
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 

APRIL 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Maandbericht is een aanvulling op parochieblad Stella Maris 

en bevat een overzicht van vieringen, activiteiten en nieuws van de 

geloofsgemeenschap H. Antonius Abt.  
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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  



3 

Eucharistie volgens de Byzantijnse ritus 
 

Goddelijke Liturgie is de naam voor de viering van de eucharistie volgens de 
Byzantijnse ritus. Deze liturgie wordt in de orthodoxe en (geünieerde) ka-
tholieke Kerken van het oosten, maar ook in de rooms-katholieke Kerk ge-
vierd. Het is deze liturgie die we op zondag 19 april – Beloken Pasen – in de 
Antonius Abtkerk vieren. 
 

Het Utrechts Byzantijns koor onder leiding van Iryna Gorvanko verzorgt de 
liturgische gezangen. Pastoor Langerhuizen is de celebrant; als priester van 
de Romeinse ritus heeft hij toestemming van de bisschop van Rotterdam 
en de Congregatie van de Oosterse Kerken in Rome, ook de Byzantijnse li-
turgie te celebreren. 
 

 
 

Goddelijke Liturgie met medewerking van het Utrechts Byzantijns koor 
 

De viering begint met een zegenwens: Gezegend het Koninkrijk van de Va-
der, de Zoon en de Heilige Geest. Er worden veel litaniegebeden gezongen 
waarbij elke bede gevolgd wordt door het Heer, ontferm U, Gospodi pomi-
loej. Na de inleidende litanieën en gezangen is er de kleine Intocht met het 
evangelieboek, onder begeleiding van de zang van de Zaligsprekingen 



4 

(Mattheüs 5, 1-12). In deze intocht wordt uitgebeeld dat wij met Gods en-
gelen tot voor Gods troon mogen naderen. 
 

Hierna volgen de eerste lezing (epistel), het evangelie en de preek. Na en-
kele litanieën is de woorddienst afgesloten. Dan volgt de eigenlijke eucha-
ristische viering. Deze begint met een grote Intocht met de gaven van 
brood en wijn met de Cherubijnenzang. In deze intocht wordt uitgebeeld 
dat wij met Christus mee de gang naar Golgotha maken. 
 

  
 

De Verrijzenisicoon bij de gedachteniskruis-
jes van de overledenen in de Antonius 
Abtkerk                                      foto Bart Maltha 

 

Na afloop van de Goddelijke Liturgie bewie-
rookt pastoor Langerhuizen de nieuw geschre-
ven iconen 

 

Dan volgt de geloofsbelijdenis. In de Goddelijke Liturgie is het hoogtepunt 
niet de instellingswoorden van de consecratie maar de epiklese: het aan-
roepen van de heilige Geest over brood en wijn. Opdat de heilige Geest de 
gaven vult met de tegenwoordigheid van Christus. De komst van de heilige 
Geest wordt ook afgeroepen als de priester tijdens de geloofsbelijdenis met 
het velum over de gaven ‘wappert’, en door het toevoegen van heet water 
aan de kelk met wijn. Het eucharistisch gebed wordt afgesloten met het 
Onze Vader. 
 

In de communie mogen wij ervaren hoe God zich met mensen wil vereni-
gen. Men ontvangt de communie met grote eerbied. Intussen wordt gezon-
gen: Ontvangt het lichaam van Christus, drinkt uit de bron der onsterfelijk-
heid. 
U bent van harte uitgenodigd om deze mooie en bijzondere liturgie mee te 
vieren. 
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Iconenwijding 
Na afloop van de liturgie is de wijding van de iconen. Deze iconen zijn ge-

schilderd door cursisten van Martin Manda-
liev. Pastoor Langerhuizen wijdt de iconen 
met de gebeden uit het Byzantijns Liturgikon 
en daarna met wijwater en wierook. Door de 
wijding is de icoon pas ‘af’: Christus, de Moe-
der Gods of de heilige zijn dan op mystieke 
wijze tegenwoordig in de icoon. 
 

Martinart Studio 
Martin Mandaliev (Bulgaars-orthodox) geeft in 
zijn Martinart Studio op de Copernicuslaan 11 
in Den Haag cursussen icoon schilderen. 
Op de foto ziet u Martin naast de door hem 
voor de Antonius Abtkerk geschilderde Verrij-
zenisicoon. Nieuwe cursussen starten elk jaar 

in februari en september. 
Bel voor informatie: 310 77 68 of mail naar: studio@martinartstudio.com. 
 

Familieberichten 
 

overleden 
18-02-2020 Bernardina Clasina (Diny) Janse-van Venrooij 
 

Opbrengst collectes 
 

17/02 – 23/02 = € 341,57  24/02 – 01/03 = € 752,92 
02/03 – 08/03 = € 422,52  14/03 = ingang coronamaatregel 
 

Donatie 
 

Bezoekers van het concert ‘Zeven laatste woorden’, het meditatieve veer-
tigdagentijd-programma van vocaal ensemble Capella Vacalis op zondag 
1 maart 2020, doneerden samen € 239,10 aan organisator Oecumenisch 
Beraad Scheveningen.  
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De bronzen kandelabers op het priesterkoor 
 

Al vanaf de inwijding van onze Abtkerk staan de twee bronzen neogotische 
kandelabers op het priesterkoor te prijken en als ze met 74 lange kaarsen in 
volle glorie branden zijn ze natuurlijk op hun mooist. Kandelabers kunnen 
de vorm van een kroonkandelaar, kroonluchter of armkandelaar hebben en 
bij ons gaat het om twee kroonkandelaars. 
Net als de vergulde reliëfplaten van het tabernakel verschillen deze neogo-
tische kandelabers qua stijl van de gestileerde vormgeving van het hoogal-
taar. Dat komt omdat deze kandelabers uit de neogotische Abtkerk komen, 
die van 1857 tot 1925 op nagenoeg dezelfde plek als onze huidige kerk 
stond. 
 

 

 

 

Bovendeel met wijnstokbladeren 
en ring met gestileerde eikenbladeren 

 

 
Voet met drie griffioenen 

waarop steunzuiltjes rusten 
Bronzen neogotische kandelaber 

(hoog 240 cm, 1871) 
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In het Registrum Memoriale van de H. Antonius Abtkerken worden ze op 
17 april 1871 vermeld met de omschrijving Duo candelabra de aurata (twee 
goudkleurige bronzen kandelabers), geschonken door Petrus Kok. Door wie 
of waar ze vervaardigd zijn, is tot op heden jammer genoeg niet bekend. 
De twee kandelabers hebben, naast de bovenste kaarsdrager aan de top 
van de zuil, elk nog 36 armen waarop een kaarsdrager gemonteerd is. De 
onderste laag heeft 6 x 3 armen, de tweede laag 6 x 2 armen en bovenaan 
6 x 1 arm. Verdere versieringen zijn de wijnstokbladeren in de onderste 
laag armen en een ring met gestileerde eikenbladeren om de middelste 
grote zuil. Hieromheen staan drie steunzuiltjes, die met behulp van zes 
kleine luchtbogen de middelste grote zuil dragen en bovenaan eindigen 
met een pinakel. Pinakels zijn een soort ‘siertorentjes’, die in de gotiek als 
bekroning op een steunbeer of ander architectonisch bouwonderdeel ge-
plaatst werden. Als stijlelement komen ze ook op allerlei gotische en neo-
gotische objecten voor. 
 

De drie steunzuiltjes worden weer gedragen door drie fabeldieren, die aan 
de ronde voet gemonteerd zijn en zo voor meer stabiliteit zorgen. Met hun 
drie klauwen, grimmige leeuwenkop, soort drakenvleugels en lange staart, 
verbeelden ze waarschijnlijk griffioenen. In mythische verhalen of religies 
van velerlei oudere culturen komt dit fabeldier al voor en zijn er verschil-
lende uitbeeldingen van te vinden. Algemeen gezien is een griffioen een hy-
bridisch fabeldier, met onder meer elementen van een arend en een 
leeuw, dat de heerschappij over twee rijken symboliseert. Ook in de chris-
telijke kunst zijn griffioenen uitgebeeld en kunnen een symbool van Chris-
tus zijn, omdat die gezien wordt als de koning van de hemel en de aarde 
(leeuw koning van de aarde en arend koning van de lucht). Maar een griffi-
oen kan ook een symbool van ketterij en opstandigheid zijn en dan verwij-
zen naar de duivel en zonde. 
De middelste grote zuil, waarop de kroon met kaarsen rust, wordt volledig 
gedragen door de griffioenen. Je zou de symboliek in de vormgeving van 
deze kandelabers kunnen interpreteren als het kwaad dat niet alleen be-
schenen wordt door het licht van Christus, maar het ook nog moet dragen. 
 

Bart Maltha, voorzitter Vrienden van de Abt 
 

foto’s Bart Maltha  
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Mannenkoffieochtend 
 

Koffie drinken terwijl Maarten van der Toorn iets vertelt over de onlangs 
geopende ‘Rederij Van der Toorn-stijlkamer’. U kunt aanschuiven wanneer 
u wilt. Contact: pastoraal werker Mark van der Laan, tel. 06 20 82 19 82. 
 

Datum: woensdag 22 april 2020 | Tijd: 10.30-12.00 uur | Plaats: Museum-
café ‘De Halve Vleet’ in Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92 
 

Palmzondag en de Voedselbank 
 

Wat hebben die twee met elkaar te maken, 
zult u zeggen. Wel, op Palmzondag zamelen 
we in de Antonius Abt bij uitzondering ook 
een vers product in. 
Verwachten we normaal alleen houdbare 
levensmiddelen, schoonmaak- en toiletarti-
kelen, op zaterdag 4 en zondag 5 april zijn 

dat ook dozen en doosjes eieren. Die kunnen dan met Pasen op de ontbijt-
tafel van de Scheveningse voedselbankcliënten staan. Alvast hartelijk dank. 
 

Nelly Oosthoek 
 

 

De medewerkers van het secretariaat wensen u 

Zalig Pasen! 
 

 

Pianolunchconcert 
 

René Rakier geeft elke maand een pianolunchconcert in de Wijkwinkel van 
de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen. Hij speelt werken van 
Bach, Schumann, 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 7 april 2020 | Tijd: 12.00-13.00 uur | Plaats: Wijkwinkel, 
Gentsestraat 22A  
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De paasverhalen van Johannes 
 

Alle vier de evangelisten schreven over de opstanding van Jezus. Maar de 
paasverhalen van Johannes hebben een heel eigen, mystiek karakter. Ze 

zijn veel meer geschreven in de beeldende 
taal van dichters dan de directe taal van ro-
manschrijvers. Hij legt eigen accenten. 
 

Zo verschijnt Jezus in zijn paasverhaal niet 
als eerste aan Petrus of een van de andere 
apostelen, maar aan een vrouw: Maria 
Magdalena. Zij vervult de hoofdrol. Zij her-
kent Jezus en krijgt van Hem de opdracht 
om bij de andere leerlingen te getuigen 
van zijn verrijzenis. Met recht kan zij de 
‘apostel der apostelen’ worden genoemd. 
Een gewaagde stap van Johannes. 
 

Dat geldt ook voor het verhaal over de ‘on-
gelovige Thomas’. Johannes durft hier eer-
lijk het ongeloof te benoemen dat soms 

Johannes de apostel       ook in ons leeft. 
foto Catharijneconvent, Ruben de Heer 
 

Een laatste gewaagd verhaal is de verschijning van Jezus aan Petrus. Tot 
drie keer toe vraagt hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief, 
meer dan de anderen hier?’ Telkens geeft Petrus – de paus in spe – een an-
der antwoord. Pas bij het derde antwoord heeft Petrus begrepen wat Jezus 
in wezen vraagt. 
 

Tijdens deze verdiepingsavond lezen en bespreken de deelnemers telkens 
een tekstgedeelte, waarbij inleider pastor John Batist enige uitleg geeft. 
 

Datum: donderdag 2 april 2020 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Antonius 
Abt 
 

Geef via onze bankrekening gul voor 
vakopleiding van jonge mensen in o.m. 
Bangladesh, Zambia en Sierra Leone.  
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Lockdown 
 

Ja, er is angst. Ja, er is isolatie. 
Ja, er wordt gehamsterd. 
Ja, er is ziekte. Ja, er is zelfs dood. 
 

Maar, 
Ze zeggen dat je in Wuhan 
na zoveel jaren van lawaai 
de vogels weer kan horen 
zingen. 
Ze zeggen dat na slechts een 
paar weken van rust de lucht 
niet langer stijf staat van de 
smog maar blauw en grijs en 
helder is. 
Ze zeggen dat in de straten 
van Assisi mensen elkaar 

toezingen over de lege pleinen en hun ramen openhouden, zodat zij die al-
leen zijn de geluiden van families om hen heen kunnen horen. 
Ze zeggen dat een hotel in het westen van Ierland gratis maaltijden aan-
biedt en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn. 
 

Vandaag is een jonge vrouw die ik ken druk bezig om in haar buurt flyers te 
verspreiden met haar nummer zodat ouderen iemand hebben die ze kun-
nen bellen. 
Vandaag bereiden kerken, synagoges, moskeeën en tempels zich voor om 
dakloze, zieke en vermoeide mensen te kunnen verwelkomen en onderdak 
te bieden. 
 

Over de hele wereld beginnen mensen te vertragen en te reflecteren. 
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun buren. 
Over de hele wereld worden mensen ontvankelijk voor een nieuwe werke-
lijkheid, voor hoe groot we eigenlijk zijn en hoe klein onze feitelijke con-
trole, voor wat er werkelijk toe doet. 
 

Voor liefde. 
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Dus we bidden en realiseren ons: 
 

Ja, er is angst, maar er hoeft geen haat te zijn. 
Ja, er is isolement, maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn. 
Ja, er wordt gehamsterd, maar er hoeft geen gierigheid te zijn. 
Ja, er is ziekte, maar de ziel hoeft niet te lijden. 
Ja, er is zelfs dood, maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn. 
Word je bewust van de keuzes die je maakt voor je leven nu. 
 

Vandaag: 
Adem. 
 

Hoor, 
achter de fabrieksgeluiden van je paniek, zijn de vogels weer aan het zin-
gen, klaart de hemel op, is de lente in zicht. 
En altijd worden we omringd door Liefde. 
Open de ramen van je ziel. 
En al ben je niet in staat om de ander over het lege plein aan te raken: 
 

Zing. 
 

Richard Hendrick 
Franciscaner monnik in Ierland 

 

bron: Kerknet.be, 21 maart 2020; foto Ine Steenhoff 

 

Maandagenda 

di 14 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 

wo 15 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  14.00 uur Vierde bijeenkomst rouwverwerking o.l.v. pastor 

Elma Beerends 
  20.00 uur In de pastorie van de Paschaliskerk, Paschalispad 

1: parochiebrede ouderavond eerste communi-
cantjes, met pastoor Langerhuizen en de mensen 
van de werkgroepen 

do 16 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 



12 

za 18 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging (tot 16.30 uur) 

  17.00 uur 2e zondag van Pasen – Beloken Pasen. Eucharis-
tieviering met parochievicaris Van der Helm 
m.m.v. organist Patrick Hopper. 

  18.00 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
zo 19 10.00 uur 2e zondag van Pasen – Beloken Pasen, Thomas-

zondag. Goddelijke Liturgie volgens de Slavisch-
Byzantijnse ritus met pastoor Langerhuizen 
m.m.v. het Utrechts Byzantijns koor o.l.v. Iryna 
Gorvanko. Wijkbusvervoer. 

  11.30 uur Verkoop van artikelen uit de Wereldwinkel 
  11.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes 

ma 20 10.00 uur Rondleiding door de Vrienden van de Abt (beslo-
ten bijeenkomst) 

di 21 09.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie-inloop 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
wo 22 14.00 uur Slotbijeenkomst rouwverwerking o.l.v. pastor 

Elma Beerends 
do 23 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

  19.00 uur Vergadering Vrienden van de Abt 
za 25 10.00 uur Korenoverleg, tussenkamer pastorie 
  18.00 uur 3e zondag van Pasen. Eucharistieviering in het En-

gels met father Rex Fortes m.m.v. FCC Choir o.l.v. 
Yvonne Haaxman. 

zo 26 10.00 uur 3e zondag van Pasen. Eucharistieviering met paro-
chievicaris Rivadeneira Aldás. Gemengd koor Gli 
Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt de Missa alla ca-
pella van J. Haydn. 

ma 27  Koningsdag; secretariaat gesloten 

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 
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Toelichting op de agenda 

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

Orgelconcert – donderdag 16, 23 en 30 april 
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 18 april 
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 18 en zondag 19 april 
Emile en Trees Kempen verkopen eenmaal per maand artikelen uit de 
Wereldwinkel. De verkooptafel staat in de Ontmoetingsruimte. 
 

Wijkbusvervoer – zondag 19 april 
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 25 april 
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. 
---------------------------------- 

Op YouTube 
 

Zaterdag 21 maart 2020 
las pastoor Langerhuizen 
het evangelie voor van 
zondag Laetare en hield 
een korte overweging. Hij 
sloot de uitzending af met 
het gebed tegen corona.  
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Brei mee met Creaclub Bethelkerk 
 

De dames van de Creaclub Bethelkerk 
zetten zich in voor het project Wool for 
Warmth, het breien van sjaals, mutsen, 
handschoenen en wanten voor dak- en 
thuisloze mensen. De Soepbus van de 
Kessler-stichting en het Straatpastoraat 
zorgen voor de uitdeling. 
De crea-dames breien ook thuis en nodi-
gen u uit mee te doen. U kunt de ge-

breide artikelen elke donderdag tussen 10.00 en 11.30 uur inleveren in de 
Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175. 
 

Doopviering 
 

De eerstvolgende doopviering in onze kerk is op zondag 7 juni, 13.00 uur, 
met pastor Eijken. De verplichte voorbereidingsavond is op dinsdag 26 mei 
in de pastorie. Ouders kunnen hun kindje tot dinsdag 28 april aanmelden 
bij het secretariaat, e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
 
Matthäus Passion in NBK 
 

Koor en orkest van het Haags Barokgezelschap 
voeren de Matthäus Passion van J.S. Bach uit 
onder leiding van dirigent Gilles Michels. Aan de 
uitvoering werken verder mee Bart van Lieshout 
(tenor, evangelist); Joris van Baar (bas, Chris-
tus); Merel van Geest (sopraan); Marie Anne Ja-
cobs (alt); Felipe Gallegos (tenor); Patrick Pran-
ger (bas) en het kinderkoor van de Academy of 
Vocal Arts. 

U kunt kaarten à € 25,00 bestellen op website haagsbarokgezelschap.nl/ 
agenda-kaarten/ of kopen bij Boekhandel Scheveningen, Keizerstraat 50. 
 

Datum: vrijdag 3 april 2020 | Tijd: 19.00-22.00 uur | Plaats: Nieuwe Badka-
pel, Nieuwe Parklaan 90  
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Maak de Reigers blij 
 

Maak de vijf Reigers van onze geloofsgemeen-
schap blij met sieraden die bij u in een laadje 
liggen te verstoffen. Ook gebroken kralenket-
tingen en -armbanden zijn meer dan welkom 
want ze worden gebruikt om nieuwe sieraden 
mee te maken. De Reigers, de naam is natuur-
lijk een grapje, maken namelijk met veel plezier 

een dag per maand nieuwe sieraden in de pastorie. De opbrengst uit ver-
koop komt ten goede aan de Lidwinagroep voor zieken- en ouderenbezoek. 
U kunt uw oude sieraden en losse kralen in een papieren tasje neerzetten 
op de tafel van de Voedselbank in de Ontmoetingsruimte. Hartelijk dank. 
Ook met een ketting of armband die u voor uzelf opnieuw geregen wilt 
hebben, kunt u bij de Reigers terecht. 
 

Namens de Reigers, 
Liesbeth Ydema 
 

Feest in de Martha 
 

Zondag 23 februari was 
het feest in de Martha-
kerk aan de Hoefkade 
vanwege de 20e Internati-
onale Eucharistieviering. 
Het motto was: Ken jij je 
naaste? In de viering wa-
ren alle culturele ge-
meenschappen van Den 
Haag vertegenwoordigd. 
Op de foto (van Gerard 
van Dommelen) ziet u on-
der anderen pater Vincent Wang, bisschop Van den Hende en pastor Jan 
Eijken. Onder de misdienaars waren er drie uit de Filipijnse gemeenschap. 
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Feest in de Abt 
 

Zaterdag 22 februari was het 
ook al feest, toen in de Anto-
nius Abt. De Filipijnse katho-
lieke gemeenschap vierde na-
melijk het 19-jarig bestaan in 
aanwezigheid van ambassa-
deur Jaime V.B. Ledda van de 
Republiek der Filipijnen en zijn 
gezin (op de foto onder de Fili-
pijnse vlag). 
Na de eucharistieviering volgde 
een uitgebreide maaltijd, werd 

er gedanst en gezongen, en vond de trekking van een grote loterij plaats. 
 

Zaterdagmiddagconcert 
 

Orgelconcert met Anna en Bert den Hertog, op twee orgels, vierhandig. 
 

Datum: zaterdag 25 april 2020 | Tijd: 15.30-16.45 uur | Plaats: Oude Kerk, 
Keizerstraat 8 
 

Bij dit Maandbericht 
 

Dit Maandbericht is voor een deel samengesteld met berichten die de re-
dactie ontving vóór de uitbraak van het coronavirus en het besluit van de 
bisschoppen tot opschorting van vieringen en activiteiten tot en met maan-
dag 13 april 2020. De berichten zijn gehandhaafd maar de Maandagenda 
begint op dinsdag 14 april 2020. 
Op de website van de parochie Maria Sterre der Zee (www.rkdenhaag.nl, 
blokje Maatregelen omtrent Coronavirus) is onder meer nieuws te vinden 
over het al dan niet doorgaan van vieringen en activiteiten. 
Voor activiteiten in oecumenisch verband kunt u kijken op www.oudekerk-
scheveningen.nl, www.bethelkerkscheveningen.nl, en www.nieuwebadka-
pel.nl. 
 

22 maart 2020  
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Oratorium ‘Tot leven geroepen’ 
 

In de Bethelkerk wordt begin april het paasoratorium ‘Tot leven geroepen’ 
uitgevoerd. Leidraad is het Johannesevangelie, op muziek gezet door André 
van Vliet. De teksten zijn van Henriëtte Maaijen. 
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Kerkkoor Scheveningen, 
het Leidschendams Kerkkoor en een projectorkest. Tenor Pieter Jaap Idema 
neemt de soli voor zijn rekening. Het orgel wordt bespeeld door Arie Kraai-
jeveld. 
De teksten die de toehoorders door het verhaal leiden, worden gesproken 
door de nieuwe wijkpredikant van de Bethelkerk ds. Gerco Lock. 
Tijdens de uitvoering is er ook samenzang. 
 

Datum: vrijdag 3 april 2020 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: Bethelkerk, Jurriaan 
Kokstraat 175 
 

Zeven laatste woorden 
 

Voor de tweede keer organiseerde het Oecumenisch Beraad Scheveningen 
een prachtig meditatief concert in de Antonius Abt met medewerking van 
vocaal ensemble Capella Vacalis en theoloog Franck Ploum. Centraal in 
zang en tekst de laatste woorden van Jezus, waaronder: Vader, vergeef het 
hun, want ze weten niet wat ze doen; Het is volbracht; en In uw handen be-
veel ik mijn geest. 
 

 

 
Zondag 1 maart 2020. Links theoloog Franck Ploum, 
rechts de leden van vocaal ensemble Capella Vacalis. 
 

foto’s Greet Kappers 
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Kerkasiel 
 

Van 26 oktober 2018 tot 30 ja-
nuari 2019 vond een non-stop 
asieldienst plaats in buurt- en 
kerkhuis Bethel. 
Het was een bijzondere tijd 
waarin veel voorgangers, orga-
nisten, pianisten, vrijwilligers 
en kerkgangers, ook uit de pa-
rochie Maria Sterre der Zee, 
zich hebben ingezet voor de fa-
milie Tamrazyan en voor de 
andere kinderen. 

 

Over het kerkasiel verscheen begin dit jaar een boek met de titel ‘Dat won-
derlijke kerkasiel’, het is voor 10 euro te koop bij Stek, Parkstraat 32. 
Van dochter Hayarpi Tamrazyan is dit gedicht: 
 

Bethel 
 

In deze moeilijke tijden van machteloosheid, 
van angst en bedreigingen, zocht ik mijn toevlucht 
in Uw heilig huis, Heer ik sta erbij stil. 
Dit is de enige plek op aarde waar ik veilig ben. 
 

Dankbaar ben ik dat U ons niet alleen liet, 
dat U het werk van Uw handen niet loslaat, 
dat U ons beschermt en behoedt voor onrecht, 
op deze bijzondere wijze door de mensen om ons heen. 
 

Dank U Heer, voor al deze lieve mensen 
die durven op te staan tegen onrecht. 
Dank voor Uw kracht en Uw vrede, 
voor Uw pure liefde voor ons. 

 

Ouders en kinderen Tamrazyan mochten in Nederland blijven; ruim 500 an-
dere minderjarigen ook, zij vielen onder het kinderpardon. 
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Lectio Divina – mediterend Bijbellezen 
 

Gedurende de Stille Week zullen wij in de Nieuwe Badkapel te midden van 
alle hectiek van het dagelijks leven momenten van rust en bezinning cre-
eren tijdens bijeenkomsten waarin wij de Lectio Divina (letterlijk ‘Godde-
lijke lezing’) beoefenen. Dit is een meditatieve manier van Bijbellezen die 
ons vanuit de kloostertraditie is overgeleverd. In diverse stappen wordt u 
begeleid in het nadenken over de betekenis van deze teksten voor ons le-
ven op dit moment. 
De bijeenkomsten zijn op: 
o dinsdag 7 april: rond Exodus 12, (1) 15-20. 
o woensdag 8 april: rond het Paasverhaal uit Johannes 20, 1-18. 
De aanvangstijd van beide bijeenkomsten is 19.30 uur. 
Locatie: Nieuwe Badkapel, kerkzaal. 
Informatie bij ds. Charlotte van der Leest of pastoraal werker Mark van der 
Laan, e-mail laan801@gmail.com. 
 

Volgende maand 
 

• woensdag 13 mei, 10.00 uur – vergadering beheercommissie. 

• zaterdag 16 mei, 20.00 uur – concert: Hagacantare met de Carmina 
Burana van Carl Orff. 

• woensdag 20 mei, 11.00 uur – vergadering pastoraatgroep. 

• vrijdag 22 mei, 19.00 uur – viering van inkeer voor de eerste communi-
cantjes en hun familie. 

• zondag 24 mei, 10.00 uur – feest van de eerste heilige communie met 
pastoor Langerhuizen en pastor Eijken. 

• dinsdag 26 mei, 20.00 uur – voorbereiding doopviering zondag 7 juni, 
met pastor Eijken, doop- en peetouders (optie). 

• woensdag 27 mei, 20.00 uur – inspiratieavond met pastor John Batist 
rond ‘Van grond en vuur zult Gij ons maken’. 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
De Abt gezien vanuit de serre van Zarautz met op de voorgrond Liesbeth 
Ydema (l.) en Hermien Hendriks. Foto van: Elisabeth Bouwes Bavinck. 
 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 21 april 2020 sturen aan antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
De kosten van de kleurendruk van dit bericht worden gesponsord door een 
lid van onze geloofsgemeenschap. 
Beeld pag. 8, 14, 15 bovenaan, en 18: Pixabay. 
 

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). 
 

 


