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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 06 – 536 718 33 
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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Met Jan Steen door de bijbel heen 
 

Jan Steen: een vrolijke levensgenieter… 
We kennen de schilder Jan Steen vooral vanwege zijn schilderijen van vro-
lijke, alledaagse taferelen, waarin hij allerlei menselijke zwakheden op de 
hak neemt, zoals op Zoals de ouden zongen piepen de jongen. Het Huishou-
den van Jan Steen is spreekwoordelijk bekend: lachende, drinkende en 
feestende mensen, in interieurs waar chaos overheerst en rommel zich 
over de hele ruimte verspreidt. Zijn schilderij over het Sinterklaasfeest is 
daarvan een treffend voorbeeld. 
 

Mensen- en Bijbelkenner… 
Je zou daardoor kunnen den-
ken, dat Jan Steen zelf ook 
een losbol was. Een levensge-
nieter was hij zeker. Maar 
ook een groot mensenken-
ner, die onze deugden én 
zwakheden treffend wist te 
verbeelden. Zowel in scènes 
uit het dagelijks leven, als die 
uit Bijbelse verhalen. Hij schil-
derde deze vaak net zo uit-
bundig als in zijn profane 
werken, zoals Mozes en de 
kroon van de farao. Maar 
soms ook heel ingetogen, zo-
als De Emmaüsgangers (af-
beelding). 
 

Nieuw zicht 
op de aloude verhalen 
Door zijn heel eigen stijl weet hij bekende en minder bekende Bijbelverha-
len op een nieuwe manier te laten spreken. En wat hij zag blijkt nog zeer 
actueel! Via een PowerPointpresentatie laten we een aantal voorbeelden 
hiervan zien. Na de presentatie gaan we met elkaar in gesprek via het kie-
zen van ieders favoriete afbeelding. 
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Bijzonderheden 
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: donderdag 8 oktober 2020 | Tijd: 14.30 uur 
 

 De Emmaüsgangers, Rijksmuseum Amsterdam 

 

Familieberichten 
 

Eerste heilige communie 
 

zondag 27 september 2020, 14.00 uur 
 

Viering met het motto: Zij herkenden Hem 
aan het breken van het brood 
 

Lodewijk Bijpost 
Selma Martis 
Jelle Roos 
Alice Riposati 
Floor Merx 
Floris van der Vaart 
Jaap Wit 
Mirthe Wit 
Julio Gonzalez Doneys 
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Opbrengst collectes 
 

In de maand augustus is er op de bankrekening € 735,- ontvangen en in het 
houten offerblok in de kerk € 1.136,79. Hartelijk dank. 
 

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. 
 
Van de Bond Zonder Naam: 
 

Het ABC van een nieuwe tijd 
 

Van Aanraken tot Zorgzaamheid. Deze keer de E en de F. 
 

E van Essentie: wat is écht van belang? Voor onszelf. 
Voor de wereld. Nu en in de toekomst. En hoe passen 
we onze dagelijkse keuzes daaraan aan? 
 

F van Familie en vrienden: zoals dichtbij houden wie je 
dichtbij wilt houden, zorgen voor je geliefden, je vrien-
den. Koesteren. 

 

bron: kerknet.be 

 

Rozenkransgebed 
 

An Kemp en Angela van der Toorn nodi-
gen u van harte uit in de oktobermaand 
de rozenkrans mee te komen bidden in 
de kerk. Het gebed vindt elke dinsdag 
plaats, voorafgaande aan de eucharistie-
viering. 
Na afloop van de viering bent u welkom 
voor een kopje koffie in de pastorie. 
 

Data: dinsdag 6, 13, 20 en 27 oktober 2020 | Tijd: 8.30 uur | Plaats: Anto-
nius Abtkerk  
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De Antonius Abtkerk in het bordspel 
‘Den Haag Stad van Monumenten’ 
 

Onlangs werd ik getipt over het bestaan van dit bordspel uit 2012, waarin 
ook vragenkaartjes zitten die over de Antonius Abtkerk gaan. In dit spel 

doorkruis je, naast het historische 
Haagse centrum, onder meer ook 
Scheveningen. Bijzondere gebou-
wen, woningen, hofjes, bunkers, 
bruggen, beelden en zelfs bomen 
tonen de rijke historie van Den 
Haag. Met het beantwoorden van 
de vragenkaartjes leer je van alles 
over hun interessante geschiede-
nis. 
 

Dit bordspel was oorspronkelijk 
een uitgave van City Tour Games. 
Nu wordt dit bordspel alleen nog 
op websites zoals Marktplaats te 

koop aangeboden. Zelfs enkele in gesealde verpakking zittende nieuwe 
exemplaren. 
 

De Antonius Abtkerk is de enige Haagse kerk waarvan vragenkaartjes in dit 
bordspel opgenomen zijn en wel vier stuks. Dat is best bijzonder, mede om-
dat er maar twee andere Haagse monumenten zijn waarvan ook vier vra-
genkaartjes opgenomen zijn, te weten de koninklijke wachtkamer op sta-
tion Hollands Spoor en het Mauritshuis. 
Alleen van het Binnenhof zijn er meer vragenkaartjes en dat zijn er dan 
twaalf. Alle andere monumenten moeten het doen met één, twee of drie 
vragenkaartjes. 
 

Daarnaast is ook nog een vragenkaartje over de naam van de Lourdeskapel 
en een vragenkaartje over de tentoongestelde restanten van de aange-
spoelde potvis uit 1617 in de Scheveningse Oude kerk opgenomen. 
Voor de juiste antwoorden op de vragen moet je het vragenkaartje om-
draaien. 
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Al met al geen slechte score voor de Antonius Abtkerk en het blijft altijd 
leuk om te ontdekken waar en in welke vorm informatie over de Antonius 
Abtkerk te vinden is. 
 

Bart Maltha 
Vrienden van de Abt 
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Maandagenda 

do 01 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.45 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 
vr 02 20.00 uur Repetitie jongerenkoor PaMa, in de kerk 
za 03 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 

  17.00 uur Geen viering 
  18.00 uur Franstalige jongerenviering parochie Tous les 

Saints, parochianen zijn van harte welkom 
zo 04 10.00 uur 27e zondag door het jaar. Woord- en communie-

viering met pastor Eijken m.m.v. de alten van ge-
mengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper. 

di 06 08.30 uur Rozenkransgebed in de kerk 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 

  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 
wo 07 avond Repetitie gemengd koor Gli Uccelli, in de kerk 
do 08 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  14.30 uur Lezing ‘Met Jan Steen door de Bijbel heen’ door 

pastor John Batist, in de Ontmoetingsruimte 
  19.45 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 
vr 09 20.00 uur Repetitie jongerenkoor PaMa, in de kerk 

za 10 18.00 uur 28e zondag door het jaar. Eucharistieviering van 
de Filipijnse gemeenschap. 

zo 11 10.00 uur 28e zondag door het jaar. Eucharistieviering met 
pastoor Langerhuizen m.m.v. de heren van ge-
mengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper. 

di 13 08.30 uur Rozenkransgebed in de kerk 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 

wo 14 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
  avond Repetitie gemengd koor Gli Uccelli, in de kerk 
do 15 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.45 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 
vr 16 20.00 uur Repetitie jongerenkoor PaMa, in de kerk 
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za 17 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 

  17.00 uur 29e zondag door het jaar. Wereldmissiedag. 
Eucharistieviering met parochievicaris Van der 
Helm m.m.v. organist Patrick Hopper. 

zo 18 10.00 uur 29e zondag door het jaar. Wereldmissiedag. 
Eucharistieviering met parochievicaris Van der 
Helm m.m.v. jongerenkoor PaMa of organist 
Patrick Hopper. 

di 20 08.30 uur Rozenkransgebed in de kerk 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 

wo 21 avond Repetitie gemengd koor Gli Uccelli, in de kerk 
do 22 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.45 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 
vr 23 20.00 uur Repetitie jongerenkoor PaMa, in de kerk 

za 24 18.00 uur 30e zondag door het jaar. Eucharistieviering van 
de Filipijnse gemeenschap. 

zo 25 10.00 uur 30e zondag door het jaar. Eucharistieviering met 
parochievicaris Rivadeneira Aldás m.m.v. de 
schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

di 27 08.30 uur Rozenkransgebed in de kerk 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
  09.45 uur Gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven, bibliotheek 

wo 28 avond Repetitie gemengd koor Gli Uccelli, in de kerk 
do 29 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.45 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 
vr 30 20.00 uur Repetitie jongerenkoor PaMa, in de kerk 
za 31 17.00 uur De Antonius Abt viert Allerheiligen, zie het bericht 

op pag. 12 
wijzigingen voorbehouden 
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360° tours en informatieve film 
over het bronswerk in de Antonius Abtkerk 

 

Op de website van de afdeling Monumentenzorg en Welstand van Den 
Haag was het in het weekend van 12 en 13 september 2020 mogelijk om 60 
Haagse monumenten digitaal te bezoeken. Het goede nieuws is dat de ge-
meente besloten heeft om de viewer hiervan langer open te stellen, zie: 
https://www.monumentenzorgdenhaag.nl/open-monumentendag-5 
 

 
 

Na het openen van de startpagina ziet u rechts onderaan het groene blokje 
van de Antonius Abtkerk staan. Wat de groene rondjes met een nummertje 
betreft zoals bij de Antonius Abtkerk-tours het volgende: 
02 360° opname bij de Ontmoetingsruimte; 
03 360° opname bij de kruising op het middenpad; 
04 360° opname op het priesterkoor; 
05 360°opname bij het Jozef-altaar; 
06 360° opname bij het Maria-altaar; 
07 360° opname vanaf de koortribune; 
08 360° opname boven het gewelf; 
09 360° opname in de pastorie hal begane grond; 
10 360° opname in het trappenhuis van de pastorie; 
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09 (foutje van de website) 360° opname in de kamers begane grond pasto-
rie. 
 

Videofilm bronswerken 
Speciaal voor deze digitale Open Monumentendagen heeft de stichting 
Vrienden van de Abt een film over het bronswerk laten maken. Hierin wor-
den het hoogaltaar, het Maria-altaar, het Jozef-altaar, de preekstoel en de 
twee communiebanken uitgebreid belicht, zie de ‘open-monumenten-5’ 
websitepagina, of directer https://youtu.be/SpO2dH3tufE 
 

 
 

Dit 6,5 minuten durende filmpje is gemaakt door de filmer en beeldmaker 
Paul Barendregt uit Delft, in samenwerking met de fotograaf Jeroen van 
der Meyde uit Den Haag. Door middel van gesproken tekst en als extra op-
tie ook nog ondertiteling, wordt veel symboliek verduidelijkt. 
Omdat deze ondertiteling automatisch gegenereerd wordt en zelfs vertaald 
kan worden, zijn sommige geprojecteerde woorden helaas niet helemaal 
correct. 
 

Bart Maltha 
Vrienden van de Abt 
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Allerheiligen en Allerzielen 
 

Zoals we in de Antonius Abt gewend zijn, vieren we Allerzielen op de zon-
dag die het dichtst bij 2 november ligt. Dit jaar wordt dat zondag 1 novem-
ber. De eucharistieviering, waarin we de mensen uit onze gemeenschap ge-
denken die het afgelopen jaar zijn gestorven, begint om 10.00 uur. Tijdens 
de viering worden hun namen genoemd en wordt voor ieder een kaars aan-
gestoken. 
 

De werkgroep Aandacht voor nabestaanden nodigt de familieleden van de 
overledenen per brief uit voor deze eucharistieviering en ook om na afloop 
het gedachteniskruisje in ontvangst te nemen. 
 

Dit jaar gedenken wij speciaal: 
 

Theodorus Cornelis Botter 
Maria Cornelia Suzanne Boudrie-Janse 
Leonardus Antonius Beeloo 
Bernardina Clasina Janse-van Venrooij 
Ieke Mireille Schicht 
Theodora Maria Buijze-van Cleef 
Henricus Cornelis Frankenmolen 
Wilhelmina Hendrika Maria Sormani-Lamers 
Johanna Hendrina Gerz-van Deursen 
Maria Petronella van Beukering-van Santen 
Mirjam Lucia van Tintelen-Schutte 
Luca Giunta. 
 
 

PAX-viering 
Maandag 2 november is er in onze kerk een Allerzielenviering verzorgd 
door PAX katholieke begraafplaatsen in Den Haag. Deze viering begint om 
16.00 uur en vervangt de samenkomst op Sint Petrus Banden. PAX verzorgt 
de uitnodigingen aan de nabestaanden, onder wie ook parochianen van de 
Antonius Abt. 
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Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven een Allerzielenviering 
bij te wonen aan u het verzoek te kiezen voor één van de twee vieringen. 
Op beide dagen zijn wij namelijk gebonden aan een maximum aantal kerk-
gangers van tachtig. 
 

Allerheiligen 
Wij vieren Allerheiligen op zaterdag 31 oktober tijdens de eucharistievie-
ring van 17.00 uur. 
 

Jongerenviering 3 oktober 
 

Al geruime tijd stelt de Antonius Abtgemeenschap het kerkgebouw ter be-
schikking aan de paroisse francophone Tous les Saints voor het houden van 
een jongerenviering. Deze maandelijkse vieringen werden druk bezocht. 
De opeenvolging van de vieringen op de eerste zaterdag van de maand, om 
17.00 uur de Nederlandstalige en om 18.30 uur de Franstalige, gaven vóór 
de coronauitbraak geen enkel probleem. Helaas is dat nu anders, per dag-
deel mag er slechts één viering zijn. 
De Antonius Abt verleent desondanks met alle plezier onderdak aan Tous 
les Saints voor een jongerenviering. Tous les Saints op hun beurt verwelko-
men bij de jongerenviering van harte parochianen van de Antonius Abt. 
Voor de aanvangstijd is een middenweg gekozen: 18.00 uur. Voor de goede 
orde: het gaat om één zaterdag per maand. 
 

Lunchconcertjes weer van start 
 

Na rijp beraad, hij was terughoudend 
een beroep te doen op de vrijwilligers 
voor het uitvoeren van de corona-
maatregelen, pakt Patrick Hopper de 
draad van de orgelconcertjes weer op. 
Vanaf 1 oktober speelt hij op donder-
dag van 13.00 tot ongeveer 13.30 uur 
weer bekende en onbekende compo-
sities veelal aansluitend bij de tijd van het jaar. In de oktobermaand staat 
er zeker ook muziek ter ere van Maria op het programma.  
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Wereldmissiemaand 2020 
 

Gelukkig de vredestichters 
Stemmen van hoop in West-Afrika 
 

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vrede-
stichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in 
het bijzonder Niger en Nigeria. 
 

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, 
een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende 
religies en etnische afkomst. Ondanks grote problemen als armoede en 
honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is 
die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden 
zich over steeds meer landen uit.  
 

Te midden van oplaaiende con-
flicten en problemen als hon-
ger, armoede en nu ook de co-
ronapandemie klinken echter 
ook stemmen van hoop. Stem-
men van zusters, priesters, bis-
schoppen, leken van de katho-
lieke kerk die zich actief inzet-
ten voor vrede tussen christe-
nen en moslims en tussen etni-

sche groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bie-
den. 
 

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. 
Zoals zuster Maria Vitalis Timtere (foto hierboven) in Yola, Nigeria. Zij zorgt 
voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische 
hutten wonen op het terrein van de kerk (foto pag. 11), dat bisschop Ste-
phen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de 
gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter 
vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en be-
moedigde hen om niet op te geven.” 
Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto. 
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Missio Pauselijke Missiewerken 
ondersteunt het pastorale werk 
in West-Afrika, ook nu in tijden 
van corona. Help mee ondanks 
het feit dat er op zondag 18 ok-
tober niet goed een collecte in 
de kerk mogelijk is. Stort uw bij-
drage op NL65 INGB 0000 0015 
66 ten name van Missio We-
reldmissiemaand in Den Haag. 
Wij rekenen weer graag op uw medewerking. 
 

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

 Hartmut Schwarzbach 

 

De navolging van Jezus 
 

In de lezingenreeks ‘Navolging 
anno 2020’ van katholiek net-
werk DeZinnen wordt de vraag 
gesteld wat navolging van Jezus 
anno nu is. Ligt hier mogelijk 
ook de uitdaging om dat ‘bran-
dend hart in ons’ (Emmaüs) te 
hervinden? 
Parochievicaris Ad van der Helm 

en theoloog Elsa Eikema geven eerst hun visie en openen daarna het ge-
sprek met de aanwezigen. 
 

Organisatie: Protestantse wijkgemeenten Christus Triumfatorkerk en Duin-
zichtkerk en DeZinnen. 
Inschrijven bij DeZinnen (dezinnen.nl) kan maar is niet verplicht. 
Kosten: vrije gift. 
 

Datum: dinsdag 6 oktober 2020 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: Christus Triumfa-
torkerk, Juliana van Stolberglaan 154  
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 ‘Kijk, de Abt’ 

 
In maart 2020 gezien vanuit de Nieuwe Laantjes 

 
 

 Jan Leinarts 

 
 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 20 oktober 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, 12 en 15 onderaan: 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). 
 

 


