
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
JUNI 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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Coronavlag ‘Met elkaar, voor elkaar’ 
 

 

 

Dinsdagmiddag 21 april 2020. 
 

Annemiek Beeloo en Rena Ugahary hijsen, 
met enige moeite door de harde wind, een 
zogenoemde coronavlag op het kerkerf. 
De vlag wil tot uitdrukking brengen dat wij 
in Nederland trots zijn op de mensen die 
onze samenleving draaiende houden tijdens 
de coronacrisis. Van zorgpersoneel, leraren, 
supermarkt- en hulpdienstmedewerkers tot 
vervoerders en zo meer. Zij werken in deze 
tijd nog harder dan normaal. 
De vlag zegt: jullie zijn onmisbaar in deze 
spannende tijd: met elkaar, voor elkaar. 
 

De opbrengst van de vlag schenkt fabrikant 
Dokkumer Vlaggen Centrale aan het Rode 
Kruis voor de strijd tegen het coronavirus. 

 

 

 

 

 Thea van Leeuwen 
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Familieberichten 
 

overleden 
07-05-2020 Wilhelmina Hendrika Maria (Willemien) Sormani-Lamers 
 

Opbrengst collectes 
 

via de mandjes 09/03 – 22/03 = € 26,00  23/03 – 22/04 = € 329,48 
via de bankrekening maand april = € 2.278,70  hartelijk dank 
 

Pastoor Bouke Bosma zegent paasbloemen 
 

Onze oud-stagiair Bouke Bosma, 
sinds 1 maart 2020 pastoor van de 
H. Willibrordusparochie in de Bollen-
streek, wordt vast nog wel eens bis-
schop van Rotterdam. Op woensdag 
8 april oefende hij namelijk met het 
zegenen van de paasbloemen die 
oorspronkelijk bestemd waren voor 
het Sint Pietersplein in Rome. 
 

Het coronavirus gooide helaas roet 
in het eten, in Rome werd het ge-
zondheidsrisico voor de Neder-
landse arrangeurs te groot geacht, 
en de potten met bloembollen van 
kweker Bart Bergman gingen niet 
op transport. Had dat wel gemogen 
dan had Mgr. Van den Hende ze ge-
zegend. 
Bergman stelde de hele partij be-
schikbaar aan de parochiekerken in 
Lisse, Hillegom en De Zilk. Na de zegening, met assistentie van diaken Iwan 
Osseweijer, ging een ploegje vrijwilligers aan de slag om de kerken binnen 
en buiten te versieren. 
 

bron: parochieblad Wil’skracht  
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Noveenkaarsen 
 

In de kerk zijn noveenkaarsen te koop met de beeltenis van Maria Sterre 
der Zee, patrones van onze parochie, en een gebed van pastoor Dolf Lan-
gerhuizen. De kaarsen kunnen negen dagen in de kerk branden maar u mag 
de kaars ook meenemen om tijdens de coronacrisis thuis aan te steken en 
te bidden. 
 

Pastoor Langerhuizen: “Juist in deze bijzondere en moeilijke periode is ge-
bed, licht en warmte nodig. Thuis bidden is 
een goede mogelijkheid, ook dan zijn we ver-
bonden met elkaar. We bidden voor weten-
schappers die werken aan een vaccin tegen 
corona. We bidden voor hen die geïnfecteerd 
zijn door het coronavirus. We bevelen de 
overledenen bij God aan. En we bidden voor 
ouderen en zieken die nauwelijks bezoek mo-
gen ontvangen. Dat spoedig betere tijden mo-
gen aanbreken: voor hen, voor ons allemaal…” 
 

In de Antonius Abt stak bisschop Van den 
Hende de eerste kaars aan tijdens de opening 
van de gebedsnoveen op zaterdag 2 mei 2020. 

 

Het afgebeelde Mariabeeld, een cadeau van de Broeders van Maastricht, 
staat in de H. Marthakerk aan de Hoefkade. De prijs van de noveenkaars is 
€ 5,00. 
 

 Willibrordgemeenschap 

 

Collectegeld 
 

Nu er al sinds zondag 15 maart geen vieringen in de Antonius Abt gehou-
den mogen worden en dus ook de collectemandjes niet kunnen rondgaan, 
mist onze geloofsgemeenschap een belangrijk deel van de inkomsten. De 
uitgaven gaan echter bijna op dezelfde voet door. Het zou mooi zijn als u 
het collectegeld overmaakt op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 
t.n.v. Parochie Maria Sterre der Zee. Hartelijk dank.  
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Gebedsnoveen tijdens corona 
 

In 1848 brak op Scheveningen (opnieuw) een cholera-epidemie uit, waar-
door veel doden te betreuren waren. De toenmalige pastoor besloot met 
de parochianen een gebedsnoveen te houden. Na afloop daarvan vielen er 
geen nieuwe slachtoffers meer – wonderbaarlijke gebedsverhoring. Het 
grote gedenkmozaïek in onze kerk houdt deze gebeurtenis levend. 
 

Nu we wereldwijd bedreigd worden door het coronavirus, een dreiging die 
nog wel enige tijd zal aanhouden, ontstond bij de Vrienden van de Abt de 
idee om, net als in 1848, een gebedsnoveen te houden rond het heilig Sa-
crament. Het pastoraal team nam de idee graag over en nodigde de bis-
schop van Rotterdam uit voor de korte openingsplechtigheid. 
 

Zo opende Mgr. Van den Hende zaterdag 2 mei 2020 de gebedsnoveen in 
de H. Antonius Abt. Hij ontstak een noveenkaars met het licht van de paas-
kaars. Na een korte uitstelling van het heilig Sacrament gaf hij de zegen. 
Ook nam hij de wekelijkse evangelielezing en de overweging voor zijn reke-
ning. De video van deze gebeurtenis kunt u terugkijken op het YouTube- 
kanaal van onze parochie: www.youtube.com/rkdenhaag2015. 
 

  

https://www.youtube.com/rkdenhaag2015?fbclid=IwAR2yeVj8C8cLv1v-TrWysuttwEmfR9R9lbOrObEwA82QNq0Vwji7d8lYLEg
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Het schoudervelum met in het rugschild de afbeelding van de heilige Antonius Abt 
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Voorbereiding plechtigheid 
 

Voorafgaande aan de opening van de gebedsnoveen op zaterdag 2 mei 
2020 brachten de bisschop, pastoor Langerhuizen, het videoteam van de 
parochie en de Vrienden van de Abt de kerk in gereedheid voor de plechtig-
heid. 
 

  
De monstrans wordt uit de kluis gehaald,… de paaskaars aangestoken… 

 

 
en het videoteam van de parochie regelt de opnameapparatuur in 
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Aandacht voor het gedenkmozaïek Evangelielezing en overweging 

 

Uitslag prijsvraag Wie is dat? 
 

Een pittige prijsvraag, dat blijkt wel uit het feit dat er maar drie inzendingen 
waren. Meest want driemaal herkend: Ada van der Knaap. 
De tabletten Tony's Chocolonely puur amandel-zeezout gaan naar: Ine 
Steenhoff voor drie goede antwoorden, Hanny van der Horst voor twee, en 
Elize Pilon voor één goed antwoord. 
 

De oplossing staat op pag. 13 e.v. 
 

Vastenactie 2020 
 

De Vastenactie 2020 voor scholingsprojecten in onder meer Bangladesh, 
Zambia en Sierra Leone bracht in de Antonius Abt € 1.360,00 op en in de 
hele parochie Maria Sterre der Zee € 5.270,90. De kerkcollectes moesten 
op 13 maart wegens de coronadreiging worden afgebroken; de inzameling 
via de bankrekeningen liep gewoon door. Hartelijk dank voor uw giften. 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek, werkgroep M.O.V.  
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In memoriam mevrouw Sormani-Lamers 
 

23 mei 1918 – 7 mei 2020 
 

 
foto op de rouwkaart 

 

Op donderdag 7 mei is Willemien Sormani op 101-jarige leeftijd overleden 
en op donderdag 14 mei hebben het afscheid en de bijzetting in het fami-
liegraf op de r.-k. begraafplaats Sint Petrus Banden aan de Kerkhoflaan 
plaatsgevonden. 
 

Willemien Sormani was een parochiaan van de H. Antonius Abtkerk die tot 
op hoge leeftijd oprecht geïnteresseerd bleef in het wel en wee van onze 
geloofsgemeenschap. Jarenlang woonde ze in een mooi hoekappartement 
in ’s-Gravenstate II aan de Scheveningseweg en pas nadat zelfstandig wo-
nen echt niet meer ging verhuisde ze naar een appartementje in Residence 
Chateau, een ouderenzorglocatie aan de Kanaalweg. 
 

Tot begin 2020 ontving ze hier mensen uit onze geloofsgemeenschap en 
ook pastoor Langerhuizen bracht haar nog met regelmaat het heilig Sacra-
ment. Bij iedere bezoeker informeerde ze uitgebreid naar alle gebeurtenis-
sen in onze geloofsgemeenschap en het was elke keer verbazingwekkend 
wat ze eigenlijk zelf al wist. 
 

Willemien Sormani was vanaf de eerste vergadering van de in januari 1982 
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opgerichte ‘Werkgroep Kerkbehoud’ als vrijwilliger betrokken bij het orga-
niseren van allerlei vormen van fondswerving om het achterstallig onder-
houd van de Abtkerk te kunnen bekostigen. Toen in december 1984 de 
stichting Vrienden van de Abt opgericht werd, was Willemien Sormani één 
van de vijf eerste bestuursleden en nam ze de taak van secretaris op zich. 
Dit heeft ze vier jaar gedaan, waarna ze nog tot 1999 aanbleef als bestuurs-
lid. 

 
Willemien Sormani trouwde begin jaren vijftig in de H. Antonius Abtkerk 

 

Willemien Sormani was ook jarenlang lid van de bejaardensoos van de An-
tonius Abtkerk in de Marcelisstraat, ze was daar een zeer fanatiek bridger. 
Ze ging menigmaal mee op reis als Jan van der Knaap een vakantieweekje 
had georganiseerd voor de ouderen van de parochie, of nam deel aan an-
dere seniorenuitjes. In 2012 en 2013 nam ze nog actief deel aan de door 
Jan en Ada van der Knaap georganiseerde activiteiten tijdens de senioren-
reisjes naar Vledder en Lunteren. 
 

Voordat ze verhuisde naar Residence Chateau ontbrak ze zelden op de pa-
rochiefeesten, snuffelmarkten, de kerstvieringen en bij speciale parochie-
gelegenheden. 
Helaas ging dit alles de laatste jaren echt niet meer, maar dat nam niet weg 
dat ze volop bleef genieten van wat wel kon en ook alle nieuwe ontwikke- 



12 

lingen en meerdere soorten sport bijhield en besprak. Dat op haar steeds 
hogere leeftijd de fysieke achteruitgang meer zijn tol eiste was niet zo ver-

wonderlijk, maar haar helderheid en in-
teresse bleven zeer uitzonderlijk. Dat 
maakte dat je na een bezoekje aan haar 
altijd weer met een positief gevoel ver-
trok. 
 

Gezellig bij mevrouw Sormani langsgaan 
om wat bij te kletsen is niet meer mo-
gelijk. We kunnen alleen maar met 
dankbaarheid terugkijken en onze 
warme herinneringen koesteren. 
 
Namens de stichting 
Vrienden van de Abt, 

Bart Maltha 
 
 
 

Willemien Sormani op haar trouwdag 

 

Verruiming coronamaatregelen 
 

De Nederlandse bisschoppen hebben op 20 mei 2020 richtlijnen voor pu-
blieke vieringen in de kerken van de Nederlandse kerkprovincie gepubli-
ceerd. De ingangsdatum is 1 juni. De richtlijnen hebben betrekking op gelo-
vigen, voorgangers en kerkgebouwen. Ze hebben grote invloed op de ma-
nier van vieren in onze parochie en de uitvoering ervan vraagt een forse in-
spanning en grote discipline van alle betrokkenen. 
Het crisisteam van de parochie, Dolf van der Sluijs, Albert van der Pluijm 
Dekker, Celine Timmerman en diaken Henk van Zoelen, is voortvarend aan 
de slag gegaan met de uitwerking van de nieuwe regels. 
 

Raadpleeg voor al het nieuws over de hervatting van liturgische vieringen in 
de Antonius Abtkerk de website van onze parochie: rkdenhaag.nl. 
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    RK Zangcollege Laus Deo 

     Opgericht 6 juni 1900 

 

Kijkend naar het kopje hierboven wordt zichtbaar dat Zangcollege Laus Deo 
van de Antonius Abtgemeenschap op Scheveningen dit jaar een lustrum te 
vieren heeft, op 6 juni is het namelijk 120 jaar geleden dat het koor werd 
opgericht. 
 

In het kort iets over de geschiedenis van ons koor. De toenmalige pastoor 
H.W. Strijthout richtte op 6 juni 1900 een mannenkoor op. Tijdens de kerst-
viering in 1972 werd, onder leiding van pastoor P.H.I. Genemans, de vier-
stemmige Missa Pontificalis van Perosi gezongen, waarbij ook het katho-
lieke vrouwenkoor werd gevraagd mee te werken. Dit was zo goed bevallen 
dat dirigent J.P.W. (Han) van Koert in 1973 besloot beide koren samen te 
voegen, en vanaf die tijd is Laus Deo een gemengd koor. 
Ons huidige koor staat onder leiding van Patrick Hopper en telt 29 leden. 
 

Het lag in de bedoeling op zondag 7 juni 2020 een feestelijke viering te heb-
ben in onze kerk, waarbij wij met instrumentale begeleiding de Messe 
brève van Gounod zouden zingen, en na afloop de aanwezige kerkgangers 
zouden fêteren. Vervolgens zouden wij als koor een feestelijke middag en 
avond voor (oud-)leden organiseren. 
 

Maar helaas heeft de coronapandemie een dikke streep door al onze plan-
nen getrokken en zijn wij genoodzaakt deze lustrumviering te verschuiven. 
We geven de moed echter niet op, want we zijn een enthousiast koor, en 
hebben er vertrouwen in dat wij op een later tijdstip alsnog ons feestje 
kunnen vieren, en dan ook de parochianen van de Abt kunnen laten delen 
in onze feestvreugde. 
 

Ine Steenhoff, secretaris 
 

Van harte gefeliciteerd Laus 
Deo en het feestje houden we 
graag tegoed. 
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Oplossing prijsvraag Wie is dat? 
 
 
 

 

 
foto 1 – meisje links Angela van der Toorn 

van de Lidwinagroep 
(op de achtergrond Thea van Leeuwen) 

  

 

 
 
 

 

foto 2 Fransje van den Brom 
(hier met echtgenoot 
Ben van den Brom) 
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foto 3 Greet Kappers 

van de pastoraatgroep 

  
 
 

 

 
foto 4 – jongen rechts Nikola Saegh 

van gemengd koor Laus Deo 
(met links koorvoorzitter Rob Caminada) 
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foto 5 Ada van der Knaap 

van de bloemschikkingen 
(met rechts An Kemp) 

  

 

 

 
foto 6 Leen Spaans 

van de werkgroep onderhoud 
en de Wijkbus 

Oh ja, nu ziet u het ook. 
 

 Ine Steenhoff, Greet Kappers e.a. 
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Klokgelui voor omgekomen surfers 
 

Vijf Scheveningse kerken hebben woensdag 13 mei 2020 stilgestaan bij de 
vijf jonge watersporters die maandagavond 
11 mei bij het noordelijk havenhoofd zijn omge-
komen. 
Die avond alarmeerden omstanders de hulpdien-
sten omdat er ter hoogte van het Noorderhoofd 
verschillende surfers door de draaiende wind en 
de metersdikke schuimlaag op de golven in de 
problemen waren gekomen. 
In de dagen erna werd duidelijk dat vijf van hen – 

Joost, Sander, Pim, Mathijs en Max – zijn omgekomen. Scheveningen is 
aangeslagen en rouwt om dit verlies. 
De H. Antonius Abtkerk, de Nieuwe Badkapel, de Bethelkerk, de Prinses Ju-
lianakerk en de Oude Kerk hebben om 19.00 uur vijf minuten hun kerkklok-
ken geluid ter nagedachtenis van deze vijf jonge mensen en als blijk van 
steun aan en medeleven met de nabestaanden. 
 

 
           Archieffoto van een paddle out op Scheveningen. De paddle out is een rituele 
           herdenking van een of meer overleden surfers.  
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Gebed in coronacrisis 
 
God van alle leven, 
zend uw Geest om allen te troosten 
die zich machteloos en eenzaam voelen. 
 

Schepper van het licht, 
zend uw Geest om hoop te brengen 
aan mensen voor wie de toekomst duister is. 
 

Stem die ons roept, 
zend uw Geest over alle gedoopten 
en vuur hen aan tot dienstbaarheid. 

 

 
 

Schenker van vrede, 
zend uw Geest om rust te brengen 
waar mensen leven in ruzie en conflict. 
 

Barmhartige liefde, 
zend uw Geest om vergeving te schenken 
aan allen die gevangen zitten in schuld en kwaad. 
 

God, onze Redder, 
zend uw Geest, de trouwe Helper, 
om allen bij te staan die ernstig ziek zijn, 
en om hen te sterken 
die rouwen om iemand die gestorven is. 
 
bron: Kerknet.be  
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Geboren: Marlijn 
 

Zondag 3 mei 2020 werd in het gezin van 
ds. Gerco Lock een tweede dochter gebo-
ren: Marlijn Beate. Haar roepnaam is Mar-
lijn. Gerco, predikant in de Bethelkerk, en 
zijn vrouw Adriana vonden Marlijn al een 
mooie naam maar toen ze er achter kwa-
men dat Marlijn ‘duin bij de zee’ betekent, 
bleek het ook nog eens aan te sluiten bij 
haar geboorteplaats. Beate betekent ‘zij die 
vreugde brengt’. 
Kunstenaar Paul van Dongen maakte deze 

tekening van de twee zussen: Vesper met Marlijn op schoot. 
De Antonius Abtgemeenschap feliciteert de familie Lock van harte met de 
geboorte van Marlijn en hoopt dat zij altijd vreugde zal brengen. 
 

bron: Scheveningse Kerkbode 

 

Zeven keer Toon Hermans over God 
 

‘Misschien begint geloven in God wel bij de aandacht voor de ander.’ 
 

‘Men gelooft niet in God, maar schrijft hem wel almacht toe: Hij moet ons 
tegen lijden beschermen. Omdat hij dat niet blijkt te doen, bestaat hij dus 
niet.’ 
 

‘Wat duiden we eigenlijk aan met het woordje God? Je kunt toch niet in 
drie letters zeggen wat God is?’ 
 

‘In de maat van de dingen zie je de reflex van het goddelijke. De schepping 
is feilloos van maat.’ 
 

‘We doen vaak zo moeilijk als het om geloven in God gaat. Soms heb ik zo’n 
idee dat vrijwel alle geschriften het zo moeilijk hebben gemaakt.’ 
 

‘God is stilte.’ 
 

‘Ik geloof niet dat wij God moeten bejubelen zoals we de mensen bejube-
len. Dat is iets voor de Olympische Spelen.’  
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‘Kijk, de Abt’ 
 

  
                    Vanuit de Seinpoststraat       Vanaf kruising C. Jolstraat/Haringkade 
 

 Leen Spaans 

 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 23 juni 2020 sturen aan antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
De kosten van de kleurendruk van dit bericht worden gesponsord door een 
lid van onze geloofsgemeenschap. 

 pag. 6-9 Bart Maltha; pag. 17, 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). 
 

 


