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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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Blijf in mijn liefde 
 

‘Blijf in mijn liefde’ – een oproep van Jezus zelf – is het thema voor de 
Week van gebed voor de eenheid van de christenen in 2021. De gebeds-
week vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. 
 

Het thema Blijf in mijn liefde is een op-
roep van Jezus Christus zelf uit het evan-
gelie volgens Johannes. Zusters uit de oe-
cumenische kloostergemeenschap van 
Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de 
verbondenheid met Christus als bron van 
eenheid. Deze gemeenschap, die het ma-
teriaal voor de gebedsweek voorbe-
reidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd 
aan eenheid en gebed. 
 

“In een tijd van sociale afstand is de op-
roep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend 
en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we 
ook in eenheid met anderen,” zegt Jan Willem Janse, projectleider bij Mis-
sieNederland. Deze stichting is, samen met de Raad van Kerken, organisa-
tor van de gebedsweek. 
 

pastoraatgroep 
 

Oecumenische viering gaat door 
 

In het kader van de Week van gebed voor de eenheid zal het Oecumenisch 
Beraad Scheveningen (OBS) ook in 2021 de oecumenische viering verzor-
gen. Het OBS is het samenwerkingsverband tussen de Antonius Abtkerk, de 
Bethelkerk en de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk. 
 

De viering zal plaatsvinden op zondag 17 januari 2021 om 10.00 uur in de 
Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175. Het thema is: Blijf in mijn liefde. De pre-
diking verzorgt pastor Jan Eijken, ds. Charlotte van der Leest en ds. Gerco 
Lock zijn de liturgen. 
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Door de coronamaatregelen en vooral de harde lockdown is het alleen mo-
gelijk de viering vanuit huis op internet mee te maken. U dient in te loggen 
op www.bethelkerkscheveningen.nl en de aanwijzingen op het scherm te 
volgen. 
 

Collecte 
De collecte in de viering heeft jaarlijks een bestemming voor een goed 
doel. Omdat er geen mensen in de kerk aanwezig mogen zijn vragen we u 

thuis mee te doen met de collecte. 
Dit jaar is gekozen voor de stichting 
Racham, een woon-leerhuis dat 
vrouwen ondersteunt die uit de 
prostitutie willen stappen. Racham is 
het Hebreeuwse woord voor barm-
hartigheid, zorgzame genegenheid 
en betrokkenheid vanuit het hart. 
Volgens de stichting Racham werken 
in Den Haag ongeveer 4000 vrouwen 

in de prostitutie. 
In het huis, waar geloof, hoop en liefde gedeeld worden, is plaats voor vijf 
alleenstaande vrouwen en twee moeders met een kind. Er is nog veel geld 
nodig om het huis geschikt te maken voor de opvang (foto). Daarom is de 
opbrengst van de collecte deze keer voor het woon- en leerhuis Racham. 
Meer info: stichtingracham.nl. 
U kunt uw collectebijdrage overmaken op rekening NL80 INGB 0005 0871 
03 t.n.v. Oecumenisch Beraad Scheveningen, onder vermelding van 
’Racham’. Het OBS beveelt de collecte van harte bij u aan. 
 

Greet Kappers en Fons de Rouw, 
vertegenwoordigers van de Antonius Abt in het OBS 
 

 Stichting Racham 

 

Kerstviering in je eigen huis 
 

Op website oecumenedenhaag.nl van de Haagse Gemeenschap van Kerken 
staan tips om in enkele stappen een persoonlijke kerstviering in je eigen 
huis te houden, zelfs al ben je alleen.  
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Familieberichten 
 

overleden 
10-12-2020 Jacques Mahieu 
14-12-2020 Nathaly Maria Theresia (Lia) van der Linden-Linders 
21-12-2020 Alida Johanna (Lia) Krul-van der Waard 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand november 2020 is er op de bankrekening € 990,00 ontvangen 
en in het houten offerblok in de kerk € 907,87. Hartelijk dank. 
De doelcollecte voor de Parochiële caritasinstelling op zondag 22 november 
bracht € 152,30 op. 
 

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 Sônia Guajajara en de in-
heemse bevolking van Brazilië, die hun leefomgeving 
vernietigd zien door de branden in het Amazonegebied. 
Dat alle betrokkenen met zorg en respect voor mens en 
natuur aan constructieve oplossingen werken. 
 
 
 

 Sônia Guajajara, Braziliaans activiste en politica, via Wikimedia 
 

 

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 bankrekening-
nummer NL36 INGB 0002 5100 23 ten name van Stichting Vrienden van 
Welzijn Scheveningen onder vermelding van ‘Schappelijk’.  
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Ideeën Carolus Borromeus 
nog altijd in elke kerk 
 

Deze 16e-eeuwse heilige zou een blijvende invloed hebben op de architectuur 
en indeling van kerken. 
 

Het leven van Carolus Borromeus (1538-1584) begon in het fluweel van een 
adellijke familie en een vroege topjob bij het Vaticaan: op zijn 21e werd hij 
secretaris van zijn oom, paus Pius IV. Maar daar aardde hij niet echt — er 
was iets dat wrong. De veer brak toen op zijn 24e zijn geliefde broer stierf. 
Het zette het leven en denken van de jonge Carolus op z'n kop. Hij koos 
voor een ascetische levenswijze, werd priester en — tegen alle regels in — 
nog in hetzelfde jaar bisschop van Milaan. 
 

Het bisdom Milaan was er op dat moment slecht aan toe en het was Borro-
meus die orde op zaken zou stellen. Hij bracht een moderne catechismus 
uit, bezocht alle kloosters en parochies van het bisdom om nieuwe regels 
op te leggen en stichtte weeshui-
zen, hospitalen en seminaries. Toen 
in 1576 in Milaan de pest uitbrak, 
bleef hij ter plaatse om zieken te 
helpen en verplichtte hij alle gees-
telijken om hetzelfde te doen. Die 
moed bezorgde hem heel wat aan-
zien. 
 

Minder bekend is dat de grootste 
verdienste van Carolus Borremeus 
van architectonische aard is. Hij had 
grote invloed op de architectuur en 
de inrichting van kerkgebouwen. In 
1577 publiceerde hij zijn Instructio-
nes Fabricae et Supellectilis Ecclesi-
asticae over het ontwerp en het interieur van kerken. Aanvankelijk was het 
boek bedoeld voor zijn bisdom Milaan, maar het boek groeide uit tot een 
standaardwerk dat tot 1952 werd herdrukt en invloed had op de bouw van 
katholieke kerken tot in de jaren zestig van de vorig eeuw. 
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Wat besliste Carolus Borromeus? 
Op de ramen van kerken moesten afbeeldingen van heiligen staan. 
De sacristie moest zich in het hoofdgedeelte van de kerk bevinden, niet in 
het koor. 

Het hoofdaltaar moest via één of meer 
treden boven de vloer uitkomen. 
Het aantal deuren in de façade moest 
oneven zijn, bij voorkeur gelijk aan het 
aantal beuken van de kerk. De centrale 
deur behoorde het grootst te zijn, 
evenals de bijbehorende ornamenten. 
De vensters waren hoog geplaatst, zo-
dat een buitenstaander niet naar bin-
nen kon kijken. 
 

In België is de barokke Sint-Carolus 
Borromeuskerk in Antwerpen naar de 
16e-eeuwse heilige genoemd; in Neder-
land het Carolus Borromeus College in 
Helmond. 
 

   bron: Piet De Loof, kerknet.be 
 

 Portret van Carlo Borromeo, toegeschreven aan de schilder Giovanni Ambrogio Figino en 

Sint-Carolus Borromeuskerk, Antwerpen, beide via Wikipedia 
 

Jukebox thuis 
 

Online jukebox Radioooo (https://radioooo.com) is echt geweldig, zegt 
Kerknet.be. Radioooo is een project van muziekliefhebbers die besloten 
hun platen met elkaar en met de wereld te delen. Het resultaat is een web-
site waarop je ruim een eeuw muziek uit alle delen van de wereld kunt zoe-
ken en afspelen. De collectie blijft uitbreiden en is al ongeveer eindeloos. 
Per decennium is er voor bijna elk land wel een lied te vinden. Of stel in op 
de shuffle-modus en beluister aaneensluitend de keuze van de samenstel-
lers. Ook heel mooi vorm gegeven. Heerlijk om eindeloos te audio-surfen! 
En vind je niet wat je zoekt? Voeg je eigen muziekkeuze toe. 
  

https://radiooooo.com/


8 

Maandagenda 

vr 01 10.00 uur H. Maria, Moeder van God. Eucharistieviering met 
parochievicaris Van der Helm m.m.v. organist 
Richard Ram en cantors van Gli Uccelli. 

za 02 18.00 uur Geen viering 
zo 03 10.00 uur Openbaring des Heren (Driekoningen). 

Woord- en communieviering met pastor Eijken 
m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria 
voor ’t Hekke. 

di 05 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 07 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 09 18.00 uur Geen viering 
zo 10 10.00 uur Doop van de Heer. Eucharistieviering met een 

broeder van Sint Jan m.m.v. Patrick Hopper en 
cantors van Laus Deo. 

di 12 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 14 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 16 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 

  18.00 uur Geen viering 
zo 17 10.00 uur Zondag in de Week van gebed voor de eenheid 

van de christenen. Oecumenische viering in de 
Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175, met ds. Char-
lotte van der Leest, ds. Gerco Lock en pastor Jan 
Eijken (zie bericht op pag. 3 en 4). 

  10.00 uur Geen viering in de Antonius Abt 
di 19 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 21 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 

  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 23 18.00 uur Geen viering 
zo 24 10.00 uur Derde zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met parochievicaris Vincent Wang m.m.v. orga-
nist Patrick Hopper. 

di 26 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 28 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
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za 30 18.00 uur Geen viering 

zo 31 10.00 uur Vierde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen m.m.v. Richard Ram en 
cantors van Gli Uccelli. 

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 enkele dagen tevoren digitaal door een formulier in te vullen op 
www.meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag. U vult uw gegevens in en 
welke viering u wilt bezoeken, en u verklaart geen coronaklachten te heb-
ben, waarna u een bevestiging in uw mailbox krijgt. 
 

Vriendelijk verzoek u niet voor elke zondagsviering aan te melden zodat ie-
dereen de kans krijgt naar de kerk te gaan. Dank voor uw medewerking. 
 
Van de Bond Zonder Naam: 
 

Het ABC van een nieuwe tijd 
 

Van Aanraken tot Zorgzaamheid. Nu de M, N en O. 
 

M van Minder: wat heb je écht nodig en wat mag weg? 
Laten we de aarde koesteren door minder te verspillen 
en minder weg te gooien. Er is te veel. 
 

N van Nieuwsgierig: blijf verwonderd. 
 

O van Open: kijk met open vizier, zonder vooroordelen. Lees tekens. Wees 
alert. 
 

bron: kerknet.be  



10 

Raad uit de 4e eeuw: 
 

Bedenk elke dag dat het je laatste kan zijn 
 

Woestijnvader Antonius van Egypte, feestdag 17 januari en patroonheilige 
van onze kerk, raadde zijn broeders aan om elke 
ochtend en avond hun sterfelijkheid in overweging 
te nemen. 
Waarom zou je nadenken over de dood? En dan 
nog wel tweemaal daags? De raad van de vierde-
eeuwse monnik Antonius van Egypte lijkt morbide, 
maar is dat allerminst. 
 

Leef elke dag alsof het je laatste is. 
 

Dat klinkt al heel wat hedendaagser, maar de inter-
pretatie van deze eeuwenoude goede raad kan 
toch aanzienlijk verschillen. 
 

Zo probeerden de stoïcijnen uit de Griekse Oudheid 
zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de dood 
door al tijdens hun leven zoveel mogelijk los te ko-
men van aardse geneugten en verlangens. De epi-

curisten interpreteerden het meer als een reden om genot juist na te stre-
ven als nooit tevoren, want misschien kan het morgen niet meer. 
 

En dan heb je Antonius. Hij zit daar in zijn zelfgebouwd klooster in de woes-
tijn van Egypte. Druppelsgewijs sluiten zich enkele mannen bij hem aan. Ze 
verlangen naar een diepere connectie met God door een leven van gebed, 
eenzaamheid en de broederlijke zorg voor elkaar en voorbijgangers. 
Antonius moedigt hen aan om hun aandacht niet te laten verslappen. 
 

Misschien haal je de avond niet. Mis-
schien haal je de volgende ochtend niet. 
Maak dat je nú doet wat God behaagt. 

 

Doe goed alsof het de laatste keer is dat je er de kans toe krijgt. Zoek God 
vandaag met een intensiteit alsof je op sterven ligt. Die sense of urgency 
ontbreekt vandaag wel eens in ons streven om goede – heilige – mensen te 
zijn.  
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Antonius de Grote 
o leefde van 251 tot 356 na Christus (hij werd 105 jaar!); 
o woestijnvader en stichter van het kloosterleven; 
o rond zijn 20e sterven zijn ouders en vestigt hij zich in de woestijn; 
o ook genoemd Sint-Antonius Abt, de Kluizenaar, van Schotland, van de 

Thebaïs, en met het Varken. 
 

bron: Lieve Wouters, kerknet.be 
 

 Wikipedia 

 

Lunchconcert Patrick Hopper 
 

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

Nu officieel: pastoor Bosma 
 

Hij moest er even op wachten, pastor Bouke Bosma, tot hij als pastoor van 
de parochie H. Willibrordus in de Bollenstreek kon worden geïnstalleerd. 

Zijn verhuizing naar de 
pastorie bij de Agatha-
kerk in Lisse viel namelijk 
bijna gelijk met de uit-
braak van het coronavirus 
in maart 2020. 
Zondag 22 november, op 
het feest van Christus Ko-
ning, kwam de bisschop 
van Rotterdam naar Lisse 
voor twee uitgestelde 
vormselvieringen en aan-

sluitend vond ook de officiële installatie van de nieuwe pastoor plaats. 
Mooie bijkomstigheid: op 23 november 2014, ook op het feest van Christus 
Koning, deed Bouke, stagiair in de Antonius Abt en priester gewijd op 
15 november, bij ons zijn ‘eerste mis’. 
 

 Fred Bakker 
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Kerstmis met een wensboom vol licht 
 

 
 

 
 

Het kan niemand ontgaan: de Abt neemt deel aan 
het project Wensboom vol licht. Met vóór de kerk 
twee banieren, een verlichte kerstboom en een 
spandoek met de tekst: Doe mee. 
De bedoeling: kom binnen, hang een wens in de 
kerstboom, steek een kaarsje aan bij de kerststal, 
neem een lichtje mee naar huis. Zet het in je 
raamkozijn en steek het aan als het donker wordt. 
Zo vormen we een keten van licht, van hoop. 
 

 Bart Maltha 
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Mozaïekkruis veel ouder dan aangenomen 
 

In de rechter zijbeuk staat een vrijstaand mozaïekkruis van 64 cm breed en 
123 cm hoog. Dit kruis blijkt het eerste mozaïekcrucifix te zijn dat Antoon 
Molkenboer in 1930 maakte voor het Groot Seminarie Warmond. Hoe lang 
het daar gestaan heeft en wanneer het weer in bezit van Molkenboer geko-
men is, blijft onbekend. Maar circa 1950 moet hij dit kruis in zijn Haarlemse 
atelier aangepast hebben, waarbij hij de mozaïekranden en de stralenkrans 
rond de Christus-aureolen verwijderde en de vrijgekomen ruimte anders 
opbouwde. Dochter Françoise de Nie-Molkenboer kocht het in 1997 terug 
van de O.L. Vrouw Hemelvaartkerk in Heemstede en gaf het in 1998 voor 
onbepaalde tijd aan de H. Antonius Abtkerk in bruikleen. 
 

   
Vrijstaand mozaïekkruis voor het Groot 

Seminarie in Warmond (1930) 
Hetzelfde mozaïekkruis, nu in de Abt, 

met de nieuwe mozaïekranden 
Detail: nieuwe mozaïekranden 

foto’s Bart Maltha 
 

Dat Molkenboer dit mozaïekkruis aangepast moet hebben, valt mede af te 
leiden uit de in de randen gebruikte mozaïeksteentjes en de veel onge-
dwongener zetting daarvan. Naast de emailmozaïeksteentjes uit Venetië 
gebruikt hij hierin veel meer de voorgevormde mozaïeksteentjes uit Frank-
rijk en de doffe blauwe en grijze cementtegeltje (divers gehakte ceramiek-
steentjes) uit België. Als je het mozaïekkruis eens goed van dichtbij bekijkt, 
valt tevens op dat er door de aanpassing op verscheidene plekken rare 
hoogteverschillen ontstaan zijn. 
 

Bart Maltha, voorzitter Vrienden van de Abt 
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Ode aan Scheveningen 
 

Scheveningen? 
Daar kom je niet tussen beweerden 
een paar bekenden, notabene zelf 
geboren hier. 
 

Bijna dertien jaar geleden kreeg ik de 
kans om op honderd stappen van de 
zee verwijderd te gaan wonen. En hoe 
pakte dat nou uit? Een Limburger, 
twintig jaar Maastricht, daarna 45 jaar 

Den Haag en dán Scheveningen. Ga er maar aan staan. 
 

Ervaringen van het eerste uur blijken bestendiger dan je ooit kon 
verwachten: lopen door de Keizerstraat en oogcontact met de ‘inwoners’, 
dat wil zeggen degenen die je bijna elke dag tegenkomt. Dan een knikje, 
vervolgens knikje-en-glimlach en tenslotte stilstaan en uitgebreid kletsen 
over van alles en nog wat. Veel mannen die over de zee vertellen en 
vrouwen die dat doen over gezin, kinderen, en hun hele hebben en 
houden. Na dertien jaar nog steeds verrassingen. 
 

Zo gaat dat op Scheveningen als je er thuis bent. Samen met de op en neer 
lopende straten van het duingebied en deze heerlijke ontmoetingscultuur is 
het als twee druppels water Maastricht dat in het heuvelland ligt. 
 

Dat ik dit nog eens op schrift heb kunnen stellen doet me deugd. Dromen 
komen uit! 
 

Annemiek Beeloo-Jacobs 
 

 vlag van Scheveningen, via Wikipedia 

 
Van de Bond Zonder Naam: 
 

Het ABC van een nieuwe tijd 
 

Van Aanraken tot Zorgzaamheid. Hier de P. 
 

P van Plezier: lol maken en lachen, dat is leven. Plezier maken, elkaar uitda-
gen, spelen.  
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Aanbevolen boek 
 

De geschiedenis van de Scheveningse kerken. Te beginnen bij de Rooms-ka-
tholieke kerk met daarna de Reformatie, de Nederlands Hervormde kerk en 
de Gereformeerde kerk. De laatste twee trekken sedert 2004 weer geza-
menlijk op onder de naam PKN oftewel Protestantse Kerk van Nederland. 
 

Van het achterplat: Dit boek geeft een feite-
lijke impressie van de geschiedenis van de 
kerken op Scheveningen. Ratio en emotie 
gaan daarbij hand in hand: anekdote, inter-
pretatie en persoonlijke visie worden niet ge-
schuwd. Hoe kwam de christelijke godsdienst 
op Scheveningen? Hoe heeft zij daar vorm ge-
kregen? Ook het verhaal van de synagoge – 
bakermat van het christendom – wordt ver-
teld. De geschiedenis van het hospitaal-kerk-
schip De Hoop kon uiteraard niet onvermeld 
blijven. 
 

Een heerlijk boekje, enige tijd geleden gele-
zen maar het blijft heerlijk. 
 

Elize Pilon 
 

Kerken op Scheveningen, dr. N. Schelhaas, 2009, 104 p., ISBN: 978-90-81472-41-8, tweede-
hands € 7,00 bij Aquilabooks, Vondelstraat 49, Den Haag. 
 

De auteur was vanaf 1986 predikant van de gereformeerde Ichthuskerk aan de Duinkerkse-
straat en daarna, tot 2001, van de Bethelkerk aan de Jurriaan Kokstraat. Hij overleed in 2011. 
 

De afbeelding op het omslag is een kunstwerk uit 2009 van Joke Schelhaas-van Beveren, de 
echtgenote van de auteur. Zij verwerkte in de acrylschildering, op doek van 90 x 90 cm, de ka-
rakteristieken van drie Scheveningse kerken en verbond deze door de vis, symbool van het oud-
ste christendom. 

 
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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‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begin oktober 2020: nog volop blad 
aan de bomen. 
 
 

 Elize Pilon 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 26 januari 2021 sturen aan antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
De kosten van de kleurendruk van dit bericht worden gesponsord door een 
lid van onze geloofsgemeenschap. 

 omslag-1 Bart Maltha 
 

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). 

 


