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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 
 

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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Christoffel, heilige zonder feestdag 
 

Met ‘alle heiligen’, het hoogfeest dat de Kerk op 1 november viert, worden 
alle overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben, 
en dus – naar de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap – bij God in 
de hemel zijn opgenomen. Het gaat hier juist over de heiligen die door het 
jaar geen eigen feestdag hebben bijvoorbeeld omdat hun heiligheid alleen 
bij God bekend was. Zo iemand is Christoffel. 
 

Waarom hangt hij aan menige sleutelbos om ons 
te verzekeren van een veilige reis? De meest 
gangbare versie vertelt het verhaal van een reus 
die reizigers op zijn schouders over een wilde 
stroom zette, in de hoop daarmee in dienst te 
kunnen treden bij de machtigste heerser ter we-
reld. Toen hij op een dag een kind wilde over-
zetten, werd dat tijdens de tocht steeds zwaar-
der. Het bleek dat Christoffel Jezus op de schou-
ders had. Hij herkende zijn schepper, werd ge-
doopt en stierf de marteldood na een periode 
als prediker. Christophorus betekent ook letter-
lijk ‘Christus-drager’. 
Op veel afbeeldingen staat Christoffel inderdaad 

in een rivier met op zijn schouders een kind. Die overzetscène is in einde-
loze variatie neergezet op schilderijen, medailles, altaarstukken enz. Dat is 
de ‘westerse’ interpretatie als ‘Grote Vriendelijke Reus’. 
Die staat in contrast met de oosterse voorstelling van Christoffel als een 
‘kynokephalos’, een reusachtige wezen met een hondenkop. Die zou pries-
ters of monniken hebben begeleid, werd door hen gedoopt en kon daar-
door spreken met een menselijke tong. Hij predikte, verrichtte wonderen 
en zou zelfs de Romeinse keizer Decius hebben bekeerd, alvorens de mar-
teldood te sterven. Op oosters-orthodoxe afbeeldingen is de heilige Chris-
toffel dan ook met een hondenkop te zien. 
 

Eigenlijk is hij niet eens een ‘officiële’ heilige meer, in die zin dat het Vati-
caan hem in 1969 schrapte van de heiligenkalender wegens gebrek aan his-
toriciteit. En toch blijft hij even populair, al sinds de Middeleeuwen als be- 
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schermheilige van de reizigers en niet alleen van hen. Hij is ook de patroon-
heilige van alle verkeersdeelnemers, timmerlieden, schilders, pelgrims, 
fruithandelaren, boekbinders, schatgravers, hoedenmakers, tuinmannen en 
kinderen en beschermt tegen besmettelijke ziekten, onverwachte dood, de 
pest, droogte, onweer, hagel, watersnood, vuurrampen, oogziekten, tand-
pijn en de bewoners van de stad Roermond. 
 

bron: kerknet.be en gebaseerd op Van Afra tot de Zevenslapers, Louis Goosen, Sun Uitgeverij, 
2008 
 

 schilderij van Jeroen Bosch via Wikipedia, museum Boijmans Rotterdam 
 

Familieberichten 
 

overleden  23-09-2020 Marie-José Hermine Berger 
   08-10-2020 Robert Louis Marie (Rob) Berger 
 

gedoopt  17-10-2020 Emilie Marieke Luzac 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand september is er op de bankrekening € 346,00 ontvangen en in 
het houten offerblok in de kerk € 1.628,74. Hartelijk dank. 
 

Collectegeld 
 

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

Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins, voor de kliniek in Oost Congo waar Denis Mukwege 
geschonden vrouwen verzorgt. Dat zij beschermd worden. 
 

Ter toelichting een stukje uit NRC, 10 september 2020: 
Gynaecoloog Denis Mukwege ontving in 2014 de Sacharovprijs en twee jaar 
geleden de Nobelprijs voor de Vrede. Zijn kliniek stond onder bescherming 
van vredessoldaten van de VN. Maar door geldgebrek, corona e.d. niet 
meer. Daardoor krijgt verkrachting als oorlogswapen weer vrij spel.  
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Pianoconcerten René Rakier (onder voorbehoud) 
 

Op de eerste dinsdag van november geeft René Rakier zijn maandelijkse 
pianoconcerten in de Wijkwinkel Belgisch Park. Het gaat om twee optre-
dens: van 12.00 tot 13.00 uur het eerste concert met een broodje, koffie en 
thee; van 15.00 tot 16.00 uur het tweede met een sapje en een zoutje. 
Reserveren is verplicht via tel. 354 10 81. 
Er zijn geen kosten aan verbonden maar een vrijwillige bijdrage voor de 
pianist wordt op prijs gesteld. 
 

Datum: dinsdag 3 november 2020 | Plaats: Wijkwinkel, Gentsestraat 22a 
 

Een inspirerend boek 
 

In de coronatijd heb ik Jezus, een mensenleven 
van Cees den Heyer gelezen. Op aanraden van 
mijn moeder. 
Zo liefdevol, historisch geschreven en toch 
met religieuze uitleg. Ik heb ervan genoten, en 
deel de tip graag. 
 

Van het achterplat: Jezus, een mensenleven is 
het reisverslag van een persoonlijke zoek-
tocht. In de loop der jaren heeft Cees den 
Heyer zich in verschillende publicaties bezig-
gehouden met vragen betreffende de beteke-
nis van het leven en sterven van Jezus. Daarbij 
is duidelijk geworden dat zijn visie op de man 
uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is ver-
anderd. 
 

Elize Pilon 
 

Las u onlangs ook een inspirerend boek? 
Schrijf er een kort stukje over voor het Maandbericht. 
Dank alvast. 
Redactie (antoniusabt@rkdenhaag.nl). 
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De Anástasis-icoon in de gedachtenisplek 
 

De door Martin Mandaliev in 2012 geschilderde Anástasis-icoon wordt ook 
wel aangeduid als verrijzenis-icoon, verlossing-icoon, of paas-icoon. Op een 
Anástasis-icoon gaat het om de ‘nederdaling ter helle’ van Christus. Daarbij 
moet het woord ‘hel’ verstaan worden als ‘schuilplaats’, ‘voorgeborchte’, 
of ‘onderaardse plaats waar de rechtvaardigen de komst van Christus af-
wachten’. 
 

  
Gedachtenisplek Anástasis-icoon 

 

Dit moment van de uiteindelijke verlossing door de handreiking van Chris-
tus wordt veelal met een overvloed aan beelden vormgegeven, waarbij 
naast Christus meerdere vaste elementen een rol spelen. Zoals de door-
boorde aardkorst, de verbrijzelde deuren van de hellepoort, sleutels en an-
dere symbolen van dood en slavernij, Adam en Eva, grote koningen uit het 
Oude Testament, apostelen of andere Bijbelse figuren. 
Bovenaan in het midden zijn twee engelen uitgebeeld die een kruis en 
scepter vasthouden. Deze scepter met een soort wereldbol staat in een 
kom met water, wat een verwijzing zal zijn naar de doop die als een opstan-
ding tot nieuw leven gezien wordt. Het kruis zal een verwijzing zijn naar de 
opstanding van Christus na zijn kruisdood. Daaronder staat ‘Heilige Anásta-
sis’ in het Grieks en een monogram van Jezus Christus. Dit monogram vind 
je vooral op Byzantijnse iconen en is een afkorting van de naam Jezus Chris-
tus in het Grieks. 
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In de linker groep zijn naast Johannes de Doper negen grote koningen uit 
het Oude Testament uitgebeeld, waaronder koning David en koning Salo-
mon. Deze oudtestamentische koningen moeten gezien worden als de 
voorvaderen van Christus. De voorste koning zal Salomon zijn, die evenals 
Johannes de Doper zijn handen naar Christus uitsteekt. De koningen dragen 
veelal kronen en Johannes de Doper is de enige met een nimbus of aure-
ool. 
In het midden is Christus uitgebeeld in een mandorla. In zijn linkerhand 
heeft Christus een gescheurde tekstrol met de woorden ‘handschrift van 
onze kwade zonden’ vast en met zijn rechterhand tilt hij Adam uit het graf. 
De hand van Adam is nog helemaal slap en machteloos en Christus pakt 
hem bij zijn pols (polsslagader). Christus komt Adam, als langst wachtende, 
ook als eerste tot leven wekken. Symbolisch gezien gaat het natuurlijk om 
de verrijzenis van alle doden die wachten op de opstanding. Daaronder zijn 
in een donker gat de verbrijzelde deuren van de hellepoort, twee graftom-
bes, twee nog niet tot leven gewekte doden, sleutels en allerlei martel-
werktuigen geschilderd. 
 

   
Detail linkergroep Detail centrale scène Detail rechtergroep 

 

In de rechter groep zijn achter Eva maar elf apostelen uitgebeeld. Waar-
schijnlijk omdat volgens de Orthodoxe Katholieke Kerk Judas door zijn zelf-
moord niet meer zou behoren tot de rechtvaardigen aan wie de verlossing 
beloofd wordt. Eva staat er in tegenstelling met Adam tamelijk afwachtend 
bij. Haar handen zijn als teken van nederigheid niet uitgestrekt, maar juist 
nog verborgen in de mouwen van haar gewaad. 
 

Bart Maltha, Vrienden van de Abt  
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Maandagenda 

zo 01 10.00 uur Allerheiligen. Eucharistieviering met pastoor 
Langerhuizen m.m.v. Patrick Hopper en leden van 
Laus Deo. 

ma 02 16.00 uur Allerzielen. Eucharistieviering met pastoor 
Langerhuizen. Tijdens de viering gedachtenis van 
de overleden gelovigen. M.m.v. de werkgroep 
Aandacht voor nabestaanden en Richard Ram 
met leden van Gli Uccelli. Voor deze viering wor-
den de familieleden van overledenen persoonlijk 
uitgenodigd. Het maximum van 30 kerkgangers 
maakt dit een besloten viering. 

di 03 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 05 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 07 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  17.00 uur Geen viering 
zo 08 10.00 uur 32e zondag door het jaar. Woord- en communie-

viering met pastor Eijken m.m.v. Maria voor ’t 
Hekke en kinderen van de Stadhoudertjes. 

di 10 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 12 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 14 18.00 uur Geen viering 

zo 15 10.00 uur 33e zondag door het jaar. Eucharistieviering met 
parochievicaris Van der Helm. 

di 17 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 19 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 21 13.00 uur Doopviering van Frédérique Georgette Lucia 

Kwaspen met pastor Eijken 
  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 

  17.00 uur Geen viering 
zo 22 10.00 uur Christus, Koning van het heelal. Werelddag van de 

armen. Eucharistieviering met pastoor Langerhui-
zen m.m.v. Patrick Hopper en leden van Laus Deo. 

di 24 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
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do 26 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 28 18.00 uur Geen viering 
zo 29 10.00 uur 1e zondag van de advent – jaar B. Eucharistievie-

ring met een Broeder van Sint Jan m.m.v. Richard 
Ram en leden van Gli Uccelli. 

wijzigingen voorbehouden 

 

 

Maatregelen 
 

In verband met de bestrijding van het coronavirus 
geldt onder meer het volgende: 
o maximum aantal bezoekers: 30 
o tevoren aanmelden 
o geen samenzang 
o dringend verzoek om een mondkapje te dragen. 

 

Digitaal aanmelden 
 

Het is weer verplicht u aan te melden voor de vieringen op zondag en dins-
dag (de zaterdagse vieringen zijn vervallen). Dit kan telefonisch bij het se-
cretariaat, 354 17 42, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur maar 
ook digitaal. U doet dit door een simpel formulier in te vullen op 
www.meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag (bereikbaar via 
www.rkdenhaag.nl). 
U vult uw gegevens in en 
welke viering u wilt be-
zoeken, en u verklaart 
geen coronaklachten te 
hebben, waarna u een be-
vestiging in uw mailbox 
krijgt. De vieringen zijn 
drie dagen voor aanvang zichtbaar en u kunt zich op één dag voor één vie-
ring inschrijven, zodat iedereen een kans heeft. 
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Paus in encycliek Fratelli tutti: 
 

Leven is de kunst van het ontmoeten 
 

De opvallendste verwijzing in Fratelli tutti is wellicht naar de Samba da Benção 
van de Braziliaanse zanger Vinicius de Moraes. Precies 288 voetnoten staan 
er achter in de nieuwe encycliek. Ze verwijzen naar de bron van een be-
paalde uitspraak of gedachte: eerdere encyclieken van paus Franciscus of 
van voorgangers, toespraken, brieven, enz. 
 

Voorts wordt gerefereerd aan de film die Wim Wenders maakte over de 
paus (A man of his word), theologen (Karl 
Rahner) en zelfs naar Aristoteles (Een mens is 
een politiek dier) als het gaat over de verhou-
ding van de kerk tot (partij)politiek. Ook de 
vele verwijzingen naar encyclieken van Joan-
nes Paulus II vallen op. 
 

Maar de meest opvallende voetnoot is toch 
nummer 204: ‘Vinicius de Moraes, Samba da 
Benção, from the recording Um encontro no 
Au bon Gourmet, Rio de Janeiro (2 August 

1962)’. Daaruit citeert de paus deze zin: ‘Leven is de kunst van het ontmoe-
ten’. Het past in een passage waarin de paus oproept om open te staan 
voor verschillende meningen, zodat ‘het geheel groter wordt dan de onder-
delen’. 
 

Vinicius de Moraes (1913-1980) was een Braziliaanse dichter, componist en 
diplomaat, die veel populaire muziek schreef. Het lied waar de paus naar 
verwijst betekent letterlijk Samba van de Zegen. Het is een ode aan het le-
ven, aan de mensen rondom ons, aan de muzikanten met wie hij allemaal 
samenwerkt (en die hij ook één voor één ‘zegent’) en bovenal is het lied 
een ode aan de samba zelf. Want, zo zingt De Moraes: Een goede samba is 
een vorm van gebed: 
 

O bom samba é uma forma de oração 
 

bron: kerknet.be 
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Van de Bond Zonder Naam: 
 

Het ABC van een nieuwe tijd 
 

Van Aanraken tot Zorgzaamheid. Deze keer de G tot en met de I. 
 

G van Groene buurten: nu de aarde vraagt om stil-
staan, ademen we dieper en voller in en uit in onze 
groene buurten. Laten we bomen, bloemen, groenten 
planten. 
 

H van Helen: na het ziek zijn is het tijd voor helen. Er 
zijn littekens ontstaan. Omarm ze, accepteer ze, eer ze. 
Heel ook de aarde. 
 

I van Inzicht: zoals beseffen dat we nietig zijn maar krachtig, dat samenwer-
ken loont, dat dichtbij ook fijn kan zijn en liefde het allerbelangrijkste is. 
 

bron: kerknet.be 

 

In memoriam Rob Berger 
 

Op donderdag 8 oktober is op 82-jarige leeftijd overleden Robert Louis 
Marie (Rob) Berger, echtgenoot van Heleen, vader van Gerdine, Carola en 
Heike, schoonvader van Ronald en Frank en grootvader van Lenne, Pieter, 
Caroline, Marilena, Robarth en Jonathan. 
De dankdienst voor zijn leven vond plaats op vrijdag 16 oktober in de 
Nieuwe Badkapel, waarna Rob naar zijn laatste rustplaats werd gebracht op 
begraafplaats St. Petrus Banden. De dienst is terug te zien via kerkdienstge-
mist.nl, zoek op Nieuwe Badkapel. 
Wij gedenken Rob Berger met woorden uit het door hem geliefde Lied 416: 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ds. Charlotte van der Leest 
predikant Nieuwe Badkapel 
 

bron: Nieuwsbrief Nieuwe Badkapel/Zorgvlietkerk  
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Adventsactie: Akkers voor voedselverbouw 
 

 
 
Wij steunen een project in 
Congo Kinshasa voor 
ontheemde kinderen en 
jongeren 
 

Thema: voedselzekerheid 

 
 

 

 
Foto links: 
Voorbereidingen voor het kweken van 
champignons 
 
Foto’s hieronder: 
Het wieden van mais en bonen en van 
aardappelplanten 
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Lees alles over ons Adventsactieproject in de Stella Maris die op 27 oktober 
verschijnt. Wij bevelen dit project weer van harte bij u aan en vragen u uw 
gift gemakshalve rechtstreeks over te maken naar de Adventsactie: reke-
ningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 onder vermelding van ‘Akkers in DR 
Congo’. Dank u wel. 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek 
werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede 
 
 

 Adventsactie 

 

Allerzielenviering van PAX 
 

Maandag 2 november zou er in 
de Antonius Abtkerk een eucha-
ristieviering worden verzorgd 
door PAX katholieke begraaf-
plaatsen in Den Haag. De viering 
kwam in de plaats van de gebrui-
kelijke samenkomst op Sint Pe-
trus Banden aan de Kerkhoflaan. 
In verband met de recente co-
ronabeperkingen is deze viering 
geannuleerd. De zegening van de graven op Sint Petrus Banden om 17.00 
uur gaat wel door. 
 

Help Voedselbank Scheveningen 
 

Geef in deze tijd van corona 
geld in plaats van artikelen zo-
dat 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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Eerste communie 
 

Een terugblik op de feestelijke viering van zondag 27 september: 
 

 
De communicantjes komen met hun versierde doopkaars de kerk in 
 

 
Alice, Floor, Floris, Jaap, Jelle, Julio, Lodewijk, Mirthe 

en Selma met pastores Langerhuizen en Eijken 
 
 

 Stefan Zandbergen 
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Orgelmuziek op donderdag hervat 
 

Sinds 1 oktober geeft Patrick Hopper in de Antonius Abt weer een kort or-
gelconcert op donderdag, aanvang 13.00 uur. Het programma voor dit gra-
tis toegankelijke concertje kunt u ongeveer een week tevoren vinden op 
website orgelmuziekopdonderdag.nl. 
 

Terugblik op Wereldmissiemaand 2019 
 

In oktober 2019 voerden wij in landelijk verband met MISSIO (Pauselijke 
Missiewerken) actie voor de christenen in Noordoost-India. Het is een ge-
bied waar veel verschillende etnische bevolkingsgroepen leven die zich 
door de centrale regering vaak als tweederangs burgers behandeld voelen. 
Het resultaat van de schaalcollectes op 
19 en 20 oktober was € 659,95. 
 

In totaal is in Nederland € 220.162 bijeen-
gebracht. MISSIO besteedde een deel van 
de opbrengst aan het pastorale werk van 
de Touring Sisters in Arunachal Pradesh in 
de Himalaya en in de deelstaat Meghalaya 
bij gezinnen van de mijnwerkers. Ook ging 
een deel van de bijdragen naar het pasto-
rale werk van de zusters Salesianen op de 
theeplantages in Assam (foto). 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek 
werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede 
 
 

 Hartmut Schwarzbach voor MISSIO 

 

Zaterdagavondvieringen 
 

Als gevolg van de aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het coro-
navirus vervallen met ingang van 24 oktober 2020 tot nader order de vie-
ringen op zaterdag. Het gaat om de Nederlands- en Franstalige vieringen en 
de vieringen van de Filipijnse gemeenschap in Engels/Tagalog. 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ik hou je wel uit de wind”, zegt 
de toren van de Nieuwe Kerk in de 
Duinstraat tegen die van de Abt 
 
 

 Rogier Steyvers, straatfotograaf 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 24 november 2020 sturen aan antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
De kosten van de kleurendruk van dit bericht worden gesponsord door een 
lid van onze geloofsgemeenschap. 

 pag. 6 en 7 Bart Maltha; 9 en 13 Pixabay. 
 

Leden 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 
pastoor Dolf Langerhuizen, tel. 820 92 80 of 06 46 08 49 81; 
e-mail d.langerhuizen@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). 

 


