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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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Werken aan je toekomst 
 

De campagne ‘Werken aan je toekomst’ van Vastenactie – van 26 februari 
tot en met 12 april 2020 – staat in het teken van beroepsonderwijs en on-
dernemerschap in ontwikkelingslanden. Een goede opleiding stelt mensen 
namelijk in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen 
bedrijfje op te zetten. 
 

Dat laatste is Eshita (38, foto) in 
Bangladesh goed gelukt. Eshita 
is getrouwd en heeft een zoon 
van elf jaar. Zij en haar man 
werken hard maar toch hadden 
ze altijd moeite om rond te ko-
men. “Drie dingen hebben mij 
geholpen,” vertelt Eshita, “vis, 
pluimvee en wormencompost. 
Een medewerkster van Caritas 

leerde mij eenden en kippen te fokken, vis te kweken en wormencompost 
te maken. Dat verkoopt goed, mijn inkomen is verdubbeld zodat ik meer 
kan bijdragen aan het huishouden. Mijn man waardeert het en ik heb al 
een mooi bedrag kunnen sparen voor de opleiding van onze zoon.” 
 

Gevraagd naar haar plannen voor de toekomst antwoordt ze: “Vroeger had 
ik één kip, nu heb ik er acht en 
22 kuikens en ook veertien een-
den. Ik heb een geweldig plan. 
Binnen een jaar hoop ik een mi-
nifokkerij te hebben met hon-
derd kippen en honderd een-
den. Die koop ik niet, ik fok ze 
zelf. Dan hou ik de hennen en 
verkoop ik de haantjes.” 
 

Met de campagne 2020 wil Vas-
tenactie nog veel meer mensen helpen op eigen benen te staan, voor zich-
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zelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap, on-
der meer in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Ze krijgen een opleiding 
of steun bij het opzetten van een eigen onderneming. 
 

De werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede van onze parochie ondersteu-
nen graag de opleidingsprojecten van Vastenactie. Wij nodigen u daarom 
uit royaal te geven in het offerblok in de Ontmoetingsruimte en de collec-
tes in de kerk. U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekening NL81 
RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee, onder 
vermelding van ‘Vastenactie 2020’. 
 

Meer informatie vindt u in bijgaande folder en in Stella Maris nummer 6, 
februari/maart 2020. Op het MOV-informatiebord in de Ontmoetings-
ruimte hangt een serie foto’s van Eshita. 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek 
 

Familieberichten 
 

overleden 
14-02-2020 Maria Cornelia Suzanne (Riet) Boudrie-Janse 
18-02-2020 Leonardus Antonius Jacobus (Leo) Beeloo 
 

gevormd 
16-02-2020 Sarah Jasa, Emmanuel Ugahary en  Marck-Diederick Verkaart 
 

Opbrengst collectes 
 

20/01 – 26/01 = € 451,67  27/01 – 02/02 = € 547,78 
03/02 – 09/02 = € 466,86  10/02 – 16/02 = € 409,66 
 

Pastoraal-teamvertegenwoordiging 
 

Pastor Marijke Witteman wordt in de Antonius Abt wegens personeelsge-
brek niet vervangen als afgevaardigde van het pastoraal team. 
Het betekent dat in onze geloofsgemeenschap alleen pastor Jan Eijken be-
schikbaar is voor persoonlijke gesprekken en dat hij als enige de vergade-
ringen van de pastoraatgroep bijwoont.  
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Workshop kaarsen versieren 
 

Met gekleurde wasplaatjes kun je blanco 
kaarsen prachtig versieren. Er zijn sjablo-
nen aanwezig maar de deelnemers kun-
nen ook zelf met een mesje versieringen 
snijden. Ieder neemt zijn of haar ver-
sierde kaars mee naar huis voor de paas-
dagen. 
 

Dit is een activiteit in het kader van ‘Win- 
foto Pixabay               terstek’ (stekdenhaag.nl/winterstek). 
 

Begeleiding: Greet Kappers. 
Kosten: € 2,50. 
 

Aanmelden bij het secretariaat, tel. 354 17 42; e-mail antoniusabt@rkden-
haag.nl. 
 

Datum: donderdag 26 maart 2020 | Tijd: 14.00-16.30 uur | Plaats: pastorie 
Antonius Abt 
 

Nieuwe dominee in Bethelkerk 
 

Zondag 22 maart wordt, in 
de kerkdienst die om 14.30 
uur begint, ds. G.C. (Gerco) 
Lock door ds. Jan Maasland 
bevestigd als nieuwe predi-
kant van de Bethelkerk. Ds. 
Lock neemt twee weken 
eerder afscheid als predi-
kant van de Protestantse 
Gemeente Uitwijk-Waard-
huizen. 
Ds. Lock brengt zijn vrouw Adriana en zijn dochtertje mee; op de foto ziet u 
ze tijdens de kennismakingsbijeenkomst in december 2019. Welkom op 
Scheveningen, familie Lock.  
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‘Zeven laatste woorden’ 
 

meditatief veertigdagentijd-programma 
 

Vocaal ensemble Capella Vacalis en theoloog 
Franck Ploum stelden een nieuw programma 
samen dat past in de veertigdagentijd, de peri-
ode van inkeer en bezinning. Ploum verzorgt 
zeven meditaties rond de ‘Zeven laatste woor-
den van Jezus aan het kruis’ die worden afge-
wisseld met gregoriaanse en meerstemmige 
polyfone zang. U hoort lamentaties uit het be-
gin van de 16e eeuw van onder anderen Cristó-
bal de Morales (1500-1553, afb. Wikipedia), 
een Spaanse componist van de Renaissance, 
die beschouwd wordt als de meest invloedrijke 

componist vóór Tomás Luis de Victoria. 
 

Capella Vacalis bestaat uit zes zangers: Sanja van Wieringen, Wendelmoet 
Nijland, Peter van Asselt, Peter van den Berg, Jan-Willem Marcelis, en Bram 
Verheijen die tevens de leiding heeft. 
 

Na afloop van het concert is er gelegenheid om iets te drinken en met el-
kaar na te praten. 
Organisatie: Oecumenisch Beraad Scheveningen. 
Kosten: collecte ter bestrijding van de onkosten. 
 

Datum: zondag 1 maart 2020 | Tijd: 15.00 uur, kerk open 14.30 uur | 
Plaats: Antonius Abtkerk 
 

Vastenmaaltijd NBK 
 

Een eenvoudige maar lekkere maaltijd inclusief huisgemaakte soep waarbij 
iedereen welkom is, kerklid of geen kerklid. Kosten: vrijwillige bijdrage. 
Aanmelden tot 5 maart bij pastoraal werker Mark van der Laan, e-mail 
laan801@gmail.com. 
 

Datum: dinsdag 10 maart 2020 | Tijd: 17.30-20.00 uur | Plaats: Kapelzaal 
Nieuwe Badkapel, ingang Kapelplein  
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Enthousiasme voor mandala’s 
 

In januari gaf Laura ten Bokkel Huinink een workshop mandala tekenen in 
het kader van ‘Winterstek’. Er deden veertien mensen mee en er was nog 
een wachtlijst met twaalf namen. De middag was een groot succes, de 
deelnemers waren enthousiast over wat je allemaal kunt doen met een 
mandala en wat je er voor jezelf uit kunt halen. Op de foto ziet u enkele 
werkstukken. 
Na afloop van de workshop 
kregen de deelnemers een 
rondleiding door de kerk. Leuk 
dat we op deze manier ook 
aan anderen iets kunnen laten 
zien van de Antonius Abt. 
 

Over Winterstek 
Stek, stichting voor Stad en 
Kerk van de Protestantse Ge-
meente ’s-Gravenhage, organi-
seert sinds drie jaar in de win-
ter laagdrempelige activiteiten door heel Den Haag. Dit jaar worden er 59 
activiteiten aangeboden. Winterstek is er om gezelligheid en licht te bren-
gen in de donkere dagen na kerst en Oud en Nieuw. De activiteiten zijn 
weliswaar in het bijzonder bedoeld voor ouderen uit Den Haag die niet op 
vakantie gaan maar staan ook open voor iedereen die er belangstelling 
voor heeft. 
Voor meer informatie: stekdenhaag.nl/winterstek. 
 

Greet Kappers 
 

Mannenkoffieochtend 
 

Samen koffiedrinken en bijpraten voor weduwnaars, alleenstaande, samen-
wonende en getrouwde mannen. Contactpersoon: pastoraal werker Mark 
van der Laan van de Nieuwe Badkapel, e-mail laan801@gmail.com. 
 

Datum: woensdag 18 maart 2020 | Tijd: 10.30-12.00 uur | Plaats: restau-
rant van de Thuishaven, Neptunusstraat 1  
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Nieuw voor de Antonius Abtkerk: 
 

Zilveren wierookscheepje met lepeltje 
 

Door bemiddeling van pastoor Dolf Langerhuizen heeft de stichting Vrien-
den van de Abt een zilveren wierookscheepje met bijpassend wierooklepel-
tje kunnen verwerven. Het liturgisch vaatwerk kwam uit de nalatenschap 
van een verzamelaar en werd aangeboden als laat-19e-eeuws zilverwerk. 
Over de twee objecten was helaas geen documentatie beschikbaar, maar 
de foto’s waren overtuigend genoeg om tot aanschaf over te gaan. 
 

  
  

 
 
     foto’s Bart Maltha 

 
 

Nadat het in ons bezit gekomen was, is bij de firma Steltman een taxatie 
uitgevoerd waarbij onder meer de maker en de ouderdom vastgesteld zijn. 
De door de taxateur vastgestelde waarde blijkt nagenoeg het dubbele te 
zijn van hetgeen de stichting voor het scheepje en lepeltje betaald heeft. 
Van het zilveren wierookscheepje staat nu vast dat het in 1891 gemaakt en 
gemerkt is met het meesterteken van Hubertus Esser (1812-1892), een 
edelsmid die oorspronkelijk uit Duitsland kwam en in 1838 in Weert het 
‘Edelsmeedatelier Esser’ oprichtte. Dit atelier heeft tot 1939 bestaan, waar-
bij zijn zoon Camille en daarna zijn kleinzoon Henri het atelier verder geleid 
hebben. 
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Zowel het 335 gram wegende scheepje als het lepeltje zijn gekeurd op het 
waarborgkantoor in Maastricht, maar bij het lepeltje ontbreken helaas ver-
dere merktekens. De overeenkomstige vormgeving doet vermoeden dat 
het lepeltje uit de periode 1890-1900 stamt en het is aannemelijk dat het 
ook bij het ‘Edelsmeedatelier Esser’ vervaardigd is. De steel van het lepeltje 
is versierd met een motief van druiventrossen en een wingerdblad. Een de-
coratie met wingerdbladeren (wijnstokbladeren) staat ook op de deksel van 
het scheepje, maar het is daarop wel veel rijker en in hoogreliëf aange-
bracht. Onze Abtkerk bezit trouwens ook nog een 19e-eeuwse kelk, waar-
van de cuppa in 1925 door Henri Esser met eenzelfde wingerdblad-motief 
in hoogreliëf versierd is. 
 

Een decoratie van wingerdbladeren, wel of niet in combinatie met druiven-
trossen, verwijst naar het bloed dat Christus voor het welzijn van de mens-
heid heeft vergoten. Een nog directere verwijzing naar de Eucharistie is het 
zilveren pelikaantje, dat als handvat op de deksel van het wierookscheepje 
gemonteerd is. 
Volgens de legende zou een pelikaan het vermogen hebben om met zijn ei-
gen bloed zijn jongen te voeden, of te besprenkelen en zo weer tot leven te 
wekken. De eerste christenen zagen daarin een symbool van zelfopoffering 
van Christus. De Italiaanse dichter en schrijver Dante noemde Christus 
daarom Nostropellicano. Maar het is aan de in dezelfde periode levende 
Thomas van Aquino te danken dat de christelijke symbolische betekenis 
van een pelikaan zo wijd verspreid is. Een strofe van zijn sacramentshymne 
luidt ‘Adoro Te Pie Pelicane, Jesu Domini. Me Immundum Mundum, Tuo 
Sanguine’, dat vertaald kan worden als ‘Wij aanbidden U, liefderijke Peli-
kaan, Heer Jezus. Zuiver mij, onzuivere, door Uw bloed’. 
 

Zodoende wordt een pelikaan in de christelijke kunst meestal afgebeeld 
terwijl deze zich in zijn borst of ergens op zijn lijf prikt. Een pelikaan is zo 
een van de vele symbolen geworden van de Lijdende Christus, de Opstan-
ding en de Eucharistie. Het is dan ook niet verwonderlijk om een pelikaan 
als decoratie op liturgisch vaatwerk aan te treffen. 
 

Bart Maltha 
Vrienden van de Abt  
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Maandagenda 

za 29 10.00 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A: 
liturgie volgens de Russisch-orthodoxe ritus 

  17.00 uur 1e zondag van de veertigdagentijd. Eucharistievie-
ring met parochievicaris Van der Helm. Gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa 
brevis in d van Lotti. 

  18.00 uur Jaarvergadering Laus Deo, parterre pastorie 
zo 01 10.00 uur 1e zondag van de veertigdagentijd. Woord- en 

communieviering met pastor Eijken m.m.v. kin-
derkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t 
Hekke. 

  15.00 uur Veertigdagentijd-concert ‘Zeven laatste woorden’ 
door Capella Vacalis 

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 2e zondag van de veertigdagentijd. Eucharistievie-

ring met pater Vincent Wang m.m.v. organist 
Emöke Tavasszy. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 08 10.00 uur 2e zondag van de veertigdagentijd. Eucharistievie-

ring met parochievicaris Rivadeneira Aldás m.m.v. 
gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper. 

  11.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 

  11.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 
  13.00 uur Doopviering met pastoor Langerhuizen (optie) 
di 10 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
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di 10 14.00 uur Bestuursvergadering Laus Deo, bibliotheek 

wo 11 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
  14.00 uur Bijeenkomst ‘Leven met verlies’, pastorie 
do 12 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 14 12.00 uur Kerkdienst bij gelegenheid van een verloving 
  18.00 uur 3e zondag van de veertigdagentijd. Eucharistievie-

ring in het Engels met father Alejandro Bangilan 
m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 15 10.00 uur 3e zondag van de veertigdagentijd. Eucharistievie-
ring met parochievicaris Rivadeneira Aldás m.m.v. 
jongerenkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong. Wijkbus-
vervoer. 

di 17 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
wo 18 09.00 uur Generale repetitie concert van De Vrije School 
  20.15 uur Concert door leerlingen van De Vrije School 

do 19 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  20.15 uur Concert door leerlingen van De Vrije School 
vr 20  Laatste dag om huispaaskaarsen te bestellen op 

de intekenlijst in de Ontmoetingsruimte 
za 21 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 

  17.00 uur 4e zondag van de veertigdagentijd – Laetare. 
Eucharistieviering met pater Vincent Wang 
m.m.v. organist Richard Ram. 

zo 22 10.00 uur 4e zondag van de veertigdagentijd – Laetare. 
Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
m.m.v. de schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard 
Ram. Wijkbusvervoer. 

  11.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 
  13.00 uur Doop van Nynke Latour door pastor Elma Bee-

rends 
di 24 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 

  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
wo 25 09.15 uur Vastenwandeling met vertrek van de pastorie 
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Antonius Abt, Scheveningseweg 233 

wo 25 14.00 uur Bijeenkomst ‘Leven met verlies’, pastorie 
  18.30 uur In de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9A: 

Eucharistieviering Frans/Nederlands op het feest 
van Maria Boodschap 

do 26 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  14.00 uur Workshop kaarsen versieren, met Greet Kappers, 

pastorie 
za 28 18.00 uur 5e zondag van de veertigdagentijd. Eucharistievie-

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

zo 29 10.00 uur 5e zondag van de veertigdagentijd. Eucharistievie-
ring met pater Vincent Wang. Gemengd koor Gli 
Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt de Missa L’hora 
passa van Lodovico da Viadana. 

  11.30 uur Alle kinderen welkom in de pastorie om palm-
paasstokken te maken 

ma 30 10.00 uur Vergadering Lidwinagroep, bibliotheek 
di 31 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 

 

Toelichting op de agenda 

Gebedsgroep – dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart 
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 maart 
Elke donderdag geeft Patrick Hopper om 13.00 uur een kort concert op het 
kerkorgel. Het programma staat op website orgelmuziekopdonderdag.nl. 
 

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

Kerk open voor bezichtiging – zaterdag 7 en 21 maart 
De Antonius Abtkerk is open voor bezichtiging op de eerste en derde zater-
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dag van de maand behalve als er een uitvaart, huwelijk of concert(voorbe-
reiding) is. 
 

Eucharistieviering FCC – zaterdag 14 en 28 maart 
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 15 en 22 maart 
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. 
 

 
 

Expositie ‘Medemens’ 
 

Tijdens de veertigdagentijd is in de Nieuwe Badkapel de expositie Mede-
mens te zien. De tentoonstelling be-
staat uit batiks en schilderijen van 
ds. Khristian Aris Widodo (Java) en 
Nyoman Darsane (Bali). De kunst-
werken nodigen ons uit vanuit een 
ander perspectief, aan de hand van 
bijbelse thema’s, naar onszelf en 
onze omgeving te kijken. 
Ds. Aris Widodo is predikant van de 
Javaanse Protestantse Kerk. In zijn 

atelier in Kalipenten, vlak bij Yogyakarta, werken christenen en moslims sa-
men. Hij probeert de band tussen christenen en moslims te versterken in 
een regio waar het vertrouwen tussen beide godsdiensten groeit. 
Ook Nyoman Darsane baseert zijn batiks en schilderijen veelal op bijbelse 
verhalen. 
De opening van de expositie is op zaterdag 7 maart, van 16.30 tot 18.30 
uur, met een officieel deel (tot 17.00 uur) en een borrel. 
 

Data: 7 maart-12 april 2020 | Plaats: Kerkzaal Nieuwe Badkapel  
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Verdeling snuffelmarktgeld 2019 
 

De stichting Vrienden van de Abt heeft pas in haar vergadering van 23 janu-
ari 2020 het afgesproken ⅓ deel van het snuffelmarktgeld 2019 kunnen 
toewijzen. Zoals penningmeester Corinne Hoffmann al eerder meldde, heb-
ben wij in 2019 € 3.299,60 opgehaald en zo was er dus € 1.099,86 te verde-
len. 
 

Gehonoreerde verzoeken 
Uit de in 2019 ingediende verzoeken hebben wij 
er drie gekozen en dat zijn de misdienaars/acolie-
ten, de Lourdeskapel-vrijwilligers en kinderkoor 
De Stadhoudertjes. Alle drie hun coördinatoren 
hebben ondertussen € 366,62 overgemaakt ge-
kregen en aan hun de schone taak met dit bedrag 
iets zinnigs voor of met hun groepering te doen. 
 

Nieuwe verzoeken 
Wat nieuwe verzoeken om een bijdrage betreft, zijn er twee kleine aanpas-
singen. De verzoeken moeten vóór 15 augustus 2020 schriftelijk of per e-
mail ingediend zijn bij onze secretaris: Joke van Venrooij-Dulfer, Jan Kisten-
straat 9, 2584 RN ’s-Gravenhage; e-mail: jokevenro@gmail.com. Dan kun-
nen wij al in onze vergadering van oktober 2020 ⅓ deel van de opbrengst 
van het ‘snuffelmarktgeld 2020’ toewijzen. 
Het staat alle groeperingen, die in de gemeenschap van de Abtkerk actief 
zijn, vrij om een nieuw verzoek in te dienen en verder zijn de in mei 2019 
aangegeven uitgangspunten ongewijzigd gebleven. 
 

De volgende snuffelmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 22 augustus 2020. 
Hij valt weer samen met het ‘Historisch Festival Scheveningen’ (zie: 
www.historischfestivalscheveningen.nl). Ook dit jaar is Barbara Wolswijk de 
coördinator van de snuffelmarkt. Het Shantykoor Scheveningen van Patrick 
Hopper zal deze dag zowel op het historisch festival als bij de snuffelmarkt 
optreden, maar de exacte tijdstippen daarvan volgen nog. In april wordt er 
verdere informatie over de snuffelmarkt 2020 bekendgemaakt. 
 

De hulp van velen uit onze geloofsgemeenschap en enkele betrokken vrij-
willigers van buiten maken het ons mogelijk jaarlijks zo’n snuffelmarkt te 
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organiseren. Onze hoop is wel dat in onze geloofsgemeenschap steeds 
meer mensen zich, op welke manier dan ook, betrokken gaan voelen bij de 
snuffelmarkt. 
Omdat het een waardevolle verbindende factor geworden is, zijn wij in 
2019 gestart om ⅓ van de opbrengst te schenken aan groeperingen van 
onze geloofsgemeenschap. Ongeacht hun inzet bij de organisatie van de 
snuffelmarkt, want het gaat in eerste instantie om hun inzet voor de Anto-
nius Abtkerk. 
Het mag duidelijk zijn dat de hoogte van de opbrengst van een snuffel-
markt mede afhankelijk is van onze gezamenlijke inzet en promotie. 
 

Namens de Vrienden van de Abt, 
Barbara Wolswijk, Joke van Venrooij en Bart Maltha 
 

Kooruitvoering De Vrije School Den Haag 
18 en 19 maart 2020, aanvang: 20.15 uur 
 

Het is een jaarlijkse traditie dat de leerlingen van De Vrije School Den Haag 
(Voortgezet Onderwijs) een concert uitvoeren samen met het orkest be-
staande uit oud-leerlingen en ouders van De Vrije School. Het 9e-klas-koor 
zingt voor de pauze divers repertoire bestaande uit toegankelijk werk, de 
10e t/m de 12e klassen voeren delen op uit de Johannes Passion van Bach, 
het requiem van Cherubini en The Ballad of Heroes van Britten. 
Met een koor van 200 leerlingen en een orkest met 40 musici gaat het pu-
bliek een indrukwekkende uitvoering meemaken. Dirigent is Douwe Klin-
kenberg, reeds 15 jaar muziekleraar op De Vrije School. 
Koorlessen maken deel uit van het leerprogramma van De Vrije School Den 
Haag. Wekelijkse koorzang levert dan ook goed getrainde stemmen op 
waarmee vier- en meerstemmig gezongen kan worden. Het is altijd weer 
een bijzondere ervaring leerlingen in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar met 
overgave te horen zingen. 
Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar op de scholen op de Waalsdorper-
weg 12 of de Abbenbroekweg 7. Of op de avond zelf aan de kerk. U kunt al-
leen contant betalen. Volwassenen: € 13,-; kinderen < 14 jaar: € 6,-. U kunt 
helaas niet reserveren. 
Voor actuele informatie: website devrijeschooldenhaag.nl  
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Vastenwandelingen 2020 
 

Ook deze veertigdagentijd willen we graag, al wandelend, tijd maken voor 
bezinning en voorbereiding op Pasen. We nodigen u van harte uit om sa-
men te verkennen wat gelovig zijn anno nú kan betekenen – op dít moment 
in íeders leven. 
 

De veertigdagentijd refereert aan woestijn, aan duister, aan onze ervarin-
gen van verdriet en machteloosheid. Het is een tijd van reflectie en inkeer, 
en bovenal van het besef als kwetsbare mensen onderweg te zijn naar licht 
en nieuw leven. Met de Goede Week en Pasen krijgen lijden, dood en op-
standing haar bevrijdende betekenis. 
 

Tegelijkertijd herdenkt Neder-
land in deze periode 75 jaar 
Vrijheid. Daarom is het thema 
van deze vastenwandelingen 
‘Vrijheid en Verantwoordelijk-
heid’ – we gaan op zoek naar 
sporen van het passieverhaal. 
En dat doen we in zes wande-
lingen op woensdagochtend, 
van 4 maart tot en met 8 april 

Museum Oranjehotel          foto Jan-Louis van den Oever  2020. 
 

Iedere woensdag starten we vanuit een ander kerkgebouw en wandelen 
naar een bijzondere locatie waar een gastspreker vanuit een specifieke in-
valshoek het thema Vrijheid en Verantwoordelijkheid belicht. Vervolgens 
wandelen we verder en terug naar het startpunt. 
 

Tijdschema 
Verzamelen om 9.15 uur. 
Vertrek om 9.30 uur, na een korte overweging van een lid van het pastoraal 
team. 
Wandelend naar een bijzondere locatie met gastspreker en terug bij de 
kerk rond 11.00 uur. Daar kunnen we met een kopje koffie of thee nog wat 
napraten. 
Attentie: op 18 maart starten we vroeger, vertrek om 9.15 uur. 
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Data en startpunten 
4 maart:  pastorie Paschaliskerk, Paschalispad 1. 
11 maart:  pastorie Jacobuskerk (Parkstraat), Willemstraat 60. 
18 maart:  pastorie kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Elandstraat), 

da Costastraat 46. Let op: verzamelen om 9.00 uur en ver- 
trek om 9.15 uur. Indien u beschikt over een Museumkaart, 
deze s.v.p. meenemen. 

25 maart:  pastorie Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 233. 
1 april:  pastorie Agneskerk, Beeklaan 186. 
8 april:  pastorie Marthakerk (Hoefkade), de Bockstraat 58 

(= zij-ingang kerk). 
 

Voor nadere informatie: de flyers in de Ontmoetingsruimte, de parochie-
website rkdenhaag.nl, en het secretariaat van de Antonius Abt, tel. 354 17 
42, e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl. Aanmelden niet verplicht. 
 

Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten bij een, meer of alle wandelin-
gen. 
 

Namens de voorbereidingscommissie, 
pastor Jan Eijken 
 

Duitsers maken geen grappen 
 

‘Duitsers maken geen grappen,’ zegt de Opel-reclame. En wij, leden van de 
beheercommissie, maken ook geen grappen als wij u vertellen dat er in de 
geloofsgemeenschap H. Antonius Abt dringend behoefte is aan een coördi-
nator verhuur kerk omdat de huidige vrijwilliger, Emilie Griffioen, op ter-
mijn haar taken neerlegt. 
Als u denkt die functie is iets voor mij, meldt u dan. U kunt verzekerd zijn 
van een goede begeleiding tot het einde van het jaar. U leert de kneepjes 
van de verhuur van Emilie aan de hand van de geplande evenementen, 
waaronder veel concerten. 
Het gaat om een belangrijke functie in de Antonius Abt, de verhuur levert 
inkomsten op die onmisbaar zijn voor de instandhouding van het kerkge-
bouw. En ook dat is geen grap. 
Voor meer informatie: Fons de Rouw, secretaris  
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Scratchconcert met Hagacantare 
 

Zing mee in de Carmina Burana 
 

Op zaterdag 16 mei 2020 organiseert het Philharmonisch koor Hagacantare 
een scratch met de Carmina Burana van Carl Orff. Locatie van de scratch-
dag en van de uitvoering is de Antonius Abtkerk. 
 

Op dinsdag 28 april en dinsdag 12 mei kunnen 
de scratchdeelnemers ook meedoen aan de 
reguliere repetitie van Hagacantare voor het 
instuderen van de Carmina Burana. De locatie 
hiervoor is de Maranathakerk, 2e Sweelinck-
straat 156, aanvang 19.45 uur. 
 

Op 16 mei start de scratchdag om 10.00 uur 
met het hele koor in de Antonius Abtkerk. Er 
zijn pauzes voor koffie/thee, lunch en diner. 
De uitvoering begint om 20.00 uur. 
 

De deelnemerskosten bedragen € 35,-; kor-
ting met Ooievaarspas. Partituur tegen borg-
som te leen. U kunt zich aanmelden via 
hagacantare@gmail.com met vermelding van 

foto Pixabay             zangstem; u ontvangt dan verdere gegevens. 
              De kaartverkoop aan het publiek start later. 
 

Bestel uw paaskaars voor thuis 
 

Pastoor Langerhuizen liet voor de grote paaskaars in de Antonius 
Abt zijn keus vallen op een motief met een vissersbootje en vis-
sen. Heel toepasselijk voor onze Scheveningse geloofsgemeen-
schap, vond hij. 
Voor thuis kunt u een kleine paaskaars bestellen. In de Ontmoe-
tingsruimte vindt u een affiche met intekenmogelijkheid. De ui-
terste besteldatum is vrijdag 20 maart. Deze huispaaskaarsen 
worden tijdens de paaswake gewijd en kunnen na afloop in de 
sacristie worden afgehaald.  
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‘Chez Harry’ 
 

Wie? Medewerksters en inval-
medewerksters van het secre-
tariaat van de Abt. 
Wat? Lunch. 
Waar? De serre van Zarautz 
aan de Prins Willemstraat. 
Wanneer? Zondag 2 februari. 
Waarom? Omdat het eten er 
lekker is, voor de gezelligheid, 
voor het onderlinge contact, 
omdat ze nooit allemaal tege-

lijk op de pastorie zijn, omdat het logboek maar een dood ding is. 
Conclusie: Samen aan tafel, dat zouden meer mensen moeten doen. 
 

Wie is dit? 
 

Denkt u nog aan onze nieuwe rubriek ‘Wie is dit?’ We hebben nu vijf foto’s, 
nog een erbij zou leuk zijn. Stuur uw jeugdfoto digitaal of op papier in een 
gesloten envelop aan de redactie. De foto krijgt u natuurlijk weer terug. 
 

Volgende maand 
 

 donderdag 2 april, 20.00 uur – verdiepingsbijeenkomst met pastor John 
Batist over ‘Mystiek in de paasverhalen van Johannes’. 

 zondag 5 april, 11.30 uur – na de viering brengen de kinderen hun palm-
paasstokken naar bewoners van woonzorgcentrum Bosch en Duin. 

 zondag 12 en zondag 19 april – Wijkbusvervoer. 

 woensdag 15 april, 11.00 uur – vergadering pastoraatgroep. 

 woensdag 15 april, 20.00 uur – parochiebrede ouderavond eerste com-
municantjes met pastoor Langerhuizen, pastorie Paschaliskerk. 

 zaterdag 18 en zondag 19 april – verkoop artikelen uit de Wereldwinkel. 

 zondag 19 april, 11.30 uur – bijeenkomst eerste communicantjes. 

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

 zaterdag 25 april, 10.00 uur – korenoverleg.  
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
De Abt gezien vanaf de zeezijde, door Jan Kuiper, vrijwilliger bij de Zonne-
bloem. De foto kwam bij de redactie via Thea van Leeuwen. Op de voor-
grond de reddingboot Kitty Roosmale Nepveu van het KNRM-station Sche-
veningen. 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 24 maart 2020 sturen aan antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
De kosten van de kleurendruk van dit bericht worden gesponsord door een 
lid van onze geloofsgemeenschap. 
 

Lid pastoraal team in de Abt 
pastoraal werker Jan Eijken, tel. 820 92 84 of 06 20 18 24 99; 
e-mail j.eijken@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). 
 

 


