
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
MEI 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  
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Een teken van leven 
 

Nu er, als gevolg van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavi-
rus, niet echt aanleiding is een Maandbericht uit te brengen doen we dat 
toch. Er is weliswaar weinig nieuws, er zijn geen vieringen en activiteiten 
aan te kondigen maar er is wel wat te vertellen en te laten zien. Het gerani-
umfestival op het bordes van de Antonius Abt bijvoorbeeld. 
 

  
 

Vrijdagmiddag 27 maart staan er opeens een aantal trays met geraniums 
op het bordes voor de Antonius Abtkerk. Niemand weet waar ze vandaan 
zijn gekomen. Bart Maltha, toevallig ter plekke, maakt er deze foto’s van en 
Ada van der Knaap en hij beginnen met uitdelen: aan bezoekers van de 
kerk en aan voorbijgangers. 
Zaterdagmiddag, als ook de laatste geranium is meegegeven, komt van TV 
West de oplossing. Het is een initiatief van enkele Haagse PKN-kerken om 
een kweker van zijn onverkoopbaar geworden voorraad af te helpen en 
hun gemeenteleden een bloemetje te bezorgen. En de Antonius Abt mag 
meedelen in deze actie. 
“De mensen waren er echt blij mee,” vertelde Ada. “En het was een mooie 
aanleiding voor een praatje.” 
 

Familieberichten 
 

overleden 
30-03-2020 Ieke Mireille (Ieke) Schicht 
04-04-2020 Theodora Maria Buijze-van Cleef 
05-04-2020 Henricus Cornelis (Han) Frankenmolen  
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Eerste paasdag in de Antonius Abt 
 

 

Nadat de paaskaarsen tijdens de 
paaswake in de Jacobuskerk door 
pastoor Dolf Langerhuizen zijn 
gewijd en ontstoken, worden ze 
overgebracht naar de wijkkerken. 
 
Op eerste paasdag, 12 april 2020, 
steekt koster Annemiek Beeloo 
even na negen uur in de ochtend de 
paaskaars voor de Antonius Abtkerk 
aan. 
 
Later, om twaalf uur ’s middags, 
luidt ze een kwartier lang de 
klokken van de Abt als teken van 
verbondenheid en hoop. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastor Jan Eijken draagt de 
brandende paaskaars de kerk in en 
plaatst hem op de grote kandelaar. 
 
Organist Patrick Hopper, nog net 
zichtbaar aan de speeltafel op het 
orgelbalkon, zorgt voor de muzikale 
omlijsting.  
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Op de altaartafel staat het 
Allerheiligste uitgesteld. 

Onze paaskaars heeft afbeeldingen 
van een schip en vissen. 

  

 
 

Vanaf tien uur is de kerk open voor aanbidding 
en het aansteken van een kaars. 

 
foto’s Bart Maltha en Ine Steenhoff  
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Gebed 
 

Levende God, 
omdat Jezus trouw wilde blijven aan uw liefde 
is Hij het lijden niet ontvlucht. 
Hij is de weg van het kruis opgegaan. 
 

Verraad en vernedering heeft Hij beantwoord 
met mededogen en vergeving. 
Door zijn liefde tot het uiterste 
heeft Hij de macht van het kwaad gebroken, 
en de poort geopend naar nieuw leven. 

 

Wij loven en danken U, 
omdat Gij ons hebt verlost 
uit de boeien van de zonde, 
omdat Gij ons doet opstaan 
uit angst en wanhoop, 
omdat Gij ons tot nieuw leven hebt 
geroepen. 
 

Daarom smeken wij U, goede God, 
ontferm U over onze zieken, 
onze dierbare overledenen, 
en over allen die uitzien naar uw lief-
devolle nabijheid, 
opdat ook zij mogen delen 
in de vreugde van de verrijzenis, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
 

bron: kerknet.be 

 

Antonius Abt open 
 

Op de zondagen in mei is de Antonius Abtkerk van 10.00 tot 11.00 uur open 
voor gebed en het opsteken van een kaars. Onze organisten verzorgen ge-
durende de openstelling meditatief orgelspel: op 3, 17 en 31 mei Richard 
Ram en op 10 en 24 mei Patrick Hopper.  
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Week Nederlandse Missionaris: 
‘Geloven in de ander – Samen één missie’ 
 

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) 
ondersteunt Nederlandse missionarissen en 
missiewerkers wereldwijd. De missionaris-
sen – paters, broeders, fraters en zusters – 
ontvangen financiële steun in hun levens-
onderhoud. De WNM betaalt de ziektekos-
tenverzekering of vult de AOW-premie aan, 
en draagt bij aan een welverdiend verlof in 
Nederland. 
Missiewerkers ontvangen een maandelijkse 
onkostenvergoeding, diverse verzekerin-

gen, en een vliegticket, voorbereidingskosten zoals een veiligheidstraining. 
De missiewerkers zijn bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de 
missionarissen, oftewel de missionarissen 2.0. 
Uw steun is daarbij onmisbaar. Maar wegens de coronacrisis is het dit jaar 
niet mogelijk dat WNM het belangrijke werk van de missionarissen op de 
gebruikelijke manier in de kerk onder uw 
aandacht brengt. 
 

Tijdens de Pinksteractie zouden broeder 
Jan Heuft, missionaris in Algerije, en 
Colinda Janssen, missionair werker in Libe-
ria, centraal staan. Broeder Jan zet zich in 
voor vluchtelingen die in Algerije zijn ge-
strand. Colinda steunt moeders met jonge 
kinderen, die vaak ondervoed zijn of an-
dere gezondheidsproblemen hebben. 
 

Dit jaar dus geen collecte in de kerk. Maak 
in plaats daarvan een mooi bedrag over op bankrekening NL30 RABO 0171 
2111 11 ten name van Week Nederlandse Missionaris, Den Haag. Hartelijk 
dank. 
 

werkgroep M.O.V., Emile Kempen en Nelly Oosthoek  
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Prijsvraag: Wie is dit? 
 

We maken van de nood een deugd en verwerken de ingezonden jeugd-
foto’s in een gezellige prijsvraag met vijf prijsjes. Voor de zes foto’s geldt 
dat ze van bekende mensen in de Antonius Abt zijn, mensen die je bijna 
elke zondag in de kerk tegen het lijf kunt lopen. Behalve deze maand dan, 
nu we allemaal thuis moeten blijven. 
 

Oplossingen vóór 25 mei 2020 sturen aan de redactie, 
p/a p_oosthoek@ziggo.nl. Vermeld duidelijk fotonummers en namen. 
 

Onder de inzenders van goede oplossingen worden vijf tabletten Tony 
Chocolonely verloot. 
 

Jammer maar begrijpelijk: familie- en gezinsleden van de mensen op de 
foto mogen niet aan de prijsvraag meedoen. 
 
Foto 1 
 

 
 

Wie is het meisje links op de foto? 
Ze is hier in gezelschap van haar broertje en haar zusje. 
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       Foto 2      Foto 3 
 

 
 

 

 
  

De eigenares is erg gehecht aan de 
tekening die van haar gemaakt is 
toen ze een klein meisje was. 

Op de fiets, op de fiets. ’t Is gezond 
en het kost bijna niets… 
Wie is ze? 

 
 

Vijf prijsjes: 
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Foto 4 
 

 
 

Drie eerste communicantjes. Wie staat er rechts op de foto? 
 

  Foto 5       Foto 6 
 

  
  

Het zat er al jong in bij dit meisje. 
Hoe heet ze? 

Lest best. Wie is dit? 
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#staysafeengeef 
 

‘Stay safe en geef’ is het motto van 
de Voedselbanken in coronatijd. In 
plaats van de houdbare levensmid-
delen, schoonmaak- en toiletartike-
len die u anders in de manden voor 
Voedselbank Scheveningen doet, 
kunt u nu geld geven zodat de cliën-
ten boodschappen kunnen doen. 
Maak een bedrag over naar bankre-
keningnummer NL36 INGB 0002 5100 23 ten name van Stichting Vrienden 
van Welzijn Scheveningen onder vermelding van ‘Schappelijk’. De Stichting 
Vrienden van Welzijn Scheveningen is een algemeen nut beogende instel-
ling (ANBI). Dit in verband met uw aangifte inkomstenbelasting. Hartelijk 
dank. Voor nieuws: website facebook.com/schappelijk/ 
 

Nelly Oosthoek 
 

Een liedje in de kerk 
 

Vrijdag 3 april 2020. 
 

Met kleinzoon Jesse naar de Antonius Abt 
om de nieuwe Stella Maris op te halen, een 
heerlijk uitstapje. 
Eerst naar de kerk gelopen en twee kaarsjes 
bij Maria opgestoken met een gebedje. De 
Stella’s opgepakt en toen... “Oma, mag ik 
een liedje zingen in de kerk?” 
 

Wat een prachtige ervaring, in zijn eigen 
emotie een lied aanheffen. Dan: “Dag grote 
kerk, tot de volgende keer!” Samen met een 
zielstevreden Jesse de blaadjes rondge-
bracht; onderweg viel hij in slaap. 
 

Ludy Schavemaker  
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Hoogfeest van Pinksteren – zondag 31 mei 
 

 
 

Zegening paaskaarsen 
 

Pastoor Langerhuizen zegent tijdens de paaswake in de Jacobuskerk de 
paaskaarsen voor de zes geloofsgemeenschappen van onze parochie. Het 
gaat om de kaarsen voor de kerken en de kaarsen voor thuis, de zoge-
noemde huispaaskaarsen. 
 

 
 

Elize Pilon nam deze still uit de video 
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Op website dehaagsetijden.nl kunt u het artikel lezen. 
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Het Theresia van Lisieux-beeldje 
 

De marmeren omlijsting van de hoofdingang van onze kerk wordt niet al-
leen versierd met een Antonius van Padua-beeldje maar ook met een sier-
lijk bronzen beeldje van Theresia van Lisieux. 
Theresia houdt met haar rechterhand een crucifix vast terwijl al haar aan-
dacht gericht is op de naar haar toegewende corpus van Christus. In haar 
linkerhand heeft ze een roos en bij haar voeten ligt nog een roos ‘die ze be-
wust heeft laten vallen’. 
 

  
 

Theresia van 
Lisieux-beeldje bij de 
hoofdingang van de 

Antonius Abtkerk 

 

Detail met hoofd en crucifix 
 

 
 

Signatuur van de maker van het beeldje 
 

foto’s Bart Maltha 
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Het beeldje is in 1930 door Willem van der Winkel vervaardigd; hij is ook de 
beeldhouwer van het heilig Hartbeeld vooraan in de kerk en het beeld van 
Antonius van Padua in de linker zijbeuk. 
Wilhelmus Antonius van der Winkel (1887-1932) had al eerder voor de 
Scheveningse O.L.V. van Lourdeskerk de grote stenen beelden van de pro-
feten Malachias en Melchisedech en een groot houten altaarkruis gemaakt. 
Naast beelden van heiligen in verschillende andere rooms-katholieke ker-
ken en scholen, maakte hij ook profane sculpturen zoals bijvoorbeeld te 
vinden zijn in het Vredespaleis en in de gevel van het voormalige Haagse 
V&D-gebouw. 
 

Theresia van Lisieux (1873-1897) 
wordt doorgaans afgebeeld in 
haar Karmelietessen-habijt, ter-
wijl ze een crucifix draagt en ro-
zen tegen haar borst houdt. Een 
van haar bekendste uitspraken 
is: ‘ik wil het rozen (zegeningen) 
laten regenen op aarde’ en 
daarom wordt ze veelal afge-
beeld terwijl ze rozen uitstrooit. 
Ze was lid van de orde van de 
Ongeschoeide Karmelietessen in 
Lisieux (Normandië). Om haar te 
onderscheiden van de heilige                 Theresia en haar ouders 

Theresia van Avila wordt ze 
‘de kleine Theresia’ genoemd. 
 

Op haar tiende werd ze ernstig ziek totdat het Mariabeeld boven haar bed 
naar haar glimlachte, waarna ze genas en op haar vijftiende intrad bij de 
Karmelietessen. Hoewel ze al op haar vierentwintigste aan tuberculose 
stierf, heeft ze verschillende manuscripten nagelaten, waaronder haar le-
vensverhaal dat in meer dan veertig talen vertaald is. Haar heiligverklaring 
volgde op 17 mei 1925. 
 

Bart Maltha 
Vrienden van de Abt  
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‘Kijk, de Abt’ 
 

Deze keer de pastorie van de Abt met een 
beer voor een raam op de parterre. We 
doen met twee beren van Thea van Leeu-
wen mee aan een leuk initiatief in coro-
natijd: Berenjacht. 
Opgezet door een moeder en bedoeld 
voor ouders die met hun kinderen lopend 
een frisse neus halen. De kleintjes zoeken 
de ramen af om beren te ontdekken. 
Het is een groot succes met speurtochten 
en beren-tel- en -afstreeplijstjes. 
Kinderen doen briefjes in de bus: ik heb 
jouw beer gezien! 
 

Facebook-pagina Berenjacht Den Haag e.o. 
 

foto Thea van Leeuwen 

 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 25 mei 2020 sturen aan antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
De kosten van de kleurendruk van dit bericht worden gesponsord door een 
lid van onze geloofsgemeenschap. 
Beeld pag. 11 en 12 bovenaan: 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). 
 

 


