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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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Leven met verlies 
 

Velen weten uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om het overlijden van 
een ouder, partner, zoon, dochter of vriend(in) te verwerken. Je moet ver-
der leven met een groot gemis. Je voelt je eenzaam, verdrietig en onbegre-
pen. 
 

In maart start er een gesprekgroep voor mensen die iemand door de dood 
verloren hebben. Dat kan kort of lang geleden zijn. 
 

We zullen vijf keer op een woensdagmiddag bij elkaar komen om onze ver-
halen te vertellen en naar elkaar te luisteren. Ook zullen we praten over de 
rol van het geloof bij de verwerking van het verlies. 
 

Als u belangstelling hebt om mee te doen, 
kunt u zich (uiterlijk 23 februari) per e-
mail opgeven bij: Ine Steenhoff, 
steebo@ziggo.nl. 
 

Schroom niet om mee te doen, ook al 
gaat het om verlies van langer geleden. Je 
hart nog eens luchten kan zo veel goed 
doen. 
 

Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 
12. 
Kosten: € 10,-. 
Begeleiding: pastor Elma Beerends, Trees 
Kempen en Ine Steenhoff. 
 

Data: 11 en 25 maart, 1, 15 en 22 april 
2020 | Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur | 
Plaats: pastorie Antonius Abt. 
 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Ine Steenhoff, tel. 070 
383 36 02. 
 
Bij de foto: Van links af Ine Steenhoff, pastor Elma Beerends en Trees Kempen 
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Familieberichten 
 

gedoopt 
11-01-2020 Grayson Rivera (Filipijnse gemeenschap) 
19-01-2020 Lincoln Malfor 
 

Opbrengst collectes 
 

16/12 – 22/12 = € 563,59 24/12 en 25/12 = € 2.419,40 
28/12 – 01/01 = € 613,65 03/01 – 05/01 = € 527,97 
06/01 – 12/01 = € 326,35 13/01 – 18/01 = € 181,07, incl. € 50,00 doop 
19/01 hele opbrengst voor het Straatpastoraat = € 1.208,05 
 
Adventsactie – El Salvador 
 

Gedurende de advent stond het offer-
blok klaar voor de Adventsactie en met 
Kerstmis was de helft van de collectes 
bestemd voor dit doel. We vroegen uw 
bijdragen voor moeders en kinderen in 
Guarjila op het platteland van El Salva-
dor. Het lokale ziekenhuis wil de gezond-
heid en voeding van (aanstaande) moe-

ders en kinderen tot twee jaar bevorderen en sterfte van moeders en 
baby’s bij de bevalling terugdringen. 
In totaal bracht onze geloofsgemeenschap € 3.048,20 bijeen, gespecifi-
ceerd als volgt: offerblok € 78,80; kerstcollectes € 2.419,40; bankrekening 
tot 7 januari € 550,00. Dat is een prachtig resultaat waarvoor hartelijk dank 
van de werkgroep M.O.V. 
 
Sieradenverkoop 
 

De sieradenverkoop van ‘de Reigers’ op 
zondag 19 januari 2020 bracht € 135,00 
op ten bate van de Lidwinagroep. Het 
geld wordt besteed aan activiteiten voor 
zieken en ouderen.  
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Kerstmis in de Abt 
 

 

 

Ruim 1100 kerkgangers 
op 24 en 25 december. 
 

 
 

 Bloemstuk van Ada van der 
 Knaap in de entree van de 
 kerk 
 
 
 
 
 

 foto’s: parochiesecretariaat 

boven: 24 December 2019, 20.10 uur: de kerk loopt vol voor 
de jongerenviering 
onder: De kerststal compleet met het Kindje dat tijdens de 
gezinsviering in de kribbe is gelegd 

 
 

Pianolunchconcert 
 

René Rakier geeft een pianolunchconcert in de Wijkwinkel van de Bewo-
nersvereniging Noordelijk Scheveningen. Hij speelt werken van Bach, Schu-
mann, Ravel en andere componisten. Voor de bezoekers staan koffie en 
broodjes klaar. De toegang is gratis maar een gift voor de pianist wordt op 
prijs gesteld. 
 

Datum: dinsdag 4 februari 2020 | Tijd: 12.00-13.00 uur | Plaats: Wijkwin-
kel, Gentsestraat 22A 
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De Abt zoekt u en u, en jou en jou 
 

Verschillende werkgroepen in de Antonius Abt hebben dringend behoefte 
aan uitbreiding en zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers (m/v). 
 

 
 
Het gaat in de Abt in eerste instantie om vrijwilligers voor: 

* kosterij * secretariaat * pastoraatgroep * 
* fotografie * bezorgen parochieblad * 

* ledenadministratie * webredactie * Fb-redactie * 
 

Draag uw steentje bij aan het welvaren van de Abt en meld u aan. Dat kan 
bij het secretariaat, tel. 354 17 42, e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl. Laat 
uw naam en telefoonnummer achter en de desbetreffende coördinator 
neemt contact met u op. Alvast hartelijk dank. 
 

Beheercommissie en pastoraatgroep 
 

Nieuw adres voor fairtrade 
 

Met ingang van deze maand gaat onze geloofsgemeenschap voor gebruik in 
kerk en pastorie fairtrade artikelen inkopen bij Wereldwinkelier Aad van 
Dijck van de Paschalis Baylonkerk. 
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‘Mijn ziel is geschokt’ 
 

meditatief veertigdagentijd-concert 
 

De veertigdagentijd is een periode van voorbereiding op het belangrijkste 
christelijke feest voor zowel katholieken als protestanten: Pasen. Dit voor-

bereiden kun je op verschillende manieren doen. Heel 
bekend is het vasten. Je kunt ook momenten van bezin-
ning of mediteren nemen, in stilte of met muziek. 
Vocaal ensemble Capella Vacalis stelde een programma 
samen dat helemaal past in deze periode van inkeer en 
bezinning. Het Oecumenisch Beraad Scheveningen heeft 
ze daarom uitgenodigd om op zondag 1 maart in de An-

tonius Abtkerk een veertigdagentijd-concert te geven. 
 

Uitgangspunt bij dit concert zijn zes evangelieverhalen die een belangrijke 
rol spelen in de vastentijd. Theoloog Franck Ploum verzorgt zes meditaties, 
waarin hij ingaat op thema’s als: woestijn, Jezus en de Joodse traditie en je 
lichaam als tempel van de ziel. De meditaties worden afgewisseld met 
prachtige gregoriaanse en meerstemmige polyfone zang. Polyfonie bete-
kent dat meer melodieën tegelijkertijd klinken. 
 

Capella Vacalis staat onder lei-
ding van Bram Verheijen en be-
staat uit vier zangers: Peter van 
Asselt, Peter van den Berg, Jan-
Willem Marcelis en Bram Ver-
heijen. De naam Vacalis is afge-
leid van het Latijn en betekent 
‘aan de Waal’. Daar is het en-
semble in 2009 namelijk ont-
staan en wel in Nijmegen. 
 

Het concert begint om 15.00 
uur (kerk open om 14.30 uur) en duurt ongeveer een uur. Na afloop van 
het concert is er gelegenheid om iets te drinken en met elkaar na te praten. 
Kosten: collecte ter bestrijding van de onkosten.  
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Maandagenda 

za 01 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 Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Licht-

mis). Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
m.m.v. organist Richard Ram. 

zo 02 10.00 uur Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Licht-
mis). Woord- en communieviering met pastor 
Eijken m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. 
Maria voor ’t Hekke. Met kaarsenwijding, kinder-
zegen en voorstellen eerste communicantjes. 

  11.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 

ma 03 16.30 uur Catecheseleerlingen van de Franse school verzor-
gen een ‘spectacle de la création’ in de kerk (tot 
17.30 uur) 

di 04 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
do 06 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 08 18.00 uur Vijfde zondag door het jaar. Eucharistieviering in 
het Engels met father Alejandro Bangilan m.m.v. 
FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 09 10.00 uur Vijfde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Van der Helm. Gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Choral-
messe in F van Bruckner. Wijkbusvervoer. 

di 11 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
  18.30 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A: 

Eucharistieviering Frans/Nederlands op het feest 
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

do 13 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
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za 15 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 

  17.00 uur Tweede zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pater Vincent Wang m.m.v. organist Richard 
Ram. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 16 10.00 uur Zesde zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met pastoor Langerhuizen. De schola van Gli 
Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt de Missa VIII. 

  11.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
  11.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 

di 18 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
wo 19 20.00 uur Bijeenkomst ouders van eerste communicantjes 

met pastor Jan Eijken en de werkgroep, pastorie 
do 20 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 22 18.00 uur Zevende zondag door het jaar. Eucharistieviering 

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

zo 23 10.00 uur Zevende zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen m.m.v. gemengd koor 
Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. Wijkbusvervoer. 

di 25 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 Voorbereiding doopviering zondag 8 maart met 

pastoor Langerhuizen (optie) 

wo 26 19.30 uur Aswoensdag. Eucharistieviering met oplegging 
van het askruisje met pastoor Langerhuizen. 
Gemengd koor Laus Deo zingt de Missa XVII. 
Start van de Vastenactie. 

do 27 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 29 10.00 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A: 

liturgie volgens de Russisch-orthodoxe ritus 
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Toelichting op de agenda 

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 1 en 15 februari 
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. 
 

Gebedsgroep – dinsdag 4, 11, 18 en 25 februari 
Bijna elke dinsdagochtend komt de gebedsgroep Antonius Abt in de biblio-
theek bij elkaar onder leiding van Lida van Ruijven. 
 

Orgelconcert – donderdag 6, 13, 20 en 27 februari 
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 8 en 22 februari 
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. 
 

Wijkbusvervoer – zondag 9 en 23 februari 
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. 
 

Wereldwinkel – zaterdag 15 en zondag 16 februari 
Emile en Trees Kempen verkopen eenmaal per maand artikelen uit de 
Wereldwinkel. De verkooptafel staat in de Ontmoetingsruimte. 
 

Pastoraatgroep – woensdag in februari 
De pastoraatgroep vergadert om 11.00 uur met pastor Eijken in de biblio-
theek. Er is nog geen datum bekend. 
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Seniorenreisclub 
 

 
 

Op de kop af zes maanden na de vakantie in Ootmarsum kwam een aantal 
leden van de seniorenreisclub op zaterdag 28 december 2019 naar het Carl-
ton Beach hotel voor de reünie. Bij de koffie en een aperitiefje konden ze 
bijpraten en nieuwtjes uitwisselen. 
 

Na het lunchbuffet onthulde Ada van der Knaap het reisdoel voor de zomer 
van 2020. Het wordt Odoorn in de provincie Drenthe, niet onbekend want 
hotel De Oringermarke fungeerde al eerder als thuisbasis. Toch wacht daar 
een kleine verrassing, het hotel is namelijk in 2019 deels gerenoveerd. 
 

Het vertrek is op zondag 28 juni, de thuisreis op zondag 5 juli 2020, de dag 
van het Antonius Abtfeest. De vakantiegangers hoeven het evenement niet 
helemaal te missen want de bus arriveert om plm. 12.00 uur bij de kerk, 
net op tijd voor de koffie en de lunch. 
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Antonius van Padua en ‘het Kindje’ 
 

In de linker zijbeuk hangt tussen kruiswegstatie vier en vijf een Antonius 
van Padua-beeld uit 1929, vervaardigd door Willem van der Winkel. Een 
tweede Antonius van Padua-beeldje versiert de marmeren omlijsting van 
de hoofdingang van de kerk. Het is rond 1930 gemaakt door Herman van 
Remmen. Beide beelden laten Antonius zien in een franciscaner habijt, met 
op zijn arm het ‘Kindje Jezus’, een uitbeelding die pas in de 19e eeuw ge-
meengoed werd. 
 

Antonius van Padua werd in 1195 geboren in Lissabon, Portugal, en heet ei-
genlijk Fernando Martin. In 1220 trad hij in bij de Minderbroeders in Coim-
bra, waar men leefde volgens de regels van Franciscus. Het klooster had 
Antonius Abt als patroon. Fernando Martin nam ook de naam Antonius 
aan. Hij werd missionaris, vertrok naar Marokko om daar het christelijk ge-
loof te verspreiden, maar belandde in 1221 in Assisi, Italië, om daar een te-
ruggetrokken leven te gaan leiden. 
In 1222 werd hij tot priester gewijd, waarna 
hij op last van Franciscus van Assisi theolo-
gie aan zijn medebroeders ging doceren. 
Zijn passie was echter het zendingswerk en 
hij trok als prediker door Noord-Italië en 
Zuid-Frankrijk. 
 

Door zijn grote theologische kennis, zijn 
welbespraaktheid en zijn heilige roeping 
had Antonius al een gevestigde naam en re-
putatie toen hij zich in 1230 in Padua ves-
tigde. Er deden talloze wonderverhalen over hem de ronde en zijn preken 
veroorzaakten een golf aan bekeringen. Volgens een legende trok hij zich 
terug in een kluizenaarshutje buiten Padua en kreeg hij daar een verschij-
ning van het ‘Kindje Jezus’. 
 

In een levensbeschrijving van Antonius van Padua wordt verteld dat hij 
daar, in de door een helle gloed verlichte kluizenaarshut, door een bezoe-
ker aangetroffen werd met het ‘Kindje Jezus’ op zijn arm, dat hem streelde, 
knuffelde en naar hem lachte. Maar met het binnentreden van de bezoeker 
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verdween plotseling het heldere licht en de verschijning van het kindje. Dit 
visioen symboliseert de liefde die Antonius voor Christus had, maar ook de 
wederkerigheid van deze liefde. 
 

Hij stierf op zijn zesendertigste, op 13 juni 
1231, en nog geen jaar later, op 30 mei 
1232, werd hij al heilig verklaard. Zijn popu-
lariteit als volksheilige verdrong in Europa 
goeddeels de verering van Antonius Abt en 
naast dat hij patroonheilige van de francis-
canen was, werd hij dat ook van vrouwen 
en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, 
het huwelijk, reizigers, pelgrims en verlief-
den. Ook werd hij aangeroepen bij drei-
gende schipbreuk, bij de pest en bij koorts. 

Velen kennen Antonius van Padua echter van het aanroepen voor het te-
rugvinden van verloren zaken, een devotie die pas in de 17e eeuw ontstaan 
is. Dit alles heeft er mede voor gezorgd dat er veel spreuken met de naam 
Sint Antonius zijn. 
 

Bij het bronzen beeld op pag. 12 is Antonius afgebeeld terwijl hij liefdevol 
het ‘Kindje Jezus’ omhoog houdt, waarbij de gespreide armen van het 
kindje en het elkaar aankijken hun verbondenheid en wederzijdse liefde 
symboliseren. 
Het bronzen beeldje hierboven laat Antonius zien terwijl hij liefdevol het 
‘Kindje Jezus’ tegen zich aangeklemd houdt, waarbij het kindje Antonius 
streelt. Ook in dit beeldje wordt hun innige band gesymboliseerd, maar te-
vens verwijst het boek dat Antonius vasthoudt naar zijn grote kennis van 
het evangelie en zijn zendingswerk. 
 

Bart Maltha, 
Vrienden van de Abt 
 
 
 
 

foto’s Bart Maltha  
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Romantiek met Schubert en Beethoven 
 

Collegium Musicum Traiectum verzorgt een roman-
tisch winterprogramma met de Mis in C van Beetho-
ven en de zevende, ‘onvolledige’, symfonie van Schu-
bert. Vanwege de periode waarin beide werken zijn 
gecomponeerd keert het ensemble eenmalig terug 
naar de moderne stemtoonhoogte van a = 440 Hz. 
Beethoven schreef de mis in opdracht van Prins 
Nikolaus Esterházy ter ere van de naamdag van diens 
vrouw Maria. Jammer genoeg kon hij het werk niet 
waarderen. De symfonie van Schubert roept vragen 

op. Hebben we het over de 8e of de 7e. En waarom heeft de componist dit 
werk nooit afgemaakt. 
Kaarten à € 29,50 zijn verkrijgbaar via website cmtraiectum.nl. 
 

Datum: zondag 2 februari 2020 | Tijd: 16.00-17.30 uur | Plaats: Nieuwe 
Badkapel, Nieuwe Parklaan 90 
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Huiszegen 
 

U kunt uit de kerk een zoge-
noemde huiszegen 2020 mee-
nemen om thuis op te hangen. 
De C is van Caspar, de M van 
Melchior en de B van Balthasar, 
de drie Wijzen uit het oosten. 
 

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 1 maart, 15.00 uur – concert door Capella Vacalis. 

 zaterdag 7 en zondag 8 maart – verkoop van artikelen uit de Wereldwin-
kel. 

 zondag 8 maart, 13.00 uur – doopviering met pastoor Langerhuizen (op-
tie) 

 zondag 8 en zondag 22 maart, 11.30 uur – bijeenkomst eerste communi-
cantjes. 

 zondag 15 en zondag 22 maart – 
Wijkbusvervoer. 

 zondag 22 maart, 13.00 uur – doop 
van Nynke Latour door pastor Elma 
Beerends. 

 donderdag 26 maart, 14.00 uur – 
kaarsen versieren met Greet Kap-
pers. 

 zondag 29 maart, 11.30 uur – alle kinderen welkom in de pastorie om 
palmpaasstokken te maken. 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 
 

Secretariaatsmedewerker Elize Pilon fietst nogal eens langs de Abt als ze 
boodschappen gaat doen. Voor deze opname is ze even afgestapt. 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 18 februari 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). 
 

 


