
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
AUGUSTUS 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: gesloten 
 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 
 

Beheercommissie Beheercommissie.antoniusabt@rkdenhaag.nl 
Annemiek Beeloo lid 06 – 402 963 47 
Wim van de Camp lid 
Agnes Damen voorzitter 070 – 350 56 15 
Peter Plasschaert budgetbeheerder 06 – 557 755 00 
Fons de Rouw secretaris 070 – 352 46 04 
 

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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MIVA-campagne 2020 
 

Dit jaar vraagt de werkgroep M.O.V. uw aandacht voor de situatie van de 
Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. In 2017 vluchtten ruim 700.000 
leden van de Rohingya-minderheid voor het etnische geweld van Myanmar 
naar Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens in één van de grootste 
vluchtelingenkampen ter wereld. Terug kunnen ze niet, verder Bangladesh 
in mogen ze niet. 

In het kamp werkt Pionier 
Anwar (53). Hij noemt de 
situatie er meer dan schrij-
nend en voorziet de mensen 
dagelijks met een ambulance 
van medische zorg. MIVA wil 
hem helpen met meer am-
bulances. 
U bent gewend dat er in de 
Antonius Abt in augustus tij-
dens de vieringen wordt ge-

collecteerd voor de MIVA. En dat 
we dan een aanzienlijk bedrag bij 
elkaar brengen. Dit jaar loopt het 
door corona anders. 
Wij vragen u namelijk uw gift 
voor de aanschaf van ambulan-
ces in het vluchtelingenkamp in 
Bangladesh rechtstreeks over te 
maken aan de MIVA in Den 
Bosch. Het bankrekeningnum-
mer is NL42 INGB 0000 0029 50. 
 

Wij zijn ervan overtuigd dat u die overboeking doet: hartelijk dank. 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek, 
werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede 
 

 MIVA 
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Familieberichten 
 

overleden 
25-06-2020 Maria Petronella (Ria) van Beukering-van Santen 

(woonplaats Gouda) 
29-06-2020 Mirjam Lucia van Tintelen-Schutte 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand juni via de bankrekening = € 6.665,00. Periode 28 mei-24 juni 
in de mandjes in de kerk = € 538,88. Hartelijk dank. 
 

Collectegeld 
 

Nu er in de Antonius Abt beperkt toegankelijke liturgievieringen gehouden 
mogen worden, mist onze geloofsgemeenschap 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 over-
maakt op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 t.n.v. Parochie Maria 
Sterre der Zee. Hartelijk dank. 
 

Kerkbezoek 
 

U hoeft zich niet meer aan te melden bij het secretariaat als u op dinsdag, 
zaterdag of zondag wilt meevieren in de kerk. 

Bij binnenkomst vraagt wel een coördinator naar uw 
gezondheid. 
Het ontsmetten met handgel, bij binnenkomst en vóór 
het communiceren, blijft gehandhaafd en u krijgt een 
plaats in de kerkbanken aangewezen. De regel van 1,5 
meter afstand tussen kerkgangers blijft van kracht, al-
leen gezinsleden mogen gewoon naast elkaar zitten. 
Meezingen mag helaas niet, meeneuriën wel. 
Als de 80 beschikbare plaatsen allemaal bezet zijn, mag 
u jammer genoeg niet meer naar binnen. Kom dus ruim 
op tijd. 
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Wat klokkengelui zegt over een samenleving 
 

Seismologisch onderzoek bracht onbedoeld een leuk weetje aan het licht over 
het luiden van kerkklokken in Griekenland, Italië, Spanje en Frankrijk. 
 

Voor een onderzoek naar seismische golven plaatste de Spaanse weten-
schapper Jordi Díaz seismometers in de buurt van vier kerken in Grieken-
land, Frankrijk, Italië en Spanje. Die studie leverde onverwacht een interes-
sant weetje op. De seismometer registreerde namelijk ook het luiden van 
de kerkklokken. En die luiden niet overal op dezelfde manier. 
 

Zo blijkt dat het respect voor de siësta in 
Griekenland nog altijd pal overeind staat. In 
Riolos Kato Achaia onderdrukt de plaatselijke 
kerk het klokgelui namelijk niet alleen in de 
nacht, maar ook tussen 13.00 en 17.00 uur. 
In Lunas, Frankrijk, wordt slechts driemaal 
per dag gebeld: om 7.00 uur, 12.00 uur en 
19.00 uur. Waarschijnlijk is dit nog een res-
tant van een traditie uit de middeleeuwen, 
namelijk de oproep tot het angelusgebed. 
In het Spaanse dorpje Santa María de Mont-
magastrell rinkelen kleinere bellen elk kwar-
tier. Op het uur worden luidere belsignalen 
voorafgegaan door vier lichtere. 
Italië heeft – hoe kan het ook anders – het meest complexe patroon van 
belsignalen. De klokken luiden dag en nacht in het kuststadje Oriolo. Elk 
kwartier wordt aangegeven met een herhaling van het uur plus een klei-
nere slag per verstreken kwartier. Dat maakt een totaal van wel 768 belsig-
nalen per dag. 
 

En zo blijkt maar weer: zoals het klokje thuis luidt, luidt het nergens. De on-
derzoeker zelf hoopt met deze vondst de interesse van het brede publiek 
voor seismologie aan te wakkeren en dwarsverbanden te bevorderen met 
andere wetenschappen, zoals de sociologie. 
 

bron: Kerknet.be 

  



6 

Maandagenda 

za 01 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 02 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. organist 

Patrick Hopper 
di 04 09.00 uur Eucharistieviering 
zo 09 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. organist Patrick Hopper 
di 11 09.00 uur Eucharistieviering 

za 15 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging 
  17.00 uur Maria Tenhemelopneming. Eucharistieviering. 
zo 16 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. organist 

Patrick Hopper 
di 18 09.00 uur Eucharistieviering 
za 22 18.00 uur Eucharistieviering van de Filipijnse gemeenschap 
zo 23 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. organist Richard Ram 

di 25 09.00 uur Eucharistieviering 
za 29 17.00 uur Woord- en communieviering 
zo 30 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. organist Richard Ram 

wijzigingen voorbehouden 

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 te-
gen verspreiding van het coronavirus zijn 
er deze maand nog geen orgelconcerten, 
Wijkbusritten, bijeenkomsten met koffie 
en ontmoeting, bijeenkomsten gebeds-
groep Lida van Ruijven, en verkoopdagen 
van Wereldwinkelartikelen. 
                   Helaas, nog geen koffie 
 

Help Voedselbank Scheveningen 
 

Bijna alles is anders, ook bij onze voedselbank. De voedselbank mist onze 
wekelijkse levering van houdbare levensmiddelen, schoonmaak- en toilet-
artikelen terwijl 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 bankreke-
ningnummer NL36 INGB 0002 5100 23 
ten name van Stichting Vrienden van Wel-
zijn Scheveningen onder vermelding van 
‘Schappelijk’. De Stichting Vrienden van 
Welzijn Scheveningen is een algemeen 
nut beogende instelling (ANBI). Dit in verband met uw aangifte inkomsten-
belasting. 
Hartelijk dank, Nelly Oosthoek 
 

Stadhoudertjes weer van start 
 

Na de zomervakantie gaat kinderkoor De 
Stadhoudertjes weer van start met de re-
petities op dinsdag. Kinderen hoeven ge-
lukkig onderling geen 1,5 meter afstand 
te houden. Nieuwe zangertjes zijn van 
harte welkom en kunnen zich aanmelden 
bij dirigent Maria voor ’t Hekke.  
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De Antonius Abt-icoon 
 

Sinds 2005 staat op het blad van de altaartafel, de mensa, van het Jozefal-
taar een lessenaar waarop een Antonius Abt-icoon rust. Hoewel deze in het 
kerkinterieur misschien niet direct zal opvallen, symboliseert deze icoon 
toch een wezenlijk aspect van onze huidige Antonius Abtgeloofsgemeen-
schap. De Antonius Abt-icoon is, in opdracht van het parochiebestuur, in 
2005 door Geert Hüsstege geschilderd. Hüsstege is een Nederlandse ico-
nenschilder die in Russische stijl werkt en wiens Hüsstege Iconen-Atelier in 
Eindhoven gevestigd is. 
 

  
a\\  

Jozefaltaar met icoon en crucifix Antonius Abt-icoon, 45,5 x 35,5 cm 
 

 Bart Maltha 
 

Na de samenvoeging van de parochies Antonius Abt, Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes en Martelaren van Gorcum wilde men deze gebeurtenis met een 
passend object markeren. Met de icoon wordt gesymboliseerd dat de sa-
mengevoegde geloofsgemeenschappen nu een eenheid vormen, onder be-
scherming van de heilige Antonius Abt. 
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Onze schutspatroon is afgebeeld met op zijn arm de drie kerkgebouwen 
van de eerder zelfstandig opererende parochies. Ondanks de wat vrijere in-
terpretatie van de bouwvormen zijn de hoofdelementen van de drie gebou-
wen goed herkenbaar. Links de naoorlogse Martelaren van Gorcumkerk, in 
het midden de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk met kapel en rechts de 
Antonius Abtkerk. 
 

De rechterhand van Antonius Abt rust op een Tau-kruk, die ook wel als 
monnikskruk of pelgrimsstaf wordt aangeduid. 
In wezen is het Tau-symbool een oeroud en uni-
verseel symbool, met een veelheid van beteke-
nissen. Het verhaal gaat dat Antonius Abt als 
kluizenaar al het Tau-logo op zijn mantel gedra-
gen zou hebben. Antonius Abt wordt echter 
veelal afgebeeld in een lange mantel met een 
kap en met een Tau-kruk. Vanaf 1400 hangt daar 
soms ook nog een belletje aan dat weer verwijst naar de varkens van de 
Antonieten, van wie de varkens in de steden vrij rondliepen met een belle-
tje om hun hals. 
 

Eén van de symbolische verwijzingen naar de vorm van de Tau-kruk, of 
soms Tau-staf, zou zijn dat het een T-kruis is (zie afbeelding hierboven 
© Robert Prummel). Een kruis dat gevormd wordt door boven op een 
rechte paal een dwarsbalk te monteren. Dit is een kruisvorm die ook op 
meerdere afbeeldingen van de kruisiging van Jezus voorkomt. 
 

Op de Antonius Abt-icoon heeft het bovenstuk van zijn Tau-kruk de vorm 
van twee monsterachtige dierkoppen. Deze staan waarschijnlijk symbool 
voor zijn overwinning op alle verzoekingen van duivels en kwade geesten 
tijdens zijn afzondering in de woestijn van Egypte. 
Wat verder opvalt bij deze icoon is dat de aureool van Sint Antonius Abt 
doorloopt over de gouden rand en dat de naam Antonius, omwille van de 
evenwichtige verdeling van het aantal letters, opgesplitst is in ‘AN’ en 
‘TONIUS’. 
 

Bart Maltha, 
voorzitter Vrienden van de Abt 
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De vogels zingen weer 
 

 
 

Op zondag 12 juli stond gemengd koor Gli Uccelli (De Vogels) weer, voor 
het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus, onder leiding van Richard 
Ram vrolijk te zingen naast de kerk op het terrein van Huize Royal. Daar 
hadden zij de ruimte om aan de voorwaarden te voldoen om samen te mo-
gen repeteren, op ruime afstand van elkaar. Het mocht nog niet uit volle 
borst, maar het plezier en het luistergenot waren er zeker niet minder om. 
 

 Agnes Glandorf 

 
Van de Bond Zonder Naam: 

 

Het ABC van een nieuwe tijd 
 

Van Aanraken tot Zorgzaamheid. Deze keer de A en de B. 
 

A van Aanraken: het gevoel van huid op huid, van hart 
tot hart en anders praten dan met woorden. 
 

B van Bewust: zoals weten waarom je de dingen doet 
die je doet en ook weten waarom je sommige dingen 
niet meer gaat doen.  
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 
Op 23 juni gezien vanaf de Vissershavenweg 

 

 Elize Pilon 

 
 

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

 pag. 4, 5, 6, 7 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). 
 

 


