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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 
 

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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Geslaagde restauratie van de evangelistenstoelen 
 

Wie sinds dinsdag 19 november eens goed naar het priesterkoor kijkt zal 
zien dat er vier andere altaarstoelen staan. Deze vier zogenoemde evange-
listenstoelen behoorden oorspronkelijk tot de kerncollectie van de Onze 
Lieve Vrouw van Lourdeskerk aan de Berkenbosch Blokstraat en zijn in 
2005, bij de samenvoeging van de drie voormalige parochies, in de sacristie 
van de H. Antonius Abtkerk terechtgekomen. 
 

De vier bijna honderd jaar oude altaarstoelen zijn in 1921 ontworpen door 
architect C.M. van Moorsel die, uitgaande van een eerder ontwerp van ar-
chitect A.J. Kropholler, de uiteindelijke bouwmeester van de Onze Lieve 
Vrouw van Lourdeskerk was. Als leerling van architect Kropholler en beïn-
vloed door het werk van architect Berlage ontwierp Van Moorsel deze typi-
sche jaren twintig sedilia of sessiestoelen. 
 

 
 

Mattheus   Marcus   Lucas   Johannes 

 
Op iedere stoel is in het hout van de rugleuning een gestileerde afbeelding 
van het symbool van één van de vier evangelisten gesneden, dat hier 
steeds een gevleugeld wezen met een evangeliarium (evangelieboek) is. 
De vier reliëfs zijn gemaakt door de Haagse beeldhouwer Pieter Biesiot, 
maar in welk meubelatelier de stoelen gemaakt zijn blijft onduidelijk. 
 

Anno 2019 zagen deze altaarstoelen er helaas nogal verwaarloosd uit, 
doordat de stof versleten was en er ook her en der houtverbindingen losza-
ten, of zelfs gebroken waren. De stoelen gewoon in deze conditie verder 
bewaren was cultuurhistorisch gezien niet echt verantwoord omdat zo het 
risico bleef bestaan dat in latere jaren de bijzondere waarde van deze al-
taarstoelen misschien niet meer onderkend zou worden. 
 

De stichting Vrienden van de Abt heeft daarom besloten om, geheel voor 
eigen kosten, deze vier altaarstoelen grondig te laten restaureren en met 
dezelfde stof bekleden als de overige altaarstoelen en altaarkrukjes. 
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De vier stoelen zijn begin november bij meubelstoffeerderij Rococo in de 
Prins Willemstraat gebracht en na het verwijderen van de oude stof en vul-
ling van de zittingen bleek pas goed hoe erg de schade aan de constructie 
van de stoelen was. Een meubelmaker van Lelijveld en van Gaalen in de 
Heemraadstraat moest eerst nog de ‘Mattheus-stoel’ voorzien van verschil-
lende nieuwe houten verbindingspennen, zodat de constructie weer stevig 
was. 
 

  
 
De stoffeerder zelf heeft bij twee andere stoelen meerdere nieuwe lijmver-
bindingen moeten aanbrengen, alvorens hij bij alle vier de stoelen de vul-
ling weer kon opbouwen en alles van nieuwe stoffering kon voorzien. Door 
het gebruik van dezelfde stof als op de overige altaarstoelen en altaarkruk-
jes zijn bij het toekomstig gebruik nu meerdere combinaties mogelijk. 
 

  
 

    foto’s Bart Maltha 
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Hoe het eindresultaat met de nieuwe stoffering er in het echt uitziet, kunt 
u beter zelf op het priesterkoor van de H. Antonius Abtkerk komen bewon-
deren. 

 
Bart Maltha 
Vrienden van de Abt 
 

 

Familieberichten 
 

geen 
 

Opbrengst collectes 
 

21/10 – 27/10 = € 609,66  28/10 – 03/11 = € 776,71 
04/11 – 10/11 = € 318,23  11/11 – 17/11 = € 288,81 
 

Doelcollecte 
De collecte op zondag 17 november – Werelddag van de armen – voor de 
werkgroep Caritas Antonius Abt bracht € 410,35 op. Onder meer met dit 
geld gaan Henk Bressers en Hans Ettema mensen in acute nood helpen, 
niet de mensen ‘aan de andere kant van de wereld’ maar de mensen ‘om 
de hoek’ in ons eigen Scheveningen. 
 
 

 

De medewerkers 
van het secretariaat 
wensen u een 
 

Zalig kerstfeest 
 
foto Pixabay 
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Voor moeders en kinderen 
 
Het project dat de gezamenlijke 
werkgroepen Missie, Ontwikke-
ling, Vrede (M.O.V.) van de paro-
chie Maria Sterre der Zee voor de 
advent 2019 hebben gekozen 
richt zich op moeders en kinderen in Guarjila op het platteland van El Salva-
dor. Het heeft tot doel de gezondheid en voeding van (aanstaande) moe-
ders en kinderen tot twee jaar te bevorderen en sterfte van moeders en 
kinderen bij de bevalling terug te dringen. 
 

Opvanghuis 
Zwangerschap en bevalling vormen een gezondheidsrisico in El Salvador. 
De kliniek Ana Manganaro heeft daarom een opvanghuis ingericht waar 
aanstaande moeders de laatste weken voor hun bevalling kunnen verblij-
ven. Het aantal opvangplaatsen is echter niet toereikend en moet worden 
uitgebreid van acht naar elf. 
Om ondervoeding en babysterfte tegen te gaan wil de kliniek borstvoeding 
stimuleren. Zo’n zestig tot tachtig vrouwen worden getraind om zwangere 

vrouwen en moeders met 
kleine kinderen daarover 
voorlichting te geven en 
te begeleiden. 
 

Moestuinen 
Daarnaast wil de kliniek 
moestuinen opzetten om-
dat gezinnen nauwelijks 
beschikken over gezonde 
voeding zoals groenten. 
Vet en koolhydraatrijk 

voedsel is wel volop beschikbaar, wat leidt tot een ongezond eetpatroon. 
Zo’n 25 tot dertig gezinnen krijgen daarom voorlichting over gezonde voe-
ding en praktische hulp bij het aanleggen van hun moestuin. Bij de eerste 
oogst krijgen ze praktijklessen in het bereiden van goede maaltijden. 
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Kliniek Ana Manganaro biedt medische zorg aan de inwoners van Guarjila. 
Tijdens de burgeroorlog werd deze plaats volledig verwoest en vluchtte de 
bevolking naar buurland Honduras. Na hun terugkeer uit de vluchtelingen-
kampen bouwden ze Guarjila weer op. De Amerikaanse kinderarts en 
kloosterzuster Ana Manganaro zette hier een gezondheidskliniek op en 
leidde een groep tienermeisjes op tot voorlichters. 
 

Longontsteking 
Tegenwoordig beschikt de kliniek over een team van artsen en andere zorg-
verleners. Toch sterven nog te veel moeders en kinderen tijdens de beval-
ling. Ook lopen jonge kinderen het gevaar te overlijden aan ondervoeding 
en infectieziektes als diarree en longontsteking. De kliniek heeft onvol-
doende middelen om hier iets aan te doen en de overheid is niet in staat te 
voorzien in de behoeften van de kliniek. Uw hulp is dus hard nodig. 
 

Helpt u mee? 
U kunt uw gift voor de kli-
niek (foto) in El Salvador: 
o in de offerzuil doen die 

van 30 november tot 
en met 25 december in 
de Ontmoetingsruimte 
onder het M.O.V.-in-
formatiebord staat; 

o geven in de schaalcol-
lectes tijdens de kerst-
vieringen op dinsdag 
24 december en 
woensdag 25 december; 

o overmaken op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van pa-
rochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van ‘Adventsactie 2019’. 

 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek 
werkgroep M.O.V. 
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Loflied der verzoening 
 

Pastor Jan Eijken maakt u graag attent op de uitvoering van het Loflied der 
verzoening, een compositie van Kris Oelbrandt. Oelbrandt, componist en 
kloosterling, maakte het Loflied in opdracht van Capella Brabant. 
 

De muziek is een samenspel van ‘cantica’ uit 
drie wereldgodsdiensten: de lofzang van 
Hanna (jodendom), de lofzang van Maria 
(christendom) en soera 87 (Koran; islam). 
Oelbrandt en Capella Brabant willen er een 
bijdrage mee leveren aan de discussie over 
vermenging van culturen, godsdiensten en de 
multiculturele samenleving. 
Voorafgaand aan de uitvoering kunt u om 
18.30 uur aansluiten voor een verzoenings-
maaltijd (€ 7,50). Vervolgens luidt het pro-
gramma: inleiding door theoloog en musico-
loog Martin Hoondert; uitvoering van het Lof-
lied (Reconciliation Magnificat); gezamenlijke 

dialoog over verzoening afgewisseld met korte optredens. 
 

Het Loflied wordt uitgevoerd door Capella Brabant Kamerkoor & Dudok 
Quartet o.l.v. Marc Versteeg; Katrien Baerts, sopraan; Elsbeth Gerritsen, 
mezzosopraan; Matthijs van de Woerd, bariton. 
Entree: € 18,-. 
 

Datum: zondag 15 december 2019 | Tijd: 20.00-22.30 uur | Plaats: Theater 
aan het Spui, zaal 2 
 

Vleugelconcert 
 

Laatste concert van dit jaar op de Grand Erard vleugel. Met onder anderen 
Hendrik Vonk, tenor. Carols, kerstliederen, samenzang. 
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 

Datum: zaterdag 21 december 2019 | Tijd: 15.30 uur | Plaats: Oude Kerk, 
Keizerstraat 8  
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Kerst op Scheveningen 
 

Net vóór Kerstmis wordt in de Nieuwe Badkapel een nieuwe cd met kerst-
liederen gepresenteerd. De titel is ‘Kerst op Scheveningen’ en de uitvoeren-
den zijn het Groot projectkoor Scheveningen, het Christelijk mannenkoor 
Scheveningen en de Christelijk gemengde zangvereniging Laudate Deo, alle 
onder leiding van dirigent Michael Spaans. Instrumentale begeleiding door: 
Danny Spaans, orgel; Jan-Willem van Delft, vleugel; en Thomas Heikoop, 
trompet. 
De presentatie wordt omlijst door koor- en samenzang; na afloop is de cd 
te koop voor € 15,- per stuk. 
Toegang: gratis, wel collecte. 
 

Datum: zaterdag 21 december 2019 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: Nieuwe Bad-
kapel, Nieuwe Parklaan 90 
 

Eerste communie 2020 
 

Eind oktober nodigde pastor Jan Eijken, namens de werkgroep eerste com-
munie, de ouders in onze geloofsgemeenschap per 
brief uit hun kinderen aan te melden voor de voorbe-
reiding op dit sacrament. Het gaat om kinderen vanaf 
groep vier van de basisschool. De werkgroep bestaat 
uit Marie-Elise Bongenaar en Cécile Eekhout. Half de-
cember is er een ouderavond gepland met pastor Jan 
Eijken en de werkgroep. 
 

De voorbereiding van de kinderen vindt in tien bijeen-
komsten in de pastorie plaats, in de maanden januari-
mei 2020. De Eerste H. Communieviering vindt op een 

zondag in mei of juni plaats in de H. Antonius Abtkerk. De exacte datum 
wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. 
 

Ouders die geen brief ontvingen kunnen hun kinderen natuurlijk ook aan-
melden: antoniusabt@rkdenhaag.nl. Zij krijgen het aanmeldingsformulier 
dan per e-mail. 
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Maandagenda 

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 voor El 
Salvador (zie pag. 6) 

zo 01 10.00 uur Eerste zondag van de advent. Woord- en commu-
nieviering met pastor Eijken m.m.v. kinderkoor 
De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. 
Verkoop van groetenkaarten van Amnesty Inter-
national en van kerstkaarten van Tineke van 
Blijswijk. 

di 03 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, 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 Frans/Nederlands. Om 10.30 
uur rozenkransgebed. 

  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Tweede zondag van de advent. Eucharistieviering 

met pastoor Langerhuizen. Gemengd koor Laus 
Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa in d van 
Antonio Lotti. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
  18.30 uur Jongerenviering parochie Tous les Saints 
zo 08 10.00 uur Tweede zondag van de advent. Eucharistieviering 

met parochievicaris Rivadeneira Aldás. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa 
in d van Antonio Lotti. Verkoop van kerstkaarten 
van Tineke van Blijswijk. Wijkbusvervoer. 

  11.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
  13.00 uur Doopviering met diaken Van Zoelen. Dopelingen: 

Sam Timmerman, Chris Pasman, Grzegorz en 
Maciej Sowinski, Benthe en Elynn de Graaf. 
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di 10 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 11 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
do 12 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 13 10.00 uur Parterre pastorie gereserveerd voor Lidwinagroep 

(tot 16.00 uur) 

za 14 13.30 uur Kerstviering van de Lidwinagroep (besloten bij-
eenkomst), parterre pastorie 

  18.00 uur Derde zondag van de advent – Gaudete. Eucharis-
tieviering in het Engels met father Alejandro 
Bangilan m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haax-
man. 

zo 15 10.00 uur Derde zondag van de advent – Gaudete. Eucharis-
tieviering met pater Vincent Wang m.m.v. jonge-
renkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. 

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 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli in de kerk 
do 19 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  13.30 uur Ontmoetingsmiddag (praten en breien), voorka-

mer pastorie 
vr 20 20.00 uur Kerstconcert door het Christelijk Residentie Man-

nenkoor m.m.v. Margaret Roest, sopraan 

za 21 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  18.00 uur Vierde zondag van de advent. Eucharistieviering 

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

  19.00 uur Kerstfeest Filipijnse gemeenschap in de Ontmoe-
tingsruimte 

zo 22 10.00 uur Vierde zondag van de advent. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen. De schola van Gli 
Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt mis XVII. Wijkbus-
vervoer. 
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zo 22 11.00 uur Geen koffiedrinken in verband met het concert 

  14.30 uur Kerstconcert door het Oeral Kozakkenkoor 
di 24 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Geen gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 
  18.30 uur Kerstviering voor gezinnen met kinderen met pas-

tor Eijken m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes 
o.l.v. Maria voor ’t Hekke 

  20.30 uur Kerstavond. Eucharistieviering met pastoor Lan-
gerhuizen m.m.v. jongerenkoor PaMa o.l.v. Bart 
de Jong. 

  23.00 uur Kerstnacht. Nachtmis met pastoor Langerhuizen. 
Gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt 
de Messe in G van Franz Schubert m.m.v. Kitty 
Lai, sopraan. 

wo 25 10.00 uur Kerstdag. Eucharistieviering met em. pastoor 
Groenewegen. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. 
Patrick Hopper zingt de Pastoralmesse van Anton 
Diabelli. 

 

 

Attentie: Tijdens de vieringen op 24 en 25 decem-
ber is er één collecte. De helft van de opbrengst is 
bestemd voor de geloofsgemeenschap H. Anto-
nius Abt en de helft voor moeder- en kindzorg in 
El Salvador (Adventsactie, zie pag. 6). 

do 26 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 28 17.00 uur H. Familie. Eucharistieviering met parochievicaris 
Van der Helm m.m.v. organist Patrick Hopper. 

zo 29 10.00 uur H. Familie. Eucharistieviering met pater Vincent 
Wang m.m.v. organist Patrick Hopper. 

di 31 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
  17.00 uur Oudejaarsdag. Oudjaarslof met uitstelling van het 

H. Sacrament, met pater Vincent Wang m.m.v. 
organist Richard Ram. 
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Toelichting op de agenda 

Gebedsgroep – dinsdag 3, 10, 17 en 31 december 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep Antonius Abt in de biblio-
theek bij elkaar onder leiding van Lida van Ruijven. 
 

Orgelconcert – donderdag 5, 12, 19 en 26 december 
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 december 
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(voorbe-
reiding) is. 
 

Wereldwinkel – zaterdag 7 en zondag 8 december 
Emile en Trees Kempen verkopen eenmaal per maand artikelen uit de 
Wereldwinkel. De verkooptafel staat in de Ontmoetingsruimte. 
 

Wijkbusvervoer – zondag 8 en 22 december 
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 21 december 
De Filipino Catholic Community (FCC) viert deze maand op de tweede en bij 
uitzondering derde zaterdag de eucharistie in de Antonius Abt. De vierin-
gen zijn in het Engels maar iedereen is van harte welkom om mee te vieren. 
 

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

Ontmoetingsmiddag – donderdag 19 december 
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. 
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‘In goede handen’ 
 

Deze hoopvolle titel stond voor op het boekje voor de eucharistieviering 
van zondag 3 november. Op deze dag vierden wij Allerzielen in onze kerk. 
In de mooie viering met troost gevende, inspirerende overweging werden 

de overledenen van het afgelopen 
jaar in onze geloofsgemeenschap 
herdacht. De namen van de over-
ledenen werden – stuk voor stuk – 
genoemd en er werd voor hen een 
kaars ontstoken. Dit omlijst met 
prachtige teksten en aansluitend 
samenzang met gemengd koor 

foto Liesbeth Ydema         Laus Deo onder leiding van diri- 
gent Patrick Hopper. Het lied Pie Jesu van Joseph Martin ontroerde alle 
aanwezigen. De viering werd besloten met het voordragen van het gedicht 
‘Handen’ van Marinus van den Berg: 
 

Gelukkig is de mens die tot het einde handen mag voelen die goed doen. 
De hand die met aandacht wast, de hand die met zorg aankleedt. 
De hand die met liefde kamt, de hand die met tact aanraakt. 
De hand die met het hart troost. 
 

Geen mens kan leven zonder die hand, die teder is, 
die behoedt, die beschermt en bemoediging uitstraalt. 
 

Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand, 
totdat er die andere Hand is, die alle wonden geneest, 
die alle pijn heelt, die alle tranen wist. 
 

Tot die tijd kunnen onze handen een voorproef zijn van die handen, 
en handen en voeten geven aan de liefde die onmisbaar is. 

 

Wij willen voor deze mooie troostrijke viering voor de nabestaanden onze 
dank overbrengen aan alle medewerkers die hieraan een steentje hebben 
bijgedragen – voor en achter de schermen. 
 

Mede namens de Lidwinagroep, 
Joke Vinkesteijn  
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Lectio divina in de advent 
 

Gedurende de advent zijn er, te midden 
van alle hectiek van het dagelijks leven, 
momenten van rust en bezinning tijdens 
bijeenkomsten waarin wij de lectio divina 
(letterlijk Goddelijke lezing) beoefenen. 
Dit is een meditatieve manier van de Bijbel 
lezen die ons vanuit de kloostertraditie is 
overgeleverd. In stappen wordt u begeleid in het nadenken over de beteke-
nis van deze teksten voor ons leven op dit moment. We zullen ons in de 
lectio divina richten op teksten die tijdens de diensten in de adventstijd 
worden gelezen en op kerstmorgen. 
Meer informatie: ds. Charlotte van der Leest en Mark van der Laan. 
 

Data: woensdag 4 december, woensdag 11 december en dinsdag 17 de-
cember 2019 | aanvang: 19.30 uur | Plaats: Nieuwe Badkapel, Kerkzaal 
 

Kerst met het Christelijk Residentie Mannenkoor 
 

Net als vorig jaar geeft het 
CRM weer een sfeervol kerst-
concert in de Antonius Abtkerk. 
Met veel bekende kerstlie-
deren en deze keer met mede-
werking van Margaret Roest, 
sopraan, Aarnoud de Groen op 
orgel en piano en orkestleden 
van Orchestre Particolare. 
Het geheel onder leiding van 
dirigent Aldert Fuldner. 

Kaarten à € 20,- zijn verkrijgbaar via website www.crmmannenkoor.nl. 
Jongeren t/m 16 jaar mogen gratis naar binnen. 
 

Datum: vrijdag 20 december 2019 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: Antonius 
Abtkerk  
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Kerstconcert Oeral Kozakkenkoor 
 

Het Oeral Kozakkenkoor, 
dat onder leiding staat 
van de bekende Delftse 
televisiepresentator, mu-
sicoloog en pianist Gre-
gor Bak, geeft een traditi-
oneel kerstconcert in 
Russische sfeer. Het gere-
nommeerde mannenkoor 
brengt u in kerststem-
ming door het zingen van 

Russische en Oekraïense kerstliederen, afgewisseld met gezangen uit de 
Russisch-orthodoxe liturgie en folkloristische liederen uit het oude Rusland. 
Medewerking wordt verleend door het Oekraïens folkloristisch ensemble 
Uzory. 
 

Toegangsprijs € 18,50. Kaartverkoop: Pianohandel De Liefde, Stevinstraat 
41 en Zuurmond Wonen, Gentsestraat 85a-87. 
 

Datum: zondag 22 december 2019 | Tijd: 14.30 uur, kerk open om 13.45 
uur | Plaats: Antonius Abtkerk 
 

Uitnodiging 
 

De Filipijnse gemeenschap nodigt u van harte uit het kerstfeest mee te vie-
ren op zaterdag 21 december, 19.00 uur, in de Ontmoetingsruimte. Vooraf-
gaand is er om 18.00 uur de eucharistieviering van de vierde zondag van de 
advent. Ook daarbij bent u meer dan welkom. 
 

Gehoord in de kerk 
 

Gehoord op zondag 10 november: “Ik doe voortaan niet meer zoveel geld 
in het collectemandje, het is hier zo warm.” Voor degenen die er die och-
tend niet waren: het was steenkoud. 
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Kerstkaarten 
 

Ook dit jaar verkoopt Tineke van Blijswijk 
kerstkaarten voor een goed doel. Een deel van 
de collectie is nog door haar moeder Lies van 
Blijswijk gemaakt, een ander deel door Tineke 
zelf met motieven van ingeleverde oude kerst-
kaarten. 
De opbrengst is bestemd voor de Paramen-
tencommissie van de Abt die bezig is een 
nieuw groen altaarkleed te maken. 

De kerstkaartenverkoop vindt plaats in de Ontmoetingsruimte op zondag 
1 en zondag 8 december. 
 

Groetenkaarten Amnesty International 
 

Dit is Terezinha Maria de Jesus uit Brazilië. 
Haar 10-jarige zoon Eduardo werd op 2 april 
2015 zonder enige aanleiding door de militaire 
politie doodgeschoten toen hij bij de voordeur 
van hun huis op zijn zus zat te wachten. 
Het gebeurde tijdens een politie-inval in 
Alemão, een van de grootste favela’s in Rio de 
Janeiro. De politieagenten beweerden uit zelf-
verdediging te handelen tijdens een vuurge-
vecht tussen criminelen. Volgens Eduardo’s fa-
milie en buren was er geen sprake van een vuurgevecht. 
Een rechtbank besloot in november 2016 de zaak te sluiten. Dit was een 
grote emotionele klap voor Eduardo’s moeder, die hoopt dat de dood van 
haar zoon niet onbestraft blijft. 
Stuurt u een kaart aan Terezinha om haar een hart onder de riem te steken 
en te laten weten dat ze niet vergeten wordt? Dat kan met groetenkaarten 
van Amnesty International die door medewerksters van het secretariaat na 
de viering op zondag 1 december te koop worden aangeboden. De prijs is 
€ 1,50 per kaart met geadresseerde en gefrankeerde envelop. Er zijn ook 
kaarten voor andere gewetensgevangenen.  



18 

Prachtige Kente in de aanbieding 
 

Al jarenlang maken de jong volwas-
sen bewoners van de Peace of Christ 
– ook: Hand in Hand – Community in 
Nkoranza, Ghana, mooie Kente-stof 
op de weefgetouwen van de be-
schutte werkplaats. 
De community is opgericht door pa-
rochiaan Ineke Bosman en wordt 
sinds haar pensioen geleid door 

Albert van Galen, ook een tropenarts. In de community vinden kinderen en 
jongeren met een geestelijke beperking een liefdevol huis. 
De jongeren weven met veel overgave en hebben in de loop van de jaren 
zoveel stof gemaakt dat er een overschot is. Een deel daarvan wil PCC nu 
voor een redelijke prijs verkopen. 
Het gaat om diverse kleurrijke en meterslange rollen van ongeveer 15 tot 
40 cm breed (zie foto). Hebt u belangstelling? Meld u aan via het e-mail-
adres: handinhandcommunity@gmail.com 
 

 
Muziek in de kerstvieringen 
 

Gemengd koor Gli Uccelli zingt in de nachtmis van dinsdag 24 december, 
23.00 uur. Zij kozen voor de mis in G van Franz Schubert met medewerking 
van sopraan Kitty Lai voor de solopartijen. Koorleden, soliste en dirigent 
verheugen zich op een mooie, sfeervolle viering. Aan hen zal het niet lig-
gen. 
 

Op woensdag 25 december, eerste kerstdag, verzorgt gemengd koor Laus 
Deo de zang tijdens de eucharistieviering. Medewerking wordt verleend 
door Guyenne Vinkenborg, hobo. De vaste gezangen komen uit de Pasto-
ralmesse van Anton Diabelli en verder klinkt er muziek van John Rutter. 
Traditionele kerstliederen ontbreken natuurlijk niet. 
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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 in een gesloten envelop aan de redactie. De foto krijgt u 
natuurlijk weer terug. 
 

Volgende maand 
 

 zaterdag 4 en zondag 5 januari – verkoop van artikelen uit de Wereld-
winkel. 

 dinsdag 7 januari, 14.00 uur – vergadering werkgroep Zomerwandelin-
gen. 

 maandag 13 januari, 10.00 uur – vergadering Lidwinagroep. 

 zaterdag 18 januari, 18.30 uur – jongerenviering parochie Tous les Saints. 

 zondag 19 tot en met zondag 26 januari – Week van Gebed voor de een-
heid van de christenen met op zondag 19 januari om 10.00 uur de oecu-
menische viering in de Antonius Abtkerk. Na de viering verkoop van sie-
raden ten bate van de Lidwinagroep. 

 zondag 19 januari, 13.00 uur – doopviering met pastor Elma Beerends. 

 dinsdag 21 januari, 14.00 uur – bestuursvergadering Laus Deo. 

 dinsdag 21 januari, 20.00 uur – vormselgroep Portugeestaligen. 

 donderdag 23 januari, 14.00 uur – workshop mandala tekenen onder lei-
ding van Laura ten Bokkel Huinink. 

 donderdag 23 januari, 19.00 uur – vergadering Vrienden van de Abt. 
 

Week van Gebed voor de eenheid 
 

‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van 
de christenen van in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijk-
heid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed 
deelnemers uit te streven naar meer dan het gewone. 
Op Scheveningen worden de activiteiten gecoördineerd door het Oecume-
nisch Beraad Scheveningen. De Abt wordt hierin vertegenwoordigd door 
Emilie Griffioen en Fons de Rouw. 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 
 

André Bal maakte deze foto vanaf de 36e verdieping van het ministerie van 
Justitie en Veiligheid aan de Turfmarkt. Je ziet de Abt maar heel klein en 
daarom staat er een pijltje in de foto. 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 17 december 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). 
 

 


