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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 
Greet Kappers educatie en communicatie 070 – 338 96 75 
Nelly Oosthoek liturgie 070 – 355 69 19 
vacature liturgie  
 

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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Paus Franciscus: 
 

‘Werelddag van de Armen moet hoop geven’ 
 

‘De hoop van de armen is niet voor altijd verloren’ (Psalm 9, 19). Dit is het 
thema van de Werelddag van de Armen die dit jaar plaatsvindt op 17 no-
vember. De paus ontleent het thema aan psalm 9. ‘Deze psalm werd ge-
schreven in een tijd van grote economische ontwikkelingen die, zoals wel 
vaker gebeurt, ook leidde tot sociale ongelijkheid,’ schrijft de paus. 
‘De situatie is niet veel anders 
dan vandaag de dag,’ vervolgt hij. 
‘Eeuwen gaan voorbij, maar de si-
tuatie van rijk en arm blijft con-
stant. Het is alsof de geschiedenis 
ons niets leert. De woorden van 
de psalm gaan niet over het ver-
leden, maar over ons heden, zo-
als God daar naar kijkt.’ 
 

Paus Franciscus noemt in dit verband families die op de vlucht zijn, wees-
kinderen die worden uitgebuit, jonge mensen zonder werk, slachtoffers van 
geweld, het leed van immigranten en daklozen. De Schrift doet een beroep 
op ons waar het gaat om de zorg voor de arme. Paus Franciscus: ‘Waar we 
maar kijken, het woord van God wijst ons naar de armen, naar degenen die 
behoefte hebben aan de eerste levensbehoeften, omdat ze afhankelijk zijn 
van anderen.’ 
 

Het doel van de Werelddag van de Armen is meer dan concrete hulp geven. 
Het doel is te groeien in betrokkenheid op de noden van concrete personen 
en om armen hoop te geven. Daarvoor is een volgehouden inzet nodig. 
‘Vóór alles hebben de armen behoefte aan God en zijn liefde, die zichtbaar 
wordt door de middenklasse van de heiligheid, mensen die door hun een-
voud van leven de kracht van christelijke liefde duidelijk maken. God heeft 
verschillende manieren en wegen om het hart van mensen te raken. Zeker, 
de armen komen naar ons toe, omdat we hen eten geven, maar wat ze 
werkelijk nodig hebben is meer dan ons aanbod van een boterham of 
warme maaltijd. De armen hebben onze handen nodig om ze op te tillen, 
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onze harten om weer genegenheid te voelen, onze aanwezigheid om een-
zaamheid te overwinnen. In één woord: ze hebben liefde nodig.’ 
 

De Werelddag van de Armen werd door paus Franciscus ingesteld in het 
verlengde van het Heilig Jaar van Barmhartigheid (2016). De dag wordt elk 
jaar gehouden op de één na laatste zondag van het kerkelijk jaar als voor-
bereiding op het feest van Christus, Koning van het Heelal. 
 

Foto: Servizio Fotografico – L’Osservatore Romano 
 

(bron: rkkerk.nl) 
 

Familieberichten 
 

overleden 
19-10-2019   Theodorus Cornelis Botter 
 

Opbrengst collectes 
 

23/09 – 29/09 = € 427,05  30/09 – 06/10 = € 545,45* 
* inclusief een gift van € 200,00 

07/10 – 13/10 = € 625,99  14/10 – 20/10 = € 480,16 
 
Doelcollecte 
 

Het resultaat van de schaalcollectes in 
het kader van Wereldmissiemaand in 
het weekend van 19 en 20 oktober 
was € 659,95 (vorig jaar € 490,95). 
Hartelijk dank. De helft van dit bedrag 
wordt overgemaakt naar Wereldmis-
siedag van de kinderen en de andere 
helft naar Missio. 
Missio financiert met het geld ver-
schillende projecten van religieuze gemeenschappen in Noordoost-India. 
Deze projecten zijn gericht op de inheemse bevolking die zich vaak als 
tweederangsburgers behandeld voelt. Zoals de theeplukster in de deelstaat 
Assam op bijgaande foto van H. Schwarzbach. 
          werkgroep M.O.V.  
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Inspiratie voor de advent 
 

‘Soms breekt Uw licht in mensen door’ 
 

Een avond met gedichten en liederen rond de advent onder leiding van 
pastor John Batist. 
 

De natuur sterft af, gaat rusten. Veel vogels zoe-
ken warmer oorden. We leven in de donkere da-
gen voor Kerstmis. Soms ook donker in onze ge-
dachten: om wat wegging uit ons leven, om hoe 
hard het in de wereld toegaat. Ons bestaan is 
kwetsbaar en vol dreiging. Moedeloos en mach-
teloos kun je je voelen. Komt het ooit goed? We 
zoeken naar iets dat ons licht geeft, woorden 
van hoop, beelden van vrede, ondanks alles. 
 

Dichters kunnen dat: schilderen met taal die 
hoop geeft, en het hart verlicht. Passend bij deze 

tijd van het jaar, die in onze traditie een naam heeft: advent. Denk aan Ida 
Gerhard, Vaclav Havel, Dietrich Bonhoeffer, Huub Oosterhuis. De laatste 
dichtte over dat komende licht: 
 

Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar. 
Zoals een kind geboren wordt. 

Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind, 
Uw koninkrijk, uw licht. 

Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd. 
 

In een rustige, meditatieve sfeer lezen we enkele gedichten en luisteren 
naar poëzie die op muziek is gezet. We delen met elkaar wat het in ons op-
roept, of sterk maakt tegen alle negativiteit. Hopend op een wereld waar 
mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

Kosten: vrijwillige bijdrage. 
Aanmelden bij secretariaat Antonius Abt, tel. 354 17 42 of e-mail antoni-
usabt@rkdenhaag.nl. 
 

Datum: donderdag 21 november 2019 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt  
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Allerzielen op de begraafplaatsen 
 

Brandende fakkels, vuurkorven en een eucharistieviering. 
Ook dit jaar vindt op beide katholieke begraafplaatsen in Den Haag de vie-

ring van Allerzie-
len plaats. Zater-
dag 2 november 
bent u van harte 
welkom op be-
graafplaats Sint 
Petrus Banden, 
Kerkhoflaan 10, en 

begraafplaats Sint Barbara, Sint Barbaraweg 6. De eucharistievieringen be-
ginnen om 16.00 uur (zie ook de Maandagenda). In de kapel worden de na-
men van de overledenen van het afgelopen jaar voorgelezen. 
Het is ook mogelijk een graf te laten zegenen. Hiervoor kunt u bellen met: 
350 37 18 of mailen naar info@paxrkb.nl. 
Beide begraafplaatsen zijn deze dag tot 20.00 uur geopend. 
 

Ziekenzalving, een meditatieve gebeurtenis 
 

Op zaterdag 28 september werd in onze kerk de jaarlijkse gemeenschappe-
lijke Ziekenzalving gehouden. Pastoor Dolf Langerhuizen ging in de plechtig-
heid voor. De organisatie was in handen van de Lidwinagroep, de werk-
groep voor zieken- en ouderenbezoek in onze geloofsgemeenschap. 
 

Tijdens de viering, die muzikaal 
met prachtige en ontroerende lie-
deren uit de Deutsche Messe van 
Schubert werd opgeluisterd door 
het geweldige koor Gli Uccelli on-
der de bezielende leiding van or-
ganist en dirigent Richard Ram, 
werd bij maar liefst dertig mensen 
de handen opgelegd en werden zij 
gezalfd onder het uitspreken van 
een zegenbede. 

mailto:info2paxrkb.nl
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Door het uiterst rustige en ingetogen karakter van de viering leek het alsof 
aan iedere deelnemer toch apart en privé dit prachtige sacrament werd 
aangeboden. Een echt gebaar van steun en aandacht voor iedereen dit op 
dat moment nodig had. 
De reactie van een aanwezige: “Doordat de pastoor alle tijd nam voor de 
mensen werd het een meditatieve gebeurtenis, ik kwam echt tot mezelf. 
Hartelijk dank daarvoor.” 
 

Na de viering, onder het genot van een kopje koffie of thee, deelden wij 
onze gevoelens van weldaad over deze prachtige viering. De rozen, die ons 
ten afscheid door de vrijwilligers van de Lidwinagroep werden aangeboden, 
stonden nog een volle week als prachtig aandenken. 
 

Annemiek Beeloo-Jacobs 
Angela van der Toorn 
 

Wij groeten U, o Koningin 
 

Wij groeten U, o Koningin, o 
Maria. Velen van ons konden 
dit lied nog uit het hoofd 
meezingen, net als de andere 
drie. Het mini-Mariaconcert 
besloot het feest ter ere van 
Maria Sterre der Zee, de pa-
trones van onze parochie, op 
zaterdag 12 oktober in de An-
tonius Abtkerk. 
 

foto Greet Kappers 
 

De dag begon met een eucharistieviering met het pastoraal team en ein-
digde met een gezellige borrel. Verder stonden op het programma: een op-
treden van gospelkoor Heaven’s Touch, een sing-along met Jeroen Lalle-
man op de vleugel, Paulusreisinfo van diaken Van Zoelen, een boekpresen-
tatie van Sieuwert Haverhoek, het Stella Maris van père Benoît door Patrick 
Hopper uitgevoerd op orgel, verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel, en 
rondleidingen door de Vrienden van de Abt.  
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Maandagenda 

vr 01 19.30 uur Allerheiligen. Eucharistieviering met pastoor Lan-
gerhuizen. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick 
Hopper zingt de Missa brevis Sancti Joannis de 
Deo (Kleine Orgelmis) van Joseph Haydn. 

za 02 11.00 uur Geen viering in de Lourdeskapel 
  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  15.30 uur In Huize Waalsdorp, Jan Muschlaan 157: 

Allerzielenviering met parochievicaris Rivadeneira 
Aldás 

  16.00 uur Op begraafplaats Sint Petrus Banden: 
Allerzielenviering met parochievicaris Van der 
Helm en diaken Van Zoelen (zie ook pag. 6) 

  16.00 uur Op begraafplaats Sint Barbara: 
Allerzielenviering met pastoor Langerhuizen en 
pater Vincent Wang (zie ook pag. 6) 

  17.00 uur Geen viering in de Antonius Abt 
zo 03 10.00 uur Wij vieren Allerzielen. Eucharistieviering met pas-

toor Langerhuizen waarin gedachtenis van de 
overledenen van het afgelopen jaar. M.m.v. de 
werkgroep Aandacht voor nabestaanden. Ge-
mengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt 
de Missa in memoriam Aviæ dilectissimæ. 

di 05 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 

  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
wo 06 11.00 uur Vrienden van de Abt: besloten rondleiding in de 

kerk 
do 07 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 09 18.00 uur Tweeëndertigste zondag door het jaar. Eucharis-

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

zo 10 10.00 uur Tweeëndertigste zondag door het jaar. Woord- en 
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communieviering met pastor Eijken m.m.v. kin-
derkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t 
Hekke. Motto: Drie stappen vooruit, twee achter-
uit. Wijkbusvervoer. 

zo 10 11.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
di 12 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
wo 13 10.00 uur Vergadering beheercommissie 
do 14 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 16 10.00 uur Roosteroverleg koren Antonius Abt, tussenkamer 
pastorie 

  n.m. Geen bezichtiging van de kerk; geen viering 
  19.30 uur Concert door het Haags Toonkunstkoor met een 

Mozart-programma 
zo 17 10.00 uur Drieëndertigste zondag door het jaar. Werelddag 

van de Armen (zie ook pag. 3). Eucharistieviering 
met pater Vincent Wang m.m.v. jongerenkoor 
PaMa o.l.v. Bart de Jong. 
Tweede schaalcollecte voor de werkgroep Caritas 
Antonius Abt. 

ma 18 10.00 uur Vergadering Lidwinagroep, bibliotheek 

di 19 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
wo 20 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
do 21 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  13.30 uur Ontmoetingsmiddag (praten en breien), voorka-

mer pastorie 

  18.30 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A: 
Opdracht van de heilige Maagd Maria. Eucharis-
tieviering Frans/Nederlands. 

  20.00 uur ‘Soms breekt Uw licht in mensen door’, inspiratie-
avond met gedichten en liederen rond de advent, 
met pastor John Batist, in de pastorie 

za 23 15.00 uur Vrienden van de Abt: besloten rondleiding in de 
kerk 
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za 23 18.00 uur Christus, Koning. Eucharistieviering in het Engels 
met father Rex Fortes m.m.v. FCC Choir o.l.v. 
Yvonne Haaxman. 

zo 24 10.00 uur Christus, Koning. Eucharistieviering met pastoor 
Langerhuizen. Gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. 
Richard Ram zingt werken van Hornik, Bruckner 
en De Sévérac. Wijkbusvervoer. 

di 26 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 
  20.00 uur In de pastorie H. Paschalis Baylon: voorbereiding 

doopviering 8 december met diaken Henk van 
Zoelen, doopouders, peters en meters. 

do 28 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 30 17.00 uur Eerste zondag van de advent – jaar A. Eucharistie-

viering met pastoor Langerhuizen m.m.v. organist 
Richard Ram. Start van de Adventsactie. 

 

Toelichting op de agenda 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 2 november 
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. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 5, 12, 19 en 26 november 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep Antonius Abt bij elkaar 
onder leiding van Lida van Ruijven. 
 

Orgelconcert – donderdag 7, 14, 21 en 28 november 
Elke donderdag geeft Patrick Hopper om 13.00 uur een kort concert op het 
kerkorgel. Het programma staat op website orgelmuziekopdonderdag.nl. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 9 en 23 november 
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. 
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Wereldwinkel – zondag 10 november 
Emile en Trees Kempen verkopen eenmaal per maand artikelen uit de 
Wereldwinkel. De verkooptafel staat in de Ontmoetingsruimte. U kunt bij 
Emile en Trees ook de Surinamekalender 2020 bestellen. 
 

Wijkbusvervoer – zondag 10 en 24 november 
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 20 november 
De pastoraatgroep vergadert om 11.00 uur met pastores Eijken en Witte-
man in de bibliotheek. 
 

Ontmoetingsmiddag – donderdag 21 november 
Welkom in de pastorie. Neem iets mee om te doen, te breien, te haken of 
iets dergelijks en maak kennis met andere mensen uit onze geloofsgemeen-
schap. Van 13.30 tot 16.00 uur. Kosten: 1 euro per keer. 
 

 
 

Concert op Scheveningen 
 

Jao diech höbs us aon ’t hart gelege, 
Mestreech, door alle iewen heer. 
 

Op het Vrijthof had het niet beter 
kunnen klinken, het Mestreechs 
Volksleed, dan op zaterdagavond 
5 oktober in de Abt. Uit volle borst 
zong het publiek mee met de mannen 
van de Mastreechter Staar. Zij ver-
zorgden, met solisten, een prachtig, 
afwisselend concert. Het slotnummer 
was à la André Rieu: Adieu, mein klei-
ner Gardeoffizier. Adieu, Staar, tot 
volgend jaar. 
 

      foto Marianne Romani  
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De heilige Antonius Abt, onze schutspatroon 
 

Als je je afvraagt hoe het komt dat de H. Antonius Abt onze schutspatroon 
is geworden, zou je voor het antwoord graag de beschikking willen hebben 
over niet betwistbare citaten, het liefst dan ook nog uit totaal verschillende 
bronnen, waarmee onomstotelijk het wanneer en door wie vastgesteld kan 
worden. Maar zoals vaak bij historische vraagstukken is dat hier niet het ge-
val. 
 

Vaststaat wel dat op verzoek van de inwoners van Scheveningen, op 
St. Lambertusdag 17 september 1357, door graaf Willem V de Capellaniam 
de Sceveninge gesticht werd. Over de bouw, de vormgeving en de exacte 
locatie van deze kapel is helaas niets bekend. 
Willem V was eerder al hertog van Beieren, maar vanaf 1348 tevens graaf 
en erfopvolger van de graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen. 
Men gaat ervan uit dat deze kapel vanaf het begin al gewijd was aan de H. 
Antonius Abt. 
 

In 14e-eeuwse bronnen heeft men het nog over ‘de parochiekerk van het 
buurtschap Scheveningen’, dat in 1369 al zo’n 570 inwoners telde, en pas 
na 1400 heeft men het in bronnen over de kerke van Sint Antonius. Naast 
een altaar voor Antonius Abt en de overige altaren of vicarieën van andere 
heiligen (vicarie: een altaar of kapel waar jaarlijks inkomsten aan verbon-
den zijn), was aan deze Scheveningse kapel ook een broederschap van de 
H. Antonius verbonden. 
Verder staat vast dat de kapel onder de bescherming van het Hollandse 
gravenhuis viel en de graven ook het ‘jus patronatus’ (een set van rechten 
en plichten) van de kapel bezaten. 
 

Historisch gezien roept de periode 1354 tot 1358 echter wat onduidelijkhe-
den op, want graaf Willem V zou in die periode krankzinnig geworden zijn. 
In 1358 werd hij opgesloten in een Henegouws kasteel en nam zijn broer 
Albrecht van Beieren als ruwaard (landvoogd) het bestuur over Holland, 
Zeeland en Henegouwen over. In 1389, na de dood van Willem V van Hol-
land, werd hij als Albrecht van Beieren de nieuwe graaf van Holland, 
Zeeland en Henegouwen. 
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Eén van deze twee hertogen van Beieren heeft de ‘Orde van Sint Antonius’ 
gesticht, een vorstelijke ridderorde die los gezien moet worden van het 
veel oudere lekenbroederschap van de antonieten en de latere klooster-
orde van reguliere kanunniken. 
Alleen leden van de Beierse dynastie of personen van ridderlijke oude adel 
werden tot deze orde toegelaten en droegen dan als ordeteken een gou-
den halsketting waaraan een gouden Tau-kruis of Antoniuskruis hing, met 
daaronder een gouden belletje. De ‘Orde van Sint Antonius’ zetelde in de 
kapel van Barbefosse in Henegouwen. 
 

  
Portret van Jacoba van Beieren 

(Rijksmuseum Amsterdam, 
olieverf, 64 x 50 cm, na 1480) 

 

Detail met het ordeteken van de 
‘Orde van Sint Antonius’ 

 

Van zowel graaf Willem VI van Holland, als van Jacoba van Beieren en van 
graaf Jan III van Beieren zijn afbeeldingen te vinden waarop te zien is dat ze 
het ordeteken dragen. Al deze personen waren naast heerser over andere 
gebieden, ook gedurende een periode graaf (gravin) van Holland. 
 

Het bestaan van deze Hollandse ‘Orde van Sint Antonius’ versterkt de ge-
dachte dat Antonius Abt van betekenis geweest is in de historie van het 
Hollandse gravenhuis. Aannemelijk is dan ook dat in (of circa) 1357 niet de 
Scheveningse inwoners maar graaf Willem V degene geweest is die bepaald 
heeft dat als schutspatroon voor de nieuwe kapel de H. Antonius Abt geno-
men werd. 
 

Bart Maltha, 
Vrienden van de Abt  
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Concert met driemaal Mozart 
 

Het tweede concert in het jubileumjaar van het Haags Toonkunstkoor (HTK) 
– het koor bestaat 190 jaar – is geheel gewijd 
aan W.A. Mozart. 
Op het programma staan twee feestelijke missen 
van deze componist. De bekendere is waar-
schijnlijk de Krönungsmesse (Mis in C-groot). 
Deze mis componeerde Mozart oorspronkelijk 
als Paasmis in 1779. Hij was toen in dienst van 
de aartsbisschop van Salzburg die een hekel had 
aan lange missen, zeker als hij zelf voorging in 
een viering. Het maximum werd gesteld op 45 
minuten. Daar hield Mozart zich aan want de 
Krönungmesse duurt niet langer dan een half 
uur. 

In 1791 weerklonk de mis opnieuw in Praag bij de kroning van Keizer Leo-
pold II tot Koning van Bohemen. Sindsdien staat hij bekend als de 
Krönungsmesse. 
De andere mis is de Grosse Messe (Mis in c-klein). Mozart was inmiddels 
verhuisd van Salzburg naar Wenen en daar gold geen tijdslimiet voor zijn 
composities. Dat is te merken want in de Grosse Messe pakt Mozart breed 
uit met dubbelkoor en lange soli. De mis duurt dan ook bijna een uur en dat 
terwijl de compositie niet eens helemaal is voltooid: het Credo is niet volle-
dig en ook het Agnus Dei ontbreekt. 
Het koor wordt begeleid door het Ars Musica Orkest (AMO) bestaande uit 
35 musici. Dit orkest is opgericht door Patrick van der Linden, die sinds ja-
nuari van dit jaar ook de dirigent is van het HTK. Tussen de twee gezongen 
missen speelt het AMO Symfonie nr. 29 in A majeur. Staande. En uit het 
hoofd! 
 

Mis het niet. Kaartjes (€ 28,-, inclusief pauzedrankje en programmaboekje) 
zijn te verkrijgen via de website van het koor: haagstoonkunstkoor.nl/con-
certen/ of via Ine Steenhoff en Emilie Griffioen. 
 

Datum: zaterdag 16 november 2019 | Tijd: 19.30 uur | Plaats: Antonius 
Abtkerk  
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Wie is dit? 
 

Denkt u nog aan onze nieuwe rubriek ‘Wie is dit?’ Stuur uw jeugdfoto digi-
taal of op papier aan de redactie. De foto krijgt u natuurlijk weer terug. 
 

Volgende maand 
 

 zondag 1 december – begin van de advent (jaar A) en de Adventsactie. 

 zondag 8 en zondag 22 december – Wijkbusvervoer. 

 zaterdag 7 en zondag 8 december – verkoop van artikelen uit de Wereld-
winkel. 

 zondag 8 december, 13.00 uur – doopviering met diaken Henk van Zoe-
len. 

 woensdag 11 december, 10.00 uur – vergadering beheercommissie. 

 zaterdag 14 december – kerstviering Lidwinagroep in de pastorie (beslo-
ten bijeenkomst). 

 zondag 15 december, 18.30 uur (met maaltijd) of 20.00 uur – uitvoering 
van de compositie Loflied der verzoening van Kris Oelbrandt in het Thea-
ter aan het Spui (aanbevolen door pastor Jan Eijken) 

 woensdag 18 december, 11.00 uur – vergadering pastoraatgroep. 

 donderdag 19 december, 13.30 uur – Ontmoetingsmiddag (praten en 
breien) in de pastorie (onder voorbehoud). 

 vrijdag 20 december, 20.00 uur – kerstconcert door het Christelijk Resi-
dentie Mannenkoor. 

 zondag 22 december, 14.30 uur – kerstconcert door het Oeral Kozakken-
koor. 

 dinsdag 24 december, 18.30 uur – kerstviering voor gezinnen met kin-
deren met pastor Eijken en kinderkoor De Stadhoudertjes. 

 dinsdag 24 december, 20.30 uur – kerstviering voor jongeren met pas-
toor Langerhuizen en jongerenkoor PaMa. 

 dinsdag 24 december, 23.00 uur – nachtmis met pastoor Langerhuizen 
en gemengd koor Gli Uccelli. 

 woensdag 25 december, 10.00 uur – eucharistieviering met emeritus 
pastoor Groenewegen en gemengd koor Laus Deo. 

 dinsdag 31 december, 17.00 uur – Oudjaarslof met pater Vincent Wang.  
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‘Kijk, de Abt’ 
 

Wakker worden, uit je raam kijken en 
de Abt zien. Dat geluk valt Liesbeth 
Ydema van de Lidwinagroep elke 
ochtend te beurt in haar nieuwe huis 
aan de Zwolsestraat. 
 

Om ons deelgenoot te maken van het 
uitzicht richting stad – richting zee en 
duinen is dat helemaal fenomenaal – 
nam Liesbeth deze foto. 
 

Welkom op Scheveningen, Liesbeth. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 19 november 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). 
 

 


