
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
JULI 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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Het nieuwe vieren in de Antonius Abt 
 

Sinds zondag 7 juni 2020 mogen er in de Antonius Abt weer liturgievierin-
gen gehouden worden, zij het met inachtneming van een aantal regels. Zo 
mogen er vanaf 1 juli zoveel mensen aanwezig zijn als de coördinatoren 
denken er met een onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen plaatsen. 
Voor alle vieringen dient u zich 
aan te melden bij het secreta-
riaat, tel. 354 15 42. Dat kan 
op de voorafgaande donder-
dag en vrijdag tussen 10.00 en 
12.00 uur. 
 

U wordt verzocht tijdig, maar 
zeker 15 minuten voor aan-
vang van de viering, aanwezig 
te zijn. Bij het begin van de vie-
ring wordt de kerkdeur gesloten. Een coördinator stelt bij binnenkomst vra-
gen over uw gezondheidstoestand. 
 

Het handen ontsmetten en 1,5 meter afstand houden zijn vanzelfsprekend. 
U krijgt een genummerde plaats 
aangewezen door een coördina-
tor. Bij het communiceren wordt 
de hostie op de hand gegeven. 
 

Er wordt niet op de gebruikelijke 
manier gecollecteerd. Uw bijdra-
gen kunt u echter deponeren in 
de daarvoor bestemde collecte-
mandjes in onze kerk. Na de vie-
ringen is er helaas geen ontmoe-

ting met koffiedrinken. 
 

Alleen het invalidentoilet in de pastorie kan gebruikt worden, de andere 
toiletten zijn afgesloten. 
 

Beheercommissie en pastoraatgroep 
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Familieberichten 
 

overleden 
07-06-2020 Johanna Hendrina (Ank) Gerz-van Deursen 
 

Opbrengst collectes 
 

Via de mandjes: 22/04 – 31/05 = € 460,34; via de bankrekening: maand mei 
= € 2.844,00; offerblok voor de Vastenactie: € 327,40. Hartelijk dank. 
 

Snuffelmarkt 2020 afgelast 
 

In het Maandbericht van onze geloofsgemeenschap van maart 2020 stond 
de aankondiging van de jaarlijkse snuffelmarkt in de H. Antonius Abtkerk. 

Hierbij zou dit jaar Shantykoor 
Scheveningen met dirigent 
Patrick Hopper weer een optre-
den verzorgen. Het was dus de 
bedoeling op zaterdag 22 au-
gustus 2020, de dag dat er ook 
een historisch festival in Sche-
veningen gepland was, het 
voorplein en de Ontmoetings- 

Geen boekenmarkt dit jaar            ruimte van de Antonius Abt- 
        kerk in te richten met kraam- 

pjes en allerlei verkooppunten. Zo ver zal het helaas niet komen. 
 

De stichting Vrienden van de Abt heeft namelijk moeten besluiten om de 
snuffelmarkt dit jaar niet door te laten gaan. In verband met het corona- 
besmettingsgevaar, met alle onzekerheden die er nu nog zijn, is het niet 
mogelijk op een verantwoorde wijze zo’n drukbezocht evenement te orga-
niseren. Het inbrengen van goederen voor de markt is daarom dit jaar niet 
meer aan de orde. 
Wij hopen dat iedereen begrip heeft voor ons besluit en gaan ervan uit dat 
dit jaarlijkse evenement in 2021 wel weer gewoon doorgang kan vinden. 
 

Namens de stichting Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha  
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Collectegeld 
 

Nu er sinds zondag 7 juni in de Antonius Abt slechts liturgievieringen met 
een beperkt aantal kerkgangers gehouden mogen worden, mist onze ge-
loofsgemeenschap een belangrijk deel van de inkomsten uit collectes. De 
uitgaven gaan echter bijna op dezelfde voet door. Het zou mooi zijn als u 
het voor u gebruikelijke collectegeld overmaakt op bankrekening NL81 
RABO 0102 4487 36 t.n.v. Parochie Maria Sterre der Zee. Hartelijk dank. 
 

Open Monumentendag 2020 alleen digitaal 
 

De afdeling Monumentenzorg en Welstand van de gemeente Den Haag 
heeft onlangs aangegeven dat Open Monumentendag dit jaar op een totaal 
andere wijze georganiseerd wordt. De veiligheid van bezoekers en monu-
menteigenaren kan helaas niet voldoende gewaarborgd worden en daarom 
blijven de Haagse monumenten in september gesloten. 
 

Het voornemen is nu de monumenten dit jaar digitaal open te stellen. De 
exacte invulling daarvan wordt nog 
ontwikkeld, maar speciaal hiervoor 
laat de afdeling Monumentenzorg en 
Welstand onder meer van de interi-
eurs van Haagse monumenten 3D-
foto’s maken. Op 26 mei gebeurde 
dit al in de Abt en iets van het resul-
taat ziet u op pag. 8. 
 

De opzet van de gemeente Den Haag 
blijft in elk geval het publiek op ruime schaal kennis te laten nemen van de 
verschillende Haagse monumenten, zij het alleen digitaal. Tijdens de Open 
Monumentendagen, in het weekend van 12 en 13 september 2020, wordt 
de H. Antonius Abtkerk op de website van de gemeente Den Haag dan on-
getwijfeld zodanig gepresenteerd dat men zich een bezoeker van de kerk 
waant. 
 

Namens de stichting Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha 
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Maandagenda 

za 04 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 05 10.00 uur Veertiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

ring met parochievicaris Vincent Wang m.m.v. 
organist Patrick Hopper. 

di 07 09.00 uur Eucharistieviering 
zo 12 10.00 uur Vijftiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met parochievicaris Van der Helm m.m.v. organist 
Richard Ram. 

di 14 09.00 uur Eucharistieviering 

za 18 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 19 10.00 uur Zestiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met een broeder van Sint Jan m.m.v. organist 
Richard Ram. 

di 21 09.00 uur Eucharistieviering 
zo 26 10.00 uur Zeventiende zondag door het jaar. Woord- en 

communieviering m.m.v. organist Patrick Hopper. 
di 28 09.00 uur Eucharistieviering 

 
Communiceren 
 

Bij het ontvangen van de heilige communie: 
o moet u anderhalve meter afstand van andere mensen houden; 
o moet u uw handen reinigen met de klaarstaande gel; 
o kunt u eventueel een eigen wit zakdoekje gebruiken om de hostie op te 

ontvangen en naar uw mond te brengen; er wordt geen hostie op de 
tong gelegd. 

 
Kaarsje branden 
 

Na de liturgievieringen is het mogelijk – in overleg 
met de koster – in de kerk of de Mariakapel een 
kaars of waxinelichtje aan te steken. 
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Toelichting op de agenda 

Mede als gevolg van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavi-
rus zijn er deze maand nog geen 
o orgelconcerten op donderdag; 
o Wijkbusritten op zondag; 
o bijeenkomsten met koffie op dinsdag na de viering; 
o ontmoetingen bij koffie en thee op zondag na de viering; 
o bijeenkomsten gebedsgroep Lida van Ruijven op dinsdag; 
o liturgische vieringen op zaterdag; 
o verkoopdagen van Wereldwinkelartikelen. 
 
Communiescherm 
 

Op onderstaande foto ziet u het plexiglas scherm dat in de H. Antonius 
Abtkerk wordt gebruikt bij het uitreiken van de communie. De voorganger 
staat achter het scherm, de communicant ervoor. Zo kan de hostie zonder 
lichamelijk contact met een ‘pincet’ op de hand gegeven worden. 
 

 
 

 Facebook MSdZ 
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3D-foto’s van de Antonius Abt 
 

Op dinsdag 26 mei 2020 maakte Duncan Smit van Studio DUTCH-VR (VR 
staat voor virtual reality) in totaal negentien driedimensionale foto’s van de 
kerk, het gewelf en de pastorie. 
Omdat deze statische 3D-foto’s een heel apart beeld van het kerkinterieur 
geven, laten wij er in dit Maandbericht drie zien. 
 

 
Vanaf het middenpad, net achter het eerst blok kerkbanken, 

naar het priesterkoor 

 

 
Ontmoetingsruimte vanaf het middenpad richting tafel voedselbank 
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Vanaf het orgelbalkon richting het priesterkoor 

 
Ze komen in september op de website van de gemeente Den Haag over de 
‘digitale Open Monumentendag 2020’ te staan. Dan niet als statische 3D-
foto’s, maar als 3D-foto’s waarin je met je muis kan scrollen en zo in 360°, 
een volledige cirkel, kan rondkijken. 
 

Bart Maltha 
 

Veertien Heilige Helpers 
 

In de 14e eeuw werd in Duits-
land voor het eerst een nood-
kreet gericht tot een hele 
groep heiligen, de zoge-
noemde Veertien Heilige Hel-
pers. Een vreselijke pandemie 
had het Europese continent in 
zijn greep; de ‘zwarte dood’ 
woedde van Rome tot Ham-
burg en van Moskou tot Pa-
rijs. De bevolking was doods-
bang voor de pestbacterie, 
waar geen kruid tegen gewas-
sen was. 
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Wie zijn die veertien heilige mannen en vrouwen? 
 

1 Achatius, legeraanvoerder en martelaar; 2 Barbara, door haar vader ge-
folterd vanwege haar geloof; 3 Blasius, wordt nog steeds aangeroepen bij 
keelpijn; 4 Catharina, martelares; 5 Christoffel, hij droeg Christus over het 
water; 6 Cyriacus, diaken; 7 Dionysius, eerste bisschop van Parijs; 
8 Egidius, kluizenaar; 9 Erasmus van Formiae, kluizenaar; 10 Eustachius, 
martelaar; 11 Joris, soldaat die een draak versloeg; 12 Margaretha; 
13 Pantaleon, lijfarts van keizer Maximianus; 14 Vitus, martelaar. 
 

bron: kerknet.be 
 

 Rolf Kranz 

 

Help Voedselbank Scheveningen 
 

Bijna alles is anders, ook bij onze voedselbank. Ze mist onze wekelijkse le-
vering van houdbare levensmiddelen, schoonmaak- en toiletartikelen ter-
wijl er meer cliënten zijn dan voorheen. U kunt helpen door in plaats van 
artikelen geld te geven zodat de cliënten boodschappen kunnen doen. 
Maak een bedrag over naar bankrekeningnummer NL36 INGB 0002 5100 
23 ten name van Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen onder ver-
melding van ‘Schappelijk’. De Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen 
is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit in verband met uw 
aangifte inkomstenbelasting. Hartelijk dank. 
 

Op de foto ziet u onze collectant Jan 
van Kooten, met zijn collega Cora, op 
maandag 8 juni in ‘Schappelijk’, de 
sociale winkel van Voedselbank Sche-
veningen aan de Westduinweg. Jan is 
al sinds zijn pensionering vrijwilliger 
bij de voedselbank. 
 

Nelly Oosthoek 
 

 Facebook Schappelijk 
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Gebed 
 

Gesterkt door de kracht van uw Geest, 
bidden wij met vertrouwen. 
 

Voor uw schepping die kreunt en lijdt: 
om genezing en vernieuwing. 
 

Voor de volkeren die overheerst worden door leiders 
die niet denken aan het lot van de armen: 
om bevrijding en toekomst. 
 

 
 

Voor allen die ziek zijn naar lichaam of geest, 
voor hen die niemand hebben die voor hen opkomt: 
om aandacht en liefdevolle zorg. 
 

Voor hen die de toekomst somber tegemoet zien 
omdat ze werkloos zijn of voor alles alleen staan: 
om nieuwe moed en hoop. 
 

Voor allen die leiding geven in politiek, economie 
en wetenschappelijk onderzoek: 
om een geest van wijsheid en dienstbaarheid. 
 

Voor allen die de voorbije maanden in moeilijke omstandigheden 
afscheid moesten nemen van een geliefde: 
om troost en genegenheid. 
 

Voor allen die rekenen op onze hulp en ons gebed. 
 

bron: kerknet.be  
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 
Eind mei gezien vanaf een dak in de Willem Kuijperstraat 

 

 Bart Maltha 

 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 21 juli 2020 sturen aan antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
De kosten van de kleurendruk van dit bericht worden gesponsord door een 
lid van onze geloofsgemeenschap. 

 pag. 3, 4, 6, 11 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 
(820 92 88) of de uitvaartlijn (06 83 87 40 82). 
 

 


