzalving voor 
mensen die lichamelijk of geestelijk door diepe dalen moeten gaan? Het zal 
voor iedereen anders zijn, maar Schubert heeft muziek geschreven die een 
antwoord biedt op die vraag. Zowel voor degenen die hun deel aan verdriet 
in dit aardse tranendal moesten ondergaan, maar ook voor de mensen die 
het wellicht gemakkelijker hebben gehad, is zijn muziek troostrijk. 
Daarom was het goed dat Gli Uccelli bij de mogelijkheid het heilig sacra-
ment van de ziekenzalving te ontvangen, de Deutsche Messe van Schubert 
zong. 
 

Arjen Kok 
 

www.gli-uccelli.nl 
 
Bij de afbeelding: Schubert op een schilderij door Wilhelm August Rieder 
(1875). Het origineel is in het Historisches Museum der Stadt Wien. 
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Een leuk idee 
 

Een vrijwilliger in onze gemeenschap kwam met een leuk idee: plaats elke 
keer in het Maandbericht een jeugdfoto van een parochiaan en laat de 
lezers raden om wie het gaat. Dat gaan we doen, dat wil zeggen als u mee-
werkt. Stuur dus uw jeugdfoto, laten we zeggen vanaf de zandbakleeftijd 
tot en met het eerste vriendje of vriendinnetje, aan redactie Maandbericht. 
Digitaal is geweldig maar een (scherpe) foto op papier – die u natuurlijk 
weer ongeschonden terugkrijgt – is ook goed, wij kunnen uw foto in huis 
scannen. 
We kunnen nog even voort met ‘Kijk, de Abt’-foto’s maar begint u vast met 
sturen dan bouwen we een voorraadje op voor de nieuwe rubriek: ‘Wie is 
dit?’ 
 

Volgende maand 
 

 vrijdag 1 november, 19.30 uur – Allerheiligen; pastoor Langerhuizen gaat 
voor, gemengd koor Laus Deo verzorgt de gezangen. 

 zondag 3 november, 10.00 uur – in onze geloofsgemeenschap vieren wij 
op deze dag Allerzielen en gedenken onze overleden gelovigen. 

 zondag 10 en 24 november – Wijkbusvervoer. 

 zondag 10 november, 11.00 uur – verkoop van artikelen uit de Wereld-
winkel. 

 zaterdag 16 november, 19.30 uur – concert door het Haags Toonkunst-
koor met een Mozart-programma: de Grote mis in c-klein, de Symfonie 
nr. 29 in A majeur en de Mis in C ‘Krönungsmesse’ (bestel uw kaartjes bij 
Emilie Griffioen of Ine Steenhoff). 

 zondag 17 november, 10.00 uur – Werelddag van de armen, met tweede 
schaalcollecte voor de parochiële caritasinstelling. 

 woensdag 20 november, 11.00 uur – vergadering pastoraatgroep. 

 donderdag 21 november, 13.30 uur – Ontmoetingsmiddag (praten en 
breien) in de pastorie. 

 donderdag 21 november, 20.00 uur – ‘Soms breekt Uw licht in mensen 
door’, inspiratieavond met gedichten en liederen rond de advent, door 
pastor John Batist, in de pastorie. 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

Vroeg op een november-
ochtend fietste Elize Pilon 
(medewerker secretariaat) 
naar haar werk en nam, 
staande op de professor 
B.M. Teldersweg voor 
tennispark De Bataaf en 
tegenover het Indisch 
monument, deze 
sfeervolle foto. 
 

Maakte u ooit een leuke 
foto van de kerk? Stuur 

het digitale bestand aan antoniusabt@rkdenhaag.nl onder vermelding van 
de bijzonderheden als wanneer genomen en vanuit welke straat. 
 

Bij voorbaat dank, 
redactie Maandbericht 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 22 oktober 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). 
 

 


