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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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Salve Regina 
 

Toen half oktober de dagen begonnen te korten, kwamen bij Arjen 
Kok, lid van gemengd koor Gli Uccelli, gedachten op over de tijd van 
het jaar. Via de sporen van de herfst in de natuur en de druk die het 
rondwarende coronavirus op onze levens legt, kwam hij uit bij Maria, 
koningin en moeder. Reden om zijn gedachten hier weer te geven in 
de aanloop naar het geboortefeest van Jezus en de feestdag van de 
heilige Maria, moeder van God op 1 januari. 

 

Oktober is de maand van Maria en de rozenkrans. Maar het is ook de 
maand waarin de duisternis de overhand krijgt. De dagen gaan korten, je 
merkt opeens dat het vroeg donker wordt. De kleinkinderen zijn bezig met 
Halloween en terwijl zij zich verheugen op een verkleedfeest en veel snoep, 
mijmer ik over de donkere kant. Het is ook een feest van de nacht, de gees-
ten en de dood en dat roept andere gevoelens op. De herfstwind laat dorre 
bladeren door mijn hoofd dwarrelen en speelt een spel met mijn gemoed. 
 

 

In de wintertentoonstelling ‘Vol verhalen’ 
in museum Meermanno is dit Overijsselse 
getijdenboek te zien. In de marge van de 
pagina dansen eikels en blaadjes rond de 
tekst. Ik moest denken aan de herfstblaren 
die in mijn hoofd dwarrelen, toen ik het 
boekje zag liggen. 
 

De tentoonstelling is nog tot 6 maart 2021 te zien in 
museum Meermanno, Prinsessegracht 30. 
 

 

Dit is een vreemd jaar en alle onzekerheid geeft deze tijd een grimmig 
randje. We kunnen ons dagelijkse doen en laten niet zo makkelijk meer 
zien in het perspectief van een onbezorgde oude dag. Het nu is de greep op 
de toekomst een beetje kwijt. De hele dag werken we hard om ons bestaan 
te verdienen. En wat we daarmee bereiken is niet gering, daar wil ik niet te 
min over denken. Door ons zwoegen zullen we deze crisis doorstaan en 
overwinnen. Dat vaccin komt er en die andere kwesties lossen we ook op. 
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Echt wel. Maar dat gevoel, dat de donkere laatste uren van de dag oproe-
pen, dat is anders dit jaar. 
 

De Antonius Abtgemeenschap en Gli Uccelli houden zich strikt aan de ad-
viezen en regels die kabinet en bisdom medio oktober hebben gegeven. 
Normaal gesproken zou op zondag 25 oktober de schola van Gli Uccelli 
hebben gezongen. Maar alle koor- en samenzang is geschrapt. Daarom stu-
deerden collega-cantor Mart Ponne en ik met organist Richard Ram het 
Salve Regina in. 
 

Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 

Wees gegroet, Koningin, Moeder van 
Barmhartigheid; ons leven, onze 
vreugde en onze hoop, wees gegroet. 
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen 
van Eva; tot u smeken wij, zuchtend 
en wenend in dit dal van tranen. 

 

 
 

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte; 
et Iesum, benedictum fructum ventris 
tui, nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Ma-
ria. 

Daarom dan, onze voorspreekster, sla 
op ons uw barmhartige ogen; en toon 
ons, na deze ballingschap, Jezus de 
gezegende vrucht van uw schoot. 
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete 
maagd Maria. 

Ora pro nobis sancta Dei genitrix 
Ut digni efficiamur promissionibus 
Christi. Amen. 

Bid voor ons heilige moeder van God 
Opdat wij de beloften van Christus 
waardig worden. Amen. 
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Het is een evergreen van de katholieken en lijkt misschien een beetje 
sleets, zoals de Mona Lisa of het Meisje met de parel. Maar het is ook een 
tijdloos meesterwerk, een cultuurschat van iedereen en van alle tijden. Ik 
vind het een prettige, zelfs troostrijke gedachte dat het lied al zoveel eeu-
wen gezongen wordt. Het zou terug te voeren zijn op Benedictus, die in de 
zesde eeuw zijn regels opstelde voor een leven dat het dagelijkse doen en 
laten van de mens verbindt met de Goddelijke eeuwigheid. Die verbinding 
is geen vanzelfsprekendheid. De dag – ons aardse bestaan – gaat niet zo-
maar over in de nacht – de eeuwigheid. Het is iedere keer weer spannend, 
zelfs als je weet dat alles zal gebeuren zoals het zal gebeuren. 
 

Het Salve Regina is een van de vier Mariahymnes die de completen afslui-
ten, het laatste gebed van de dag. De monniken zetten het in als ze de ka-
pel verlaten en naar hun slaapvertrek lopen. Vanuit het licht begeven ze 
zich in het duistere, het ongewisse, het onbegrensde en ze vragen de voor-
spraak van Maria aan, mater misericordiae. Die voorspraak kunnen wij nu 
ook wel gebruiken. Ik in ieder geval wel. En als katholieke jongen ben je 
toch een beetje een moederskindje. Dan helpt dat altijd. 
 

Arjen Kok 
www.gli-uccelli.nl 
 

 Zittende madonna met kind en vier engelen (1450), detail, van Bartolomeo Caporali 
(Italiaans schilder, geboren en werkend in Perugia), via Wikimedia 

 

 

Familieberichten 
 

overleden 
23-10-2020 Johannes Jacobus Petrus (Jos) van Eijden 
19-11-2020 Theresia Christina Johanna (Trees) de Haas-van der Meel 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand oktober is er op de bankrekening € 791,00 ontvangen en in 
het houten offerblok in de kerk € 723,93. Hartelijk dank.  
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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. 
 

(On)herkenbaar 
 

Sinds een paar weken zijn de co-
ordinatoren bij de zondagse vie-
ringen herkenbaar of juist onher-
kenbaar door het dragen van een 
mondkapje Maria Sterre der Zee. 
 

 Ine Steenhoff 

 

Doopviering 
 

De doopviering van Frédérique Kwaspen is verzet van zaterdag 21 novem-
ber 2020 naar zaterdag 9 januari 2021. Het betekent dat op de laatste da-
tum in de Antonius Abtkerk geen andere kinderen gedoopt kunnen wor-
den. U kunt misschien wel elders in de parochie terecht: op 16 januari is er 
een doopviering gepland in de Paschalis Baylonkerk, op 23 januari in de Ja-
cobus de Meerderekerk en op 30 januari in de Agneskerk. 
 

Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins, voor de 
mensen in de cultuursector en 
voor de mensen die gewend zijn 
rond Kerstmis naar concerten in 
de Antonius Abt te komen en zich 
op die manier welkom voelen in 
Gods huis. Dat mensen de moed 
niet verliezen, hoop houden en de 

schouders eronder blijven zetten. 
 

 Clemens Binkhorst voor Mastreechter Staar 
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Huis-aan-huisblad De Scheveninger, wekelijks verschijnend in een oplage 
van 26000 exemplaren en met bezorging in stadsdeel Scheveningen, be-
steedde in de editie van 27 oktober aandacht aan Allerzielen. Pastor Jan Eij-
ken had een gesprek met redacteur Jill van Calsteren wat resulteerde in het 
hoofdartikel op pag. 3. Dick Teske maakte de sfeervolle foto in de gedach-
tenisplek van de Antonius Abt. 
Het blad is te lezen op website de-scheveninger.nl. Kies vervolgens in het 
menu ‘Digitale krant’.  
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Scheveningse kerken in actie met 
 

‘Wensboom vol licht’ 
 

De Antonius Abtgemeenschap doet mee met een actie van de Scheve-
ningse kerken: de Gereformeerd vrijgemaakte gemeente Ichthus in het Bel-

gisch Park, de Evangelische gemeente 
Morgenstond aan de Westduinweg en 
de Prinses Julianakerk in Duindorp. De 
actie is bedoeld om aan iedereen dui-
delijk te maken dat wij als kerken in 
deze donkere maand toeleven naar 
het Licht. 
 

Er staan vanaf vrijdag 18 december 
twee kerstbomen: een in en een bui-
ten de kerk. Buurtbewoners en voor-
bijgangers kunnen een wens in de 
boom hangen en een kaarsje mee 
naar huis nemen om op kerstavond 
een lint van lichtjes in de huizen te 
vormen. 
 

Tijdens de openstelling is er muziek 
en zijn er vrijwilligers en voorgangers aanwezig om bezoekers welkom te 
heten en de coronamaatregelen te bewaken. In de Abt heeft de kerststal 
een prominente plaats. 
 
Meer informatie: wensboomvollicht.nl 
 

 
 
De tijden van de vieringen rond Kerstmis en de openstelling van de Anto-
nius Abt vindt u in de Maandagenda op pag. 10. 
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Cd van Engelse Arme Klaren wordt bestseller 
 

De cd Light for the world van de clarissen van Arundel (Zuid-Engeland) 
haalde de eerste plaats in de hitlijst van klassieke opnamen. 
 

Bijna 30 jaar nadat Spaanse benedictijnen een wereldwijd succes boekten 
met hun gregoriaanse cd, is het nu aan Engelse clarissen om de hitlijsten te 
bestormen. Het album Light for the world van de Arme Klaren van Arundel 
(nabij Brighton) is een maand na de release een van de populairste albums 
ooit uitgebracht door een religieuze orde. Hun cd haalde in oktober 2020 
de eerste plaats in de rangschikking van bestverkopende klassieke albums. 
 

De Arme Klaren van Arundel zijn 23 vrouwen sterk. In een interview met 
The Catholic Universe zeggen ze dat hun muziek hopelijk een antigif is te-
gen de angst en het isolement door de coronapandemie. “We zijn blij dat 
onze muziek het hart van 
zoveel mensen heeft ge-
troffen. Deze muziek opne-
men was een groot avon-
tuur. We waren onder de 
indruk van de openheid en 
het respect dat platen-
maatschappij Decca 
toonde. Onze angst en on-
zekerheid om onze muziek 
naar buiten te brengen bleek onterecht. We hopen dat de muziek vrede, 
liefde en welbehagen brengt aan iedereen die luistert.” 
 

Op de cd staan bekende religieuze hymnes, afgewisseld met muziek op ba-
sis van teksten van de heilige Clara en Franciscus van Assisi en gecompo-
neerd door het Engelse echtpaar James Morgan en Juliette Pochin. Het was 
ook Pochin die de zusters klaarstoomde voor de opnames. 
 

De cd is onder meer te koop via de webshop van bol.com. 
 

bron: kerknet.be 
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Maandagenda 

di 01 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 03 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 05 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  18.00 uur Geen viering 
zo 06 10.00 uur 2e zondag van de advent. Woord- en communie-

viering met pastor Eijken m.m.v. kinderkoor De 
Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. Motto: 
Vol verwachting kloppen onze harten. 

di 08 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
  10.00 uur Vergadering beheercommissie 
do 10 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 12 18.00 uur Geen viering 
zo 13 10.00 uur 3e zondag van de advent – Gaudete. Eucharistie-

viering met pastoor Langerhuizen m.m.v. Patrick 
Hopper en cantors van Laus Deo. 

di 15 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 17 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 19 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  18.00 uur Besloten kerstviering van de Filipijnse gemeen-

schap (onder voorbehoud) 
zo 20 10.00 uur 4e zondag van de advent. Eucharistieviering met 

parochievicaris Vincent Wang m.m.v. organist 
Richard Ram. 

di 22 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 24 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  16.00 uur Wensboom vol licht, tot 18.00 uur 
  20.00 uur Eerste kerstnachtmis met pastoor Langerhuizen 

m.m.v. Richard Ram en cantors van Gli Uccelli 
  23.00 uur Tweede kerstnachtmis met pastoor Langerhuizen 

m.m.v. Patrick Hopper en cantors van Laus Deo 
vr 25 10.00 uur Kerstdagmis met pastoor Langerhuizen m.m.v. 

Richard Ram en cantors van Gli Uccelli 
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vr 25 14.00 uur Wensboom vol licht, tot 16.00 uur 

za 26 10.00 uur Kerstdagmis met parochievicaris Vincent Wang 
m.m.v. organist Patrick Hopper 

  11.00 uur Wensboom vol licht, tot 12.00 uur 
zo 27 10.00 uur H. Familie. Woord- en communieviering met pas-

tor Jan Eijken m.m.v. organist Patrick Hopper. 
di 29 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 31 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

  17.00 uur Oudjaarslof met uitstelling van het heilig Sacra-
ment, met parochievicaris Rivadeneira Aldás 
m.m.v. organist Richard Ram 

wijzigingen voorbehouden 
 

Maatregelen 
 

In verband met de bestrijding van het coronavirus geldt onder meer het 
volgende: maximum aantal bezoekers van 30; tevoren aanmelden; geen sa-
menzang, geen koorzang, wel zang door enkele zangers; dringend verzoek 
een mondkapje te dragen. 
 

Digitaal aanmelden 
 

Het is verplicht u aan te melden voor de vieringen. Dit kan telefonisch bij 
het secretariaat, 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.rkden-
haag.nl). U vult uw gegevens in en welke viering u wilt bezoeken, en u ver-
klaart geen coronaklachten te hebben, waarna u een bevestiging in uw 
mailbox krijgt. 
 

Kerstmis 
Vriendelijk verzoek u voor slechts één kerstviering aan te melden zodat 
iedereen de kans krijgt met Kerstmis naar de kerk te gaan. 
Dus meld u aan voor 24 december om 20.00 of 23.00 uur, of voor 
25 december om 10.00 uur, of voor 26 december om 10.00 uur, 
of voor 27 december om 10.00 uur. 
Dank voor uw begrip en medewerking.  
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Groetenkaarten Amnesty International 
 

Elk jaar verkopen wij in de Antonius Abtkerk op een zondag in december 
groetenkaarten aan gewetensgevangenen van Amnesty International. En 
met succes, we zijn elk jaar ‘los’. 
 

Hoewel de coronacrisis bijna alles anders maakt, willen wij toch ook deze 
decembermaand graag kaarten aan u verkopen. Niet in de kerk maar door 
ze bij u thuis te bezorgen. Ook afhalen aan de pastorie tijdens de openings-
uren van het secretariaat (zie pag. 2) is een mogelijkheid. 
 

Gewetensgevangenen van Amnesty 
International zijn voornamelijk 
mannen en vrouwen die opkwa-
men voor mensenrechten. Dat 
wordt wereldwijd steeds gevaar-
lijker en zij kregen te maken met 
isolatie, intimidatie, lastercampag-
nes, geweld en gevangenisstraf. 
Nieuwe wetten maken hen mond-
dood. Zij verdienen onze morele 
steun, laten we ze niet vergeten.   foto op één van de groetenkaarten 
 

Wij bieden de groetenkaarten aan in geadresseerde en gefrankeerde enve-
loppen à € 2,00 per stuk. Het bedrag is iets hoger dan vorig jaar omdat Am-
nesty Den Haag dit jaar geen inkomsten had van de rozenverkoopacties en 
omdat de prijs van een internationale postzegel is verhoogd naar € 1,50. 
 

Bestel uw kaarten nu snel bij het secretariaat van de Abt, per e-mail op an-
toniusabt@rkdenhaag.nl of telefonisch op 354 17 42. Vermeld uw naam en 
adres, hoeveel kaarten en bezorgen of afhalen. Wij verwachten de kaarten 
begin december op de pastorie. 
 

Weet dat u ons heel blij maakt als u veel kaarten koopt maar dat is eigenlijk 
niet van belang. Wel van belang is uw teken van medeleven aan de gewe-
tensgevangenen en uw beste wensen aan hen voor het nieuwe jaar. 
 

Elize Pilon en Nelly Oosthoek 
secretariaat  
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Van de Bond Zonder Naam: 
 

Het ABC van een nieuwe tijd 
 

Van Aanraken tot Zorgzaamheid. Deze keer de J tot en met de L. 
 

J van Jongere generaties: hulde aan onze kinderen aan 
wie we een wereld overdragen die anders is dan de 
onze. Dat we bij al onze beslissingen de toekomstige 
generaties in acht nemen. Dat ze blijven protesteren 
tegen onrecht, mee oplossingen zoeken, een voor-
beeld voor ons zijn. 
 

K van Kleine dingen: in tijden van crisis en schaarste hebben we oog voor 
de kleine dingen. Onthou ook straks hoe een kop groentesoep je blij 
maakte, een brief van een vergeten vriend, een armzwaai van ver maar 
welgemeend. 
 

L van Lokaal: we hoeven ons voedsel, ons speelgoed en onze kleren niet 
van overzee aan te voeren. Er is zoveel moois dichtbij. Denk lokaal. Ontdek 
schoonheid en lekkers om de hoek. 
 

bron: kerknet.be 

 

Help Voedselbank Scheveningen 
 

Geef in deze tijd van corona 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 Scheve-
ningen onder vermelding van ‘Schappe-
lijk’. 
 

Lunchconcert Patrick Hopper 
 

U vindt het programma voor de komende donderdag op website orgelmu-
ziekopdonderdag.nl.  
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Adventsactie 2020 
 
 

 

 
 
Steun ons project in Congo 
Kinshasa voor ontheemde 
kinderen en jongeren 
 

Akkers voor 
voedselverbouw 

 

 

Maak uw bijdrage 
over aan Adventsac-
tie: rekeningnummer 
NL89 INGB 0653 
1000 00 onder ver-
melding van ‘Akkers 
in DR Congo’. 

 
 

werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede 
 
 

 Adventsactie 

 

Eerste heilige Communie 2021 
 

Bij voldoende interesse gaat vanaf januari de voorbereiding van kinderen 
op hun Eerste heilige Communie van start. Plaats van de ongeveer tien sa-
menkomsten is de pastorie van de Antonius Abt en het tijdstip is zondag na 
de viering van 10.00 uur. De feestelijke gebeurtenis staat in de agenda ge-
noteerd op zondag 6 juni 2021. 
Ouders kunnen hun kind(eren) vanaf nu aanmelden bij het secretariaat, tel. 
354 17 42, e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl. Het gaat in eerste instantie 
om kinderen vanaf groep vier van de basisschool. 
 

pastor Jan Eijken en de werkgroep EHC  
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Een inspirerend boek 
 

Het leven van de oosterse sterrenkundige Arta-
ban neemt een verrassende wending als hij een 
nieuwe ster ontdekt. De koningsster, die hij al 
jaren verwachtte, de vervulling van een eeu-
wenoude voorspelling. Artaban overtuigt zijn 
drie vrienden de nieuwe koning te gaan zoeken. 
De vrienden Caspar, Melchior en Baltasar gaan 
op reis, de ster achterna. Maar Artaban vertrekt 
te laat… 
De vierde wijze van Adrian Verbree is een prach-
tige en ontroerende klassieker. Verbree toont in 
zijn bewerking van deze inspirerende legende 
uit 1895 opnieuw zijn grote verteltalent. 
Ik heb genoten van het boek en het verhaal ver-

teld aan mijn dochter. Ze had namelijk geen tijd om het zelf te lezen. Ze 
luisterde ademloos. 
 

Elize Pilon 
Las u onlangs ook een inspirerend boek? 
Schrijf er een kort stukje over voor het Maandbericht. 
Dank alvast. 
Redactie (antoniusabt@rkdenhaag.nl). 

 

 
 

De medewerkers van het secretariaat 

wensen u – ondanks coronaperikelen – 

     zinvolle kerstdagen, 

          een gezellige jaarwisseling 

                     en een zalig nieuwjaar, 

                        dat alles gezond en wel 
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Lezen en bidden van 
Allerheiligen tot Kerstmis 

 

Van Allerheiligen tot Kerstmis, bidden in tijden van afstand en verwarring is 
nog voor de publicatie al een bestseller van 18.000 exemplaren. 
 

De huidige toestand maakt ons spra-
keloos, zegt Leo Fijen bij de uitgave 
van zijn nieuwe boek. In zulke onze-
kere tijden geven rituelen houvast. Nu 
ook de kerken zo goed als dicht zijn, 
moet het niet verbazen dat mensen 
moedeloos worden. Maar het oudste 
ritueel kan iedereen overal uitvoeren: 
de handen vouwen en bidden. 
 

Dat bracht de presentator van christe-
lijke programma's op het idee om een 
boek samen te stellen met gebeden 

en bezinningsteksten van bekende Nederlandse en Belgische gelovigen bij 
de sterke tijden van Allerheiligen tot Driekoningen. Het boek komt op het 
juiste moment, zo blijkt uit de stormloop nog voor de uitgave. 
 

Vaak zijn er al gebedenboeken uitgegeven bij de advent, Kerstmis of Pasen. 
Maar van Allerheiligen tot het einde van de kersttijd is een originele in-
steek. Een insteek die past bij deze tijd van afscheid nemen, niet alleen van 
veel dierbaren maar ook van een zekere onbezorgde levensstijl. Waar Aller-
heiligen en Allerzielen het verdriet ernstig nemen, bieden gedenkdagen zo-
als die voor de heilige Willibrord of Maarten weer moed. En de advent 
opent een nieuw perspectief van hoop en verwachting. 
 

Op die weg wordt de lezer meegenomen door abten, abdissen, bisschop-
pen en anderen. Maar de meest opvallende naam op de kaft is toch die van 
Herman Finkers. De cabaretier, die eerder van zich liet horen met de orga-
nisatie van stijlvolle gregoriaanse missen, stuurde twee Mariagebeden in. 
We geven er al eentje weg. 
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Als ik denk dat ik doodga 

 
Als ik denk dat ik doodga, 

niet meer weet wat ik moet, 

eerder dan ’t Onze Vader 

bid ik een Weesgegroet. 

 
Als het angstzweet me uitbreekt, 

en m’n hart gaat tekeer, 

dan roep ik: ‘O, Moeder’, 

zelden: ‘O, Heer.’ 

 
Want de Heer is heel goed, 

maar ook onverbiddelijk. 

Hij reinigt met bloed, 

maar zij snapt onmiddellijk 

 
dat een vlek niet zo erg is, 

als hij soms schijnt. 

Met een dertig graden wasje 

vaak al verdwijnt. 

 
Als ik denk dat ik doodga, 

niet meer weet wat ik moet, 

eerder dan ’t Onze Vader 

bid ik een Weesgegroet. 

 
Herman Finkers 

Van Allerheiligen tot Kerstmis, 
Bidden in tijden van afstand en verwachting, 
[red.] Leo Fijen 
Uitgeverij Adveniat in Baarn, 2020, 143 p., 
ISBN 978-94-93161-39-9, € 9,90 

 
bron: Lieve Wouters, kerknet.be 
 

 Madonna met kind, Ambrogio Bergognone, National Gallery London, via Wikimedia 
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Help als vrijwilliger 
kinderen veilig naar school 
 

In Den Haag zijn ruim twintig straten tijdens de coronacrisis ‘schoolstraten’ 
geworden. Die straten zijn tijdens breng- en haaltijden met een hek afge-
sloten voor inkomend autoverkeer. Zogenoemde schoolstraat-coaches zor-
gen ervoor dat voetgangers, fietsers en bewoners de straat in kunnen en 
auto’s niet. 
 

De gemeente Den Haag zoekt samen met de scholen naar vrijwilligers die 
als schoolstraat-coach één of twee keer per week ’s ochtends of ’s middags 
een half uur bij het hek kunnen staan. Dat kunnen ouders, buurtbewoners, 
opa’s of oma’s zijn. Iedereen die ouder is dan 18 jaar. De coaches krijgen 
een korte instructie waarna zij aan de slag kunnen. 
 

In onze omgeving zijn onderstaande scholen op zoek naar vrijwilligers. U 
kunt zich, als grootouder of buurtbewoner, aanmelden door een e-mail te 
sturen. 
 

Basisschool Statenkwartier 
van Beverningkstraat 29 
e-mail: info@statenkwartier.lucasonder-
wijs.nl 
 

Christelijke Basisschool Oranjeschool 
Westduinweg 127 
bericht via contactformulier op website 
pcoranjeschool.nl 
 

Christelijke Basisschool De Vuurtoren 
Stevinstraat 65E 
e-mail: vuurtoren@scoh.nl 
 

Willem de Zwijgerschool 
Gentsestraat 124 
e-mail: administratie@wdzscheveningen.nl 

 
bron: De Klinker, november 2020 
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Liefde voor Scheveningen 
 

Bestaat er zoiets als levenslange liefde voor je geboorteplaats? 
Die bestond zeker bij Loekie Franse die in 1946 een Canadees trouwde en 

als oorlogsbruid naar Canada ver-
trok. Zij woonde tot haar huwelijk 
met haar moeder en broer op een 
zolder aan de Keizerstraat, waar 
tweemaal achter elkaar het licht van 
de vuurtoren doorheen draaide, en 
had daar een geweldige jeugd. 
 

Voor het vertrek naar Canada werd 
zij ondergebracht in hotel Victoria 
zodat ze zonder moeite afscheid kon 

nemen van haar geliefde strand en zee. De overtocht naar haar nieuwe va-
derland maakte ze op de Queen Mary. 
 

In 1968 kwam Loekie een keer terug naar Nederland en het eerste wat zij 
deed was naar Scheveningen gaan en rondkijken: in de Keizerstraat, naar 
het mozaïek in de kerk van de heilige Antonius Abt, waarbij ze over pastoor 
Van de Ven vertelde, naar boekhandel Brinkman aan de Prins Willemstraat 
– die er niet meer was. 
Verder naar haar oude school, Cordi Sacratissimo aan de Cornelis Jolstraat, 
waarbij de naam van meneer Rensing viel, een karakteristieke docent aan 
de ULO. Ze vertelde trots dat ze met de meisjes Brenninkmeijer (van C&A) 
in de klas zat. 
 

Voordat Loekie Franse terugkeerde naar ‘huis’ kreeg ze van een familielid 
een gewassen sepiatekening van Oud Scheveningen, met kinderen spelend 
rond de pomp, vrouwen die de was deden en op de achtergrond de kleine 
huisjes. Ontroerd nam ze hem in ontvangst en liet hem in Canada inlijsten. 
Scheveningen kreeg een ereplaats in haar huis en iedere bezoeker moest 
kijken naar de plek van haar gelukkige jeugd. 
 

Het was haar eerste en laatste bezoek aan Scheveningen: Loekie Franse 
stierf in 1981 in Canada. 
 

bron: Hans Franse in De Klinker, november 2020  
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
“Ik ga de pastorie weer strak in de 
lak zetten.” Dat zei ‘herfstschilder’ 
Mijer Ghabrial en voegde de daad 
bij het woord. Voor de opbouw van 
de steiger kreeg hij hulp van Koos 
Beerends. 
Het werk is eind oktober afgerond. 
 
 

 Elize Pilon 
 

 

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

 pag. 8, 13, 15 onderaan en 19: 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). 

 


