
 

 

Gebedsnoveen H. Antonius Abt: 2 mei tot en met 10 mei 2020 

Parochianen van de parochie Maria Sterre der Zee, broeders en zusters,  

Het prachtige gedenkmozaïek in de Antonius Abtkerk op Scheveningen is u welbekend. Uiteraard ook 

de geschiedenis die op dit fraaie mozaïek van Antoon Molkenboer wordt weergegeven. Voor wie dit 

niet of minder bekend is, volgt hier een resumé. In 1848 brak op Scheveningen (opnieuw) een cholera-

epidemie uit, waardoor veel slachtoffers vielen. De toenmalige pastoor Schagt riep zijn parochianen 

op tot extra gebedsdiensten in de vorm van een noveen. Het woord noveen komt van het latijnse 

woord novem, dat negen betekent. Een noveen houden betekent dus: negen dagen van gebed. En dit 

gebeurde in 1848 in de kleine Antonius Abtkerk aan de Kerkwerf, schuin tegenover de Oude Kerk in de 

Keizerstraat. Na deze gezamenlijke gebedsactie bleven nieuwe sterfgevallen uit. Deze onverklaarbaar 

snelle afloop van de cholera-epidemie werd als een wonder beschouwd. Voor de bouw van de latere 

(huidige) Antonius Abtkerk aan de Scheveningseweg, verdiepte Antoon Molkenboer zich in het 

wonder en uiteindelijk is deze gebeurtenis weergegeven op het fraaie gedenkmozaïek in de Antonius 

Abtkerk. Onder het vele dat op het mozaïek te zien valt, is het Heilig Sacrament (kelk en hostie) 

centraal afgebeeld en daaromheen biddende Scheveningers in de toen gedragen klederdracht. 

De cholera-epidemie uit 1848 is een vervlogen epidemie uit een verleden dat ver achter ons ligt. Nu, 

in 2020 worden we wereldwijd bedreigd door de corona-pandemie. Zoals het zich laat aanzien, zal 

deze dreiging nog langere tijd gaan duren. Vanuit de Vrienden van de Abt is het idee ontstaan om 

daarom weer een gebedsnoveen te houden rond het H. Sacrament. Ondergetekende en de collega’s 

uit het pastoraal team, sluiten zich hierbij van harte aan. 

Onze bisschop, mgr. J. van den Hende, is bereid gevonden om de noveen a.s. zaterdag 2 mei, te openen 

in de H. Antonius Abtkerk. Hij zal een overweging houden, het H. Sacrament uitstellen en bidden. De 

filmploeg van onze parochie maakt hiervan een opname, die ’s avonds vanaf 19:00 uur te zien is via 

www.youtube.com/rkdenhaag2015. U kunt al het nieuws van de parochie, ook in deze bijzondere tijd, 

volgen via de website van de parochie www.rkdenhaag.nl en via de sociale media van de parochie: 

www.facebook.com/rkdenhaag en www.twitter.com/rkdenhaag .  

Vanaf zondag 3 mei tot en met zondag 10 mei zal iedere dag van 14:00 uur tot 15:00 uur de Antonius 

Abtkerk geopend zijn voor gebed. Het H. Sacrament is dan uitgesteld. Wie naar de kerk wil komen om 

te bidden is welkom, echter de regels die het RIVM stelt blijven uitdrukkelijk van toepassing: niet meer 

dan 30 personen in de kerk en afstand houden (1.5 meter) van elkaar. Thuis bidden is eveneens een 

goede mogelijkheid, ook dan zijn we verbonden met elkaar. Mag ik u vragen om, indien mogelijk vanaf 

zaterdag 2 mei tot en met zondag 10 mei dagelijks het gebed van de bisschoppen te bidden, een Onze 

Vader en een Wees Gegroet en daar uw persoonlijke gebedsintenties aan toe te voegen? Het gebed 

van de bisschoppen kunt u vinden op de website van onze parochie www.rkdenhaag.nl rechtsonder 

de link Gebed tegen corona. 

Broeders en zusters, er is veel om voor te bidden, juist in deze moeilijke tijd. We bidden voor 

wetenschappers die werken aan een vaccin tegen corona. We bidden voor hen die geïnfecteerd zijn 

door het corona-virus. We bevelen de overledenen bij God aan. En we bidden voor ouderen en zieken 

die geen bezoek mogen ontvangen… dat spoedig betere tijden mogen aanbreken: voor hen, voor ons 

allemaal… U bidt toch ook mee? Hartelijk dank en een goede noveen toegewenst! 

Namens het pastoraal team van de parochie Maria Sterre der Zee en de Vrienden van de Abt, 

Pastoor Dolf Langerhuizen 
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