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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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Nieuwjaarskoffie 
 

Het wordt een goede gewoonte in de Antonius Abtgemeenschap, de 
nieuwjaarsbijeenkomst op de eerste zondag van ja-
nuari. We nodigen u dus uit op zondag 5 januari, na 
afloop van de gezinsviering, voor koffie en traditio-
nele Limburgse nieuwjaarswafeltjes van onze mees-
terbakster. Niels Zeven zorgt voor sfeerverhogende 
koffiemuziek op de piano. We hopen dat u allemaal 

komt om elkaar zalig nieuwjaar te wensen. 
We wensen u een gezellige Oudejaarsavond, zonder vonkenregen maar 
met veel warmte. Tot ziens in de Abt in 2020. 
 

Beheercommissie en pastoraatgroep 
 

Familieberichten 
 

gedoopt 
08-12-2019 Chris Pasman   Sam Timmerman 
   Grzegorz Sowinski  Maciej Sowinski 
   Benthe de Graaf  Elynn de Graaf 
 

Opbrengst collectes 
 

18/11 – 24/11 = € 416,62  25/11 – 01/12 = € 540,55 
02/12 – 08/12 = € 486,87  09/12 – 15/12 = € 370,80 
 

Verkoop Amnestykaarten 
 

Zondag 1 december werden na de viering 70 Amnesty-wenskaarten voor 
gewetensgevangenen verkocht. Enkele kerkgangers, lid van Amnesty, 
zeiden ontstemd te zijn omdat zij telefoontjes van Amnesty kregen terwijl 
zij ingeschreven staan in het Bel-me-niet-register. 
Voor de duidelijkheid: organisaties mogen hun leden bellen, bijvoorbeeld 
om extra geld of medewerking, ook als die leden in het Bel-me-niet-register 
staan. Uitzondering op de regel. Dus niet boos zijn op Amnesty en in 
december 2020 graag weer wenskaarten kopen.  
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Week van Gebed voor de eenheid 
 

'Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van 
de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en 
met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in 
Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers 
uit om te streven naar meer dan het gewone. 
 

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door 
kerken in Malta. 
Christien Crouwel, algemeen secretaris van 
de Raad van Kerken: “Het thema Buitenge-
woon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In 
het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Pau-
lus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op 
het eiland. Daar worden zij met buitenge-
wone vriendelijkheid opgevangen. Deze ge-
beurtenis markeert het moment waarop het 
evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door 
de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de ko-
mende gebedsweek worden wij daarin mee-
genomen.” 

 

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder 
toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot bui-
tengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van 
mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van 
Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen 
we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.” 
 

Op Scheveningen worden de activiteiten gecoördineerd door het Oecume-
nisch Beraad Scheveningen. De Abt wordt hierin vertegenwoordigd door 
Emilie Griffioen en Fons de Rouw. De gezamenlijke viering vindt op zondag 
19 januari plaats in de Antonius Abtkerk; de Bethelkerk en de Nieuwe Bad-
kapel zijn die dag gesloten. Zie ook de maandagenda op pag. 9. 
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Pianolunchconcert 
 

René Rakier geeft eenmaal per 
maand een pianolunchconcert in 
de Wijkwinkel van de Bewoners-
vereniging Noordelijk Schevenin-
gen. Hij speelt werken van Bach, 
Schumann, Ravel en andere com-
ponisten. Voor de bezoekers staan 
er koffie klaar en broodjes. 
De toegang is gratis maar een gift 
voor de pianist wordt op prijs ge-
steld. 
 

Datum: dinsdag 7 januari 2020 | Tijd: 12.00-13.00 uur | Plaats: Wijkwinkel, 
Gentsestraat 22A 
 

Nieuwjaarsconcert 
 

Concert door salonorkest Grandisono. Laat u meevoeren naar de zorgeloze 
sfeer van ‘luxe, calme et volupté’ in een wervelende mengeling van licht-
klassieke meesterwerken en luchtige dansmuziek. 100 jaar geleden, toen 
de Nieuwe Badkapel werd gebouwd, klonk deze muziek veelvuldig in de 
luisterrijke omgeving van de Scheveningse grand-hotels, maar ook in onze 
tijd is er geen mooiere manier om het nieuwe jaar in stijl te beginnen! 
Grandisono is een bekend gezelschap van vijf veelzijdige musici die alle 
genres beheersen. ‘Hoforkest’ Grandisono treedt regelmatig op voor het 
Koninklijk Huis. Het ensemble verrast de toehoorder met een breed reper-
toire van bekende en minder bekende meesterwerken, arrangementen en 
eigen composities. De bezetting van Grandisono bestaat deze middag uit 
twee violen, altviool en cello, begeleid op de piano door Bert Mooiman. 
Het programma duurt een uur; na afloop wordt u een drankje aangeboden. 
Toegang: € 15,00; scholieren en studenten met studentenkaart: € 5,00. 
 

Datum: zaterdag 11 januari 2020 | Tijd: 16.00 uur | Plaats: Nieuwe Badka-
pel, Nieuwe Parklaan 90 
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Reigers rijgen voor Lidwina 
 

Sinds een paar jaar verandert eenmaal per maand de tussenkamer op de 
parterre van de pastorie in een sieradenatelier van de Reigers. Dit clubje 
van vijf vrijwilligers maakt met gedoneerde kralen nieuwe kettingen, arm- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Reigers met van links af: Nelly Oosthoek, Liesbeth Ydema, Hennie de Kraa, Marianne 
Romani en Joke Roddenhof 
 

banden en oorhangers voor de Lidwinagroep. Vaste verkoopmomenten zijn 
de jaarlijkse snuffelmarkt in augustus en de Open Monumentendagen in 
september. De baten worden door de Lidwinagroep gebruikt voor het orga-
niseren van activiteiten voor zieken en ouderen in onze geloofsgemeen-
schap. 
 

Het Oecumenisch Beraad Scheveningen stelt de Reigers echter in de gele-
genheid om ook deze maand hun creaties te koop aan te bieden – waar-
voor hartelijk dank – en wel op zondag 19 januari, na de oecumenische vie-
ring in de Antonius Abt. Wat u kunt verwachten is een kleurrijke verzame-
ling sieraden met verkoopprijzen vanaf een paar euro. Er zijn ook kindersie-
raden, rozenkransen, broches en oorsieraden te koop. 
 

Mocht u thuis kapotte of overbodige sieraden hebben liggen, doneert u ze 
dan op 19 januari aan de Reigers. Zij geven ze met plezier een tweede le-
ven. ‘Waardeer het, repareer het.’ De Reigers doen dat.  
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Workshop mandala tekenen 
 

De mandala staat symbool voor onein-
digheid en veel mensen zeggen dat ze 
rustig worden van het maken van een 
mandala. Tegenwoordig kun je ook 
kleurboeken kopen waarin al mandala’s 
staan maar deze middag maken we 
onze eigen mandala. Passers en kleur-
potloden zijn aanwezig. Iedereen is har-
telijk welkom. 

afbeelding: Pixabay 
 

Begeleiding: Laura ten Bokkel Huinink. 
Maximum aantal deelnemers 15, dus aanmelden bij het secretariaat. 
Benodigdheden/bijzonderheden: eigen kleurpotloden meebrengen als men 
dat wenst. 
 

Datum: donderdag 23 januari 2020 | Tijd: 14.00-16.30 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 

Doopvieringen in de Abt 
 

Voor het eerste deel van het jaar 2020 
heeft het pastoraal team de volgende 
data voor doopvieringen vastgelegd: 
o zondag 8 maart, doopheer pastoor 

Langerhuizen – verplichte voorbe-
reidingsavond: dinsdag 25 februari; 

o zondag 7 juni, doopheer pastor 
Eijken – verplichte voorbereidings-
avond: dinsdag 26 mei;           afbeelding: Pixabay 

o zondag 9 augustus, doopheer pastor Eijken – verplichte voorbereidings-
avond: dinsdag 21 juli. 

De doopvieringen beginnen om 13.00 uur; de voorbereidingsavonden wor-
den gehouden in de pastorie van de Antonius Abtkerk en beginnen om 
20.00 uur.  
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Maandagenda 

wo 01 10.00 uur Nieuwjaarsdag. H. Maria, Moeder van God. 
Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
m.m.v. organist Richard Ram. 

do 02 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 04 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 Openbaring des Heren (Driekoningen). Eucharis-
tieviering met pastoor Langerhuizen. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de 
Messe brève nr. 7 in C van Gounod. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 05 10.00 uur Openbaring des Heren (Driekoningen). Woord- 

en communieviering met pastor Eijken m.m.v. 
kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t 
Hekke. Motto: Op zoek naar de koning. 

  11.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
  11.00 uur Nieuwjaarskoffie met een traditioneel Limburgs 

nieuwjaarswafeltje en omlijst door pianospel van 
Niels Zeven, in de Ontmoetingsruimte 

  11.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 
di 07 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
  14.00 uur Vergadering werkgroep Zomerwandelingen, bibli-

otheek 
wo 08 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 

do 09 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 11 18.00 uur Doop van de Heer. Eucharistieviering in het En-

gels met father Alejandro Bangilan m.m.v. FCC 
Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 
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zo 12 10.00 uur Doop van de Heer. Eucharistieviering met pater 
Vincent Wang. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. 
Patrick Hopper zingt de Messe brève van 
Théodore Dubois. Wijkbusvervoer. 

  11.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 
ma 13 10.00 uur Vergadering Lidwinagroep, bibliotheek 
di 14 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
do 16 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

  14.30 uur Inspiratiemiddag met pastor John Batist rond 
Augustinus en zijn passie voor het leven, pastorie 

za 18 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 
  17.00 uur Tweede zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met pater Vincent Wang. De schola van Gli Uccelli 
o.l.v. Richard Ram zingt Mis VIII. 

  18.30 uur Jongerenviering parochie Tous les Saints 
zo 19 10.00 uur Week van Gebed voor de eenheid. Oecumenische 

viering met ds. Charlotte van der Leest en pastor 
Jan Eijken. M.m.v. Cantorij Nieuwe Badkapel o.l.v. 
Gilles Michels en organist Bert Mooiman voor de 
samenzang. Zie ook pag. 4. 

  11.30 uur Verkoop van sieraden ten bate van de Lidwina-
groep, in de Ontmoetingsruimte 

  13.00 uur Doop van Lincoln Melfor door pastor Elma Bee-
rends 

di 21 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 Vormselgroep Portugeestaligen, parterre pastorie 
wo 22 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
do 23 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  14.00 uur Workshop mandala tekenen o.l.v. Laura ten Bok-

kel Huinink 
  19.00 uur Vergadering Vrienden van de Abt 
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za 25 18.00 uur Derde zondag door het jaar. Eucharistieviering in 
het Engels met father Rex Fortes m.m.v. FCC 
Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 26 10.00 uur Derde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen. Gemengd koor Gli 
Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt onder meer wer-
ken van Hassler, Sweelinck en Olsson. Wijkbus-
vervoer. 

  11.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 
di 28 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
do 30 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

 

Toelichting op de agenda 

Orgelconcert – donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 januari 
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 4 en 18 januari 
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 4 en zondag 5 januari 
Emile en Trees Kempen verkopen eenmaal per maand artikelen uit de 
Wereldwinkel. De verkooptafel staat in de Ontmoetingsruimte. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 7, 14, 21 en 28 januari 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep Antonius Abt in de biblio-
theek bij elkaar onder leiding van Lida van Ruijven. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 11 en 25 januari 
De Filipino Catholic Community (FCC) viert op de tweede en vierde zater-
dag 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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Wijkbusvervoer – zondag 12 en 26 januari 
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 22 januari 
De pastoraatgroep vergadert om 11.00 uur met pastor Eijken in de biblio-
theek. 

 
 

Sluiting Wereldwinkel Stevinstraat 
 

Voorzitter Leo Staal van de stichting 
Wereldwinkel Scheveningen liet ons 
begin december met pijn in het hart 
weten dat de winkel aan de Stevin-
straat 149 per 1 februari 2020 de 
deuren gaat sluiten. 
Het vrijwilligersbestand, hoewel 
klein, ziet wel kans om de winkel 
nog draaiend te houden maar de 
jaar na jaar dalende omzet maakt 

verdergaan onmogelijk. 
Bestuur en medewerkers zijn blij met het feit dat fairtrade producten in-
middels bij bijna alle grote supermarkten te koop zijn maar de Wereldwin-
kel kan deze concurrentie niet aan. In januari gaat de verkoop in de Stevin-
straat nog gewoon door. 
 

Onze geloofsgemeenschap was al vele jaren klant bij de Wereldwinkel voor 
de koffie en thee die in kerk en pastorie worden geschonken. Natuurlijk 
gaan wij op zoek naar een andere leverancier van deze fairtrade producten. 
 

De winkel in de kerk 
De Wereldwinkel van Emile en Trees Kempen in de Abt gaat voorlopig ge-
woon verder dankzij de mogelijkheid via de Stevinstraat nog inkopen bij de 
groothandel te doen. 
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Augustinus en zijn passie voor het leven 
 

Augustinus van Hippo (354-430) was een man die zeer openhartig over zijn 
passies in zijn leven schreef. Tot zijn 25e jaar betrof dit vooral wereldse za-
ken. Later zocht (en vond) hij de vervulling van zijn verlangens vooral in de 
spiritualiteit. 

Hij groeide op in Thagaste, 
Noord-Afrika (toen beho-
rend bij het Romeinse Rijk). 
Hij was bepaald geen model-
zoon en leidde een nogal 
vrijgevochten leven. Het is 
de periode die hij later in 
zijn beroemde boek Belijde-
nissen ‘een tijd vol verdor-
venheid’ noemt. Toch begon 
in die tijd ook zijn zoektocht 
naar wat nu echt de zin, de 

waarheid is in het leven. Hij las daarom klassieke filosofen en zocht zijn heil 
bij de Manicheeërs (een afwijkende christelijke beweging). Maar dat gaf 
niet wat hij zocht. 
Na veel omzwervingen kwam hij terecht in Milaan waar toen de beroemde 
Ambrosius bisschop was. Diens preken brachten een omslag bij hem te-
weeg. Uiteindelijk kwam er een doorbraak toen hij kinderen hoorde zingen 
Tolle lege (Neem en lees). Hij interpreteerde die woorden als de stem van 
God. Er volgde een tijd van uitzuivering, waarin hij enkele mystieke ervarin-
gen kreeg. 
Hij keerde naar Afrika terug, waar hij bij verrassing door het kerkvolk tot 
bisschop gekozen werd. Hij ontpopte zich als een zeer begaafd pastor die 
uitstekend kon preken. Uit de vele teksten die van hem bewaard zijn geble-
ven, zullen we er een aantal lezen en bespreken. 
 

Pastor John Batist is begeleider van deze inspiratiemiddag. 
 

Datum: donderdag 16 januari 2020 | Tijd: 14.30 uur | Plaats: pastorie Anto-
nius Abt 
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Symbolen in preekstoel en communiebanken: 
 

Geloof, hoop en liefde 
 

Dat de combinatie van een kruisje, een anker en een hartje symbool staat 
voor geloof, hoop en liefde is vrij algemeen bekend, maar de meer speci-
fieke katholieke symbolische betekenis van deze drie deugden is dat mis-
schien niet. De katholieke leer hanteert een officiële lijst van zeven deug-
den, waarvan geloof (fides), hoop (spes) en liefde (caritas) tot de drie God-
delijke of theologische deugden behoren. Daarnaast kent deze lijst vier kar-
dinale deugden zoals verstandigheid (prudentia), rechtvaardigheid (justi-
tia), matigheid (temperantia) en kracht (fortitudo). In het interieur van 
onze kerk heeft Antoon Molkenboer vijf van deze zeven deugden in de glas-
in-loodramen verbeeldt en omdat het hier om twaalf ramen ging moest hij 
dus zeven andere, meer algemene christelijke deugden, aan zijn lijst toe-
voegen. 
 

Maar ook in de bronzen decoraties van de preek-
stoel en de communiebanken wordt naar de drie 
Goddelijke of theologische deugden verwezen. 
De preekstoel, de communiebanken, het H. Hart-
beeld (inclusief het voetstuk) en het hoogaltaar 
konden volgens Jan-Eloy en Leo Brom niet los 
van elkaar gezien worden. Aan het gehele con-
cept ligt een dubbele symbolische gedachte ten 
grondslag. 
Allereerst gaat het om de kern van geloof, hoop 
en liefde, waarvoor de eucharistie symbool       Preekstoel – het geloof 

staat en daarnaast gaat het om de toezegging, 
de instelling en de voortzetting van dit Allerheiligst Sacrament. 
 

Bij de preekstoel gaat het zowel om het geloof van de apostelen in de ge-
hele geloofsleer, als om de toezegging aan de apostelen van het 
Allerheiligst Sacrament. Het middelste bronzen reliëf toont het gesprek 
hierover tussen Jezus en drie apostelen. In de middelste marmeren rand en 
in de drie bronzen reliëfs, zijn de antwoorden van Simon Petrus en de twee 
andere apostelen weergegeven. De teksten WIJ HEBBEN GELOOFD EN ERKEND DAT 
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GY ZYT DE CHRISTUS DE ZOON VAN DEN LEVENDE GOD en GY HEBT DE WOORDEN DES 

EEUWIGE LEVENS, verwijzen naar hun geloof in de leer van Christus. 
 

Bij de linker communiebank gaat het zowel om de hoop op het ‘eeuwige le-
ven’, dat Jezus ons door dit sacrament aanreikt, als om instelling van het Al-
lerheiligst Sacrament. Het middelste bronzen reliëf toont de traditionele 
voorstelling van het laatste avondmaal. Tijdens het Joodse Pesachfeest, 
vlak voordat Jezus zijn lijdensweg gaat afleggen, stelt hij het sacrament van 
het avondmaal in met onder meer de woorden: Dit is mijn lichaam, dat 
voor u gegeven wordt, doe dit tot mijn gedachtenis. 
De tekst WIE DIT BROOD EET ZAL LEVEN IN EEUWIGHEID, bovenaan de vijf bronzen 
decoraties, verwijst naar de hoop op het ‘eeuwige leven’. 
 

  
 

Linker communiebank – de hoop 
 

 

Rechter communiebank – de liefde 
 

Bij de rechter communiebank gaat het zowel om de liefde die Christus ons 
door middel van dit sacrament schenkt, als om de voortzetting van het Al-
lerheiligst Sacrament. Het middelste bronzen reliëf toont de voortzetting 
van het eucharistisch avondmaal. De apostel Petrus breekt het brood bo-
ven een kelk, in aanwezigheid van Maria (rechts van hem) en de overgeble-
ven tien andere apostelen. 
De tekst DIE MIJN VLEES EET BLIJFT IN MIJ EN IK IN HEM, bovenaan de vijf bronzen 
decoraties, verwijst naar de liefde en verbondenheid die Christus ons door 
middel van de eucharistie schenkt. 

 

Bart Maltha, 
Vrienden van de Abt 
 
 
 
 

foto’s Bart Maltha  
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Mutsen voor daklozen 
 

Nelly Jongkind en Hanneke Kuipers van de Nieuwe Badkapel, Nieuwe Park-
laan 90, ondersteunen een project van de stichting Wool for Warmth om 
deze winter in Den Haag alle daklozen van een warme muts en sjaal te 
voorzien. Vrijwilligers van de Badkapel slaan daarom de hele maand januari 
op dinsdagochtend aan het breien. Maar ook u kunt helpen namelijk door 
ongebruikte wol en al dan niet zelfgemaakte mutsen en sjaals te doneren. 
Achter in de Badkapel staan manden om ze in te doen. Ook kindermaten 
zijn welkom. 
 
 

De medewerkers van het secretariaat 

wensen u een heel voorspoedig nieuwjaar 

 
 

Wie is dit? 
 

Denkt u nog aan onze nieuwe rubriek ‘Wie is dit?’ Want we hebben nog 
veel te weinig foto’s voor een leuke prijsvraag. Stuur uw jeugdfoto digitaal 
of op papier in een gesloten envelop aan de redactie. De foto krijgt u na-
tuurlijk weer terug. 
 

Volgende maand 
 

 zondag 2 februari, 10.00 uur – Gezinsviering waarin de eerste communi-
cantjes worden voorgesteld. 

 zondag 9 en zondag 23 februari – Wijkbusvervoer. 

 zaterdag 15 en zondag 16 februari – verkoop van artikelen uit de We-
reldwinkel. 

 woensdag 19 februari, 20.00 uur – Bijeenkomst van ouders van eerste 
communicantjes met pastor Jan Eijken, in de pastorie. 

 woensdag 26 februari, 19.30 uur – Aswoensdag, gezongen eucharistie-
viering met oplegging askruisje; start van de Vastenactie. 

 zaterdag 29 februari, 10.00 uur – Russisch-orthodoxe liturgie in de Lour-
deskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A.  
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 
 

Dankzij de steiger bij haar huis kon Thea van Leeuwen uit haar hobbykamer 
op de tweede etage deze kozijnloze foto van de Abt maken. 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 21 januari 2020 sturen aan antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
De kosten van de kleurendruk van dit bericht worden gesponsord door een 
lid van onze geloofsgemeenschap. 
 

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 (tot 1 januari 2020) 

 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). 
 

 


