
 

 
 
 
 
 
 

MAANDBERICHT 
SEPTEMBER 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 
 

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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Geachte medeparochianen, 
 

Sinds 1 juli 2020 mag ik deel uitmaken van de beheercommissie van de ge-
loofsgemeenschap H. Antonius Abt van de parochie Maria Sterre der Zee. 
Mijn naam is Wim van de Camp, geboren te Oss en 67 jaren jong. Ik heb ge-
studeerd in Deventer (tropische landbouw) en Nijmegen (rechten). 
 

Ik woon reeds 38 jaar in de mooie van Weede 
van Dijkveldstraat. De laatste tien jaar was ik 
lid van het Europees Parlement, daarvoor 23 
jaar lid van de Tweede Kamer, een druk maar 
interessant bestaan. 
 

Nu ben ik met pensioen en leek het mij een 
mooie opdracht ook het een en ander te bete-
kenen voor mijn eigen rooms-katholieke paro-
chie. Door alle coronaperikelen ben ik meteen 
in het diepe gegooid, de kerkelijke vieringen 
moeten immers coronaproof georganiseerd 
worden. 
 

Ik hoop de komende jaren een constructieve 
bijdrage te leveren aan het wel en wee van onze mooie r.-k. gemeenschap 
op Scheveningen. 
Ik groet U allen hartelijk, 
 

Wim van de Camp 
 

 Foto-AG Gymnasium Melle 

 

Familieberichten 
 

overleden 
18-08-2020 Luca Giunta 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand juli is er op de bankrekening € 899,- ontvangen en in de mand-
jes in de kerk € 973,46. Hartelijk dank. 
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Collectegeld 
 

Het zou mooi zijn als u, nu u nog niet naar de kerk wilt komen, het voor u 
gebruikelijke collectegeld overmaakt op bankrekening NL81 RABO 0102 
4487 36 t.n.v. Parochie Maria Sterre der Zee. Hartelijk dank. 
 

Mariafeest met een gouden randje 
 

Op 15 augustus is het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming in onze 
kerk gevierd met een H. Mis om 19.30 uur. De viering was in meerdere op-
zichten feestelijk te noemen. Zo was dit het eerste hoogfeest dat gevierd 
kon worden na Sacramentsdag (14 juni 2020), de dag waarop we door de 
verruiming van de maatregelen ter voorkoming van corona weer ter com-
munie konden gaan. 
 

Vier leden van gemengd koor Laus Deo, te weten Koos Beerends, Maria 
Freyre López, Arthur Kern en Petra Slagman, hebben onder leiding van 
Patrick Hopper de liturgie prachtig opgeluisterd. Oók geen vanzelfspre-

kende zaak sinds de corona-uit-
braak. 
Tenslotte was pastoor Langerhuizen 
celebrant in de eucharistieviering en 
droeg bij deze gelegenheid een fraai, 
oud gotisch kazuifel met daarop de 
afbeelding van Maria met het kind 
Jezus. Bijzondere kleding die op deze 
bijzondere dag getoond kon worden. 
Overigens wordt alle liturgische kle-
ding onderhouden en bewaard door 
de paramentencommissie geleid 
door Laura ten Bokkel Huinink. 

 

Na de viering was er weer alle reden om geïnspireerd en dankbaar huis-
waarts te keren. 
 

Agnes Glandorf 
 

 Irina Zhelnina 
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Engelen met en zonder vleugels 
 

Veel mensen zeggen ‘iets’ met engelen te hebben. Of ze geloven dat enge-
len hen weleens beschermen of waarschuwen. In veel films en boeken spe-
len engelen een rol. Beeldjes van engelen zijn er in overvloed te koop. En-
gelen blijken dus populair. Anderen bekijken dit met de nodige scepsis. Zijn 
engelen geen inbeelding? Is het geen wensdroom, zo’n beschermengel? 

 

Op deze avond gaan we na op 
welke manier engelen in de Bijbel 
voorkomen: hoe wordt over hen 
verteld? Wat is hun rol, hun taak? 
En wat hebben ze ons nu nog te 
zeggen? Maar ook gaan we zien 
hoe engelen – al dan niet met 
vleugels – zich in onze tijd laten 
ervaren. 

We doen dit door te kijken naar een PowerPointpresentatie met verbeel-
ding van engelen in de kunst: wat wilden de kunstenaars daarmee uitdruk-
ken? Tenslotte gaan we deze avond op zoek naar onze eigen engel. En 
vooral naar datgene wat hij/zij ons te zeggen heeft. We doen dit aan de 
hand van engelenkaartjes, gemaakt naar aanleiding van het boek van de 
Benedictijner monnik Anselm Grün: Honderd engelen. 
 

Bijzonderheden in verband met het coronavirus: 
Om voldoende afstand te kunnen houden komen we samen in de Ontmoe-
tingsruimte van de kerk. Bij binnenkomst wordt naar uw gezondheid ge-
vraagd en om uw handen te desinfecteren. Stoelen staan op 1,5 meter af-
stand. Uw jas houdt u bij zich. Er wordt géén koffie of thee aangeboden 
maar u kunt zelf een thermoskan met koffie/thee of flesje water meene-
men. 
 

Inleider: pastor John Batist. 
Aanmelden verplicht: bij secretariaat Antonius Abt: tel. 354 17 42 of per e-
mail: antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 

Datum: dinsdag 8 september 2020 | Tijd: 19.30 uur  
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Maandagenda 

di 01 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven (voorbehoud) 
wo 02 avond Repetitie gemengd koor Gli Uccelli, in de kerk 
do 03 19.45 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 
vr 04 20.00 uur Repetitie jongerenkoor PaMa, in de kerk 

za 05 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  17.00 uur Geen viering 
zo 06 10.00 uur 23e zondag door het jaar. Woord- en communie-

viering met pastor Eijken m.m.v. kinderkoor De 
Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. 

di 08 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven (voorbehoud) 
  19.30 uur Lezing ‘Engelen met en zonder vleugels’ door 

pastor John Batist, in de Ontmoetingsruimte 
wo 09 10.00 uur Vergadering beheercommissie 
  avond Repetitie gemengd koor Gli Uccelli, in de kerk 
do 10 19.45 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 
vr 11 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  20.00 uur Repetitie jongerenkoor PaMa, in de kerk 

za 12 18.00 uur 24e zondag door het jaar. Eucharistieviering van 
de Filipijnse gemeenschap. 

zo 13 10.00 uur 24e zondag door het jaar. Eucharistieviering met 
een Broeder van Sint Jan m.m.v. gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper. 

di 15 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven (voorbehoud) 
wo 16 11.00 uur Eucharistieviering met paters Jezuïeten bij gele-

genheid van het sluiten van het provincialaat in 
de Amaliastraat (besloten) 

  avond Repetitie gemengd koor Gli Uccelli, in de kerk 
do 17 19.45 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 
vr 18 20.00 uur Repetitie jongerenkoor PaMa, in de kerk 
za 19 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
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za 19 17.00 uur 25e zondag door het jaar. Eucharistieviering met 
parochievicaris Vincent Wang m.m.v. de schola 
van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

zo 20 10.00 uur 25e zondag door het jaar. Eucharistieviering met 
parochievicaris Van der Helm m.m.v. jongeren-
koor PaMa. 

di 22 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven (voorbehoud) 
wo 23 avond Repetitie gemengd koor Gli Uccelli, in de kerk 
do 24 19.45 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 

vr 25 20.00 uur Repetitie jongerenkoor PaMa, in de kerk 
za 26 18.00 uur 26e zondag door het jaar. Eucharistieviering van 

de Filipijnse gemeenschap. 
zo 27 10.00 uur 26e zondag door het jaar. Eucharistieviering met 

parochievicaris Rivadeneira Aldás m.m.v. ge-
mengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

  14.00 uur Eerste-communieviering met pastoor Langerhui-
zen en pastor Eijken m.m.v. kinderkoor De Stad-
houdertjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. 

di 29 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 

  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven (voorbehoud) 
wo 30 avond Repetitie gemengd koor Gli Uccelli, in de kerk 
do 31 19.45 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 

wijzigingen voorbehouden 

Ziekenzalving 
 

Door de beperkingen die het coronavirus oplegt, kan de Lidwinagroep tot 
haar spijt dit jaar geen gemeenschappelijke ziekenzalving organiseren. Ho-
pelijk kan dit in 2021 wel weer. 
 

Help Voedselbank Scheveningen 
 

Geef geld in plaats van artikelen 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 
vermelding van ‘Schappelijk’.  
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De zes neogotische altaarkandelaars 
 

Net als de twee grote kandelabers op het priesterkoor, zijn ook deze zes 
kandelaars qua stijl nogal afwijkend van de rest van het kerkinterieur. Oor-
spronkelijk komen al deze objecten dan ook uit het interieur van de neogo-
tische Abtkerk, die van 1857 tot 1925 op exact dezelfde plek als onze hui-
dige Abtkerk stond. 
 

De zes kandelaars worden voornamelijk gebruikt bij een requiemmis, waar-
bij ze, met zwarte stof bedekt, naast de rouwkist staan opgesteld. Op het 
priesterkoor worden met enige regelmaat één of twee van deze kande-
laars, met behulp van een houten kistje, als een soort bloemenstandaard 
gebruikt. Maar het zijn dus eigenlijk kandelaars die op een hoogaltaar ho-
ren te staan. 
Uit oude foto’s valt op te maken dat, nadat de huidige Antonius Abtkerk in 
gebruik genomen was, twee van deze neogotische kandelaars nog jaren-
lang als extra kandelaar op het hoogaltaar geplaatst werden. Maar van lie-
verlee zullen ze alleen nog dienst hebben gedaan bij specifieke gelegenhe-
den. 
 

  

 
 
 
 

 
Neogotische altaar-
kandelaar 

Met ‘requiemstofbe-
dekking’ 

Driehoekige voet met dierfiguren 
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Uit een summiere aantekening in het Registrum Memoriale van de Scheve-
ningse Antonius Abtkerk valt op te maken dat Joes Waterreus in november 
1905 zes goudkleurige bronzen ‘candelabra’ aan de neogotische Antonius 
Abtkerk geschonken heeft. Samen met een katheder of boekenstandaard 
zouden deze toen voor een bedrag van 1050 gulden gemaakt zijn. En wel 
door Jan Hendrik Brom, degene die in 1907 ook de deurplaten van het ta-
bernakel gemaakt heeft en de vader is van Jan Eloy en Leo Brom van Broms 
Edelsmederij. 
 

 
Onderkant van de ronde kaarsdrager 

 

De 99 cm hoge altaarkandelaars zijn voornamelijk opgebouwd uit gegoten 
bronzen onderdelen, die rijkelijk versierd zijn met middeleeuwse diermo-
tieven. De versiering op deze neogotische kandelaars bestaat verder uit ge-
ometrische banden en patronen, die aangevuld zijn met lelies en andere 
plantmotieven. De driehoekige voet bestaat uit een wirwar van fabel- of 
fantasiedieren, die gedragen wordt door drie klauwen. De kaarsdrager 
wordt extra ondersteund door drie griffioenachtige dieren. Vooral de mon-
sterachtige koppen en diervormen doen denken aan de beelden op de 
luchtbogen en de waterspuwers van middeleeuwse gotische kathedralen. 
 

Bart Maltha, 
voorzitter Vrienden van de Abt 
 

 Bart Maltha 
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Van de Bond Zonder Naam: 
 

Het ABC van een nieuwe tijd 
 

Van Aanraken tot Zorgzaamheid. Deze keer de C en de D. 
 

C van Connectie: omdat je elkaar nodig hebt, niet alleen 
nu maar ook straks. Omdat je verbonden weten het me-
dicijn is tegen eenzaamheid. 
 

D van Delen: delen met wie het minder heeft wanneer je 
beseft dat jij teveel hebt. Minderen. Consuminderen. 

 

Zonnelied à la Franciscus 
 

Als zielsverwant van Franciscus van Assisi schrijft minderbroeder Bob Van Laer 
zijn versie van het Zonnelied. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster Corona, 
zij doet ons pijn en veel verdriet. 
Toch prijzen wij U om ‘een nieuwe tijd’ die zij ons schenkt. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, om zuster Corona, 
die het leven van mensen wereldwijd verstoort en verwoest, 
omdat zij ons aanzet, in kerk en wereld, tot creativiteit 
voor nieuwe samenlevingsvormen. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, door deze pandemie, 
zo onverwacht en wereldwijd; 
zij daagt ons uit tot verbinding over land en taal en kleuren heen. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, om de ontdekking van onze eigen broosheid: 
Meer dan ooit hongeren wij naar affectie en tederheid 
nu wij de nodige afstand moeten houden. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, om de kracht die Gij ons geeft 
om elkaar in alle broosheid toch te dragen 
met geduld en barmhartigheid. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, door alle virologen, biologen, epidemiologen… 
Zij openbaren ons het wonder, de complexiteit van Uw schepping 
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en helpen onze eigen kleine plek te zien in het grote geheel. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, door alle zusters en broeders 
die ons wakker schudden en opkomen voor het milieu, Uw schepping: 
zij herinneren ons aan de eerbied en de zorg 
die Gij als Schepper in de aanvang van ons gevraagd hebt. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, 
door de zorgverleners, dokters, verplegers, assistenten: 
zij openen onze ogen voor de taaie toewijding, 
de warme solidariteit met de gekwetsten. 
 

 
 

Wees geprezen, mijn Heer, door alle vluchtelingen 
op zoek naar een betere wereld. 
In hun hart hebt Gij de droom gelegd naar veiligheid en geborgenheid. 
Geef dat zij eens samen met ons U mogen loven 
om wat Gij met ons allen begonnen zijt. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze paus Franciscus, 
die ons de vreugde van het evangelie doet smaken 
en ons uitdaagt om er ook onbevangen van te getuigen. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, om Uw oproep tot verzoening 
met onszelf, met elkaar en met heel Uw schepping: 
dat Uw Rijk van vrede eindelijk hier mag zichtbaar worden. 
 

bron: kerknet.be 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 
In de zon, en met de rode coronavlag, op maandag 29 juni 

 

 Elize Pilon 

 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 22 september 2020 sturen aan antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
De kosten van de kleurendruk van dit bericht worden gesponsord door een 
lid van onze geloofsgemeenschap. 

 pag. 5, 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). 
 

 


