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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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Ken je dit boek? 
Een pareltje! 

Greet Kappers 
 

De jongen, de mol, de vos en het paard 
 

De jongen, de mol, de vos en het paard is een prachtig, ontroerend, troos-
tend, verbindend en filosofisch boek, schrijft filosovaardig.nl in de recensie. 
En verder: Illustrator en schrijver Charlie Mackesy weet met zijn schetsende 
tekenstijl heel sterke beelden neer te 
zetten waardoor je je meteen ver-
bonden voelt met de jongen, de mol, 
de vos en het paard uit het verhaal. 
Er staat op elke pagina een illustratie 
met daarbij steeds een stukje dialoog 
van één of enkele zinnen. De bladzij-
den bevatten dus maar weinig woor-
den en toch opent elke bladzijde een 
stroom gedachten en mijmeringen. 
 

De vele gedachten die het boek op-
roept, kun je delen als je samen leest 
maar je kunt ze ook voorbij laten 
stromen en voor jezelf houden als je 
alleen leest. Een breed scala aan be-
langrijke thema’s als vrijheid, moed, 
succes, vriendschap, angst, eenzaamheid, identiteit en zelfliefde komen 
voorbij. 
Het verhaal speelt eigenlijk geen rol, het boek wordt gedragen door de dia-
loog. Maar het gaat over een eenzame jongen die een mol ontmoet. Ze 
brengen samen tijd door en wandelen door de wildernis. Op hun tochten 
ontmoeten ze vos. Vos is vooral stil, want het leven heeft hem pijn gedaan. 
Ook ontmoeten ze paard, groots en wijs. 
 

Veel van de gedachten die de personages met elkaar delen vormen univer-
sele lessen. En deze voelen nu tijdens de coronacrisis urgenter dan ooit. Zo 
kom je in de dialogen dit soort uitspraken tegen: 
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‘Een van onze grootste vrijheden is hoe we op dingen reageren.’ 
 

‘Ik heb geleerd hoe je in het nu kunt leven.’ 
 

‘Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd?’ 
vroeg de jongen. ‘Help,’ antwoordde het paard. 
 

‘De grootste waanvoorstelling is dat het leven per-
fect zou moeten zijn.’ 
 

De jongen, de mol, de vos en het paard, auteur Charlie Mackesy, 
vertaling Arthur Japin 
Uitgeverij: Kok Boekencentrum, 2020, 128 p., ISBN 978-90-26623-
84-4, € 20,00 

 

Familieberichten 
 

overleden 
25-12-2020 Johannes Hendricus (Joop) Geelen 
31-12-2020 Arnoud Frans (Noud) van Goch 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand december 2020 is er op de bankrekening € 1.241,00 ontvan-
gen en in het houten offerblok in de kerk € 1.213,57. Hartelijk dank. 
De collecte voor de stichting Racham ter gelegenheid van de digitale oecu-
menische viering op 17 januari in de Bethelkerk bracht € 540,00 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. 
 

Met een Tikkie 
Digitaal doneren kan eenvoudig met een Tikkie. Scan 
bijgaande QR-code met de camera van uw telefoon; 
volg de instructie op uw telefoon; voer gewenste be-
drag in; selecteer uw bank; rond uw donatie af in uw 
bank-app. Hartelijk dank.  
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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 Schevenin-
gen onder vermelding van ‘Schappelijk’. 
De voedselbank is op Scheveningen meer 
dan ooit nodig en uw geld wordt goed ge-
bruikt. Bij voorbaat dank. 
 

Zegen voor thuis 
 

Achter in de kerk ligt de huiszegen 2021 voor u klaar om mee te nemen. 
Toelichting op de tekst: 
 

Er zijn diverse betekenissen die worden toegekend aan de letters C+M+B 
op de huiszegen. 

De eerste is: Caspar Melchior Baltha-
sar. De letters C+M+B worden dan in 
verband gebracht met de namen die 
traditioneel aan de Wijzen uit het 
oosten zijn gegeven. 
 

Maar deze letters betekenen nog 
meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst ‘Christus Mansionem 
Benedicat’, vertaald ‘Christus zegene dit huis’. 
 

En ook: Cana Magi Baptisma. De letters worden dan in verband gebracht 
met de drievoudige openbaring van de Heer. 
Kerstmis is het feest van de openbaring van God aan alle mensen en wordt 
gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het 
eerste wonder van Christus in Kana. 
De letters verwijzen naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aan-
bidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Bap-
tisma).  
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In memoriam Joop Geelen 
 

6 oktober 1928 – 25 december 2020 
 

Op vrijdag 25 december is Joop Geelen op 92-jarige leeftijd overleden en 
op woensdag 30 december vond in de H. Antonius Abtkerk zijn uitvaart-
plechtigheid plaats. Hierna werd Joop in besloten kring naar de r.-k. be-
graafplaats St. Petrus Banden gebracht, om daar in zijn familiegraf te wor-
den bijgezet. 

 
 

Joop in 2016 (foto op de rouwkaart) 
 

Een aantal van jullie zal Joop voornamelijk kennen als de parochiaan die 
zondags bij de vieringen op een stoel naast de koffieschenktafels zat. 
Meestal met een ondeugende twinkeling in zijn ogen en altijd goedlachs. 
Maar dat Joop zich meer dan 25 jaar heeft ingezet voor de Abtkerk en zijn 
geloofsgemeenschap en al die tijd ook betrokken was bij de stichting Vrien-
den van de Abt, zal niet bij iedereen bekend zijn. 
 

Joop werd in Den Haag geboren, maar kwam bij zijn huwelijk met Leni 
Borsboom in 1958 inwonen bij zijn schoonmoeder in de Nieuwe Laantjes 15 
op Scheveningen. Een van de 28 woningen die in 1933, op initiatief van 
onze bouwpastoor H.J. van de Ven, speciaal voor grote katholieke gezinnen 
gebouwd waren. Deze toen nog ‘roomse enclave’ werd door de protes-
tantse Scheveningers gekscherend ook wel ‘de Heilige Berg’ genoemd. 
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Daar heeft hij 50 jaar gewoond, waarna hij twee jaar in Isabellaland 662 in 
Mariahoeve woonde en vanaf 2010 weer op Scheveningen in een apparte-
ment aan de Scheveningseweg 161. 
 

Joop was onder meer jarenlang collectant in de Abtkerk, deed kleine huis-
houdelijke boodschappen voor de pastorie, bracht voor het secretariaat 
spullen weg of haalde ze op en was veel in de kerk te vinden om behulp-
zaam te kunnen zijn. Altijd vriendelijk en positief, met vaak met een relati-
verende opmerking of een hem zo kenmerkende kwinkslag. 
 

Na zijn pensionering heeft hij tot op hoge leeftijd veel mensen geholpen bij 
de jaarlijkse invulling van hun belastingpapieren. Hij was van 1995 tot 2007 
secretaris van onze stichting en daarna tot 2019 bestuurslid. Ook bij activi-
teiten als het openzetten van de kerkdeuren, de openstellingen op de za-
terdagen, rondleidingen, Open Monumentendagen en overige evenemen-
ten was Joop altijd behulpzaam. 
 

Helaas zorgden zijn fysieke beperkingen er de laatste jaren voor dat hij met 
enige tegenzin wat meer afstand moest nemen. Gelukkig gaf zijn scootmo-
biel hem lange tijd de kans nog steeds bij de Abt betrokken te blijven. Al-
leen al zijn aanwezigheid bij de vergaderingen of activiteiten werd door 
eenieder dan ook uitermate gewaardeerd. 
 

Jammer genoeg ging het de laatste anderhalf jaar steeds slechter met hem. 
Een beroerte, de gevorderde dementie en het niet meer zelfstandig kunnen 
wonen, waren tekenend voor zijn snelle achteruitgang. Op zondag 22 no-
vember is hij samen met zijn dochter Els voor het laatst naar een viering in 
de Abtkerk geweest. Nadat echter op 12 december bij hem ook nog corona 
was geconstateerd, kwam het bericht van zijn overlijden op 25 december 
niet als iets onverwachts. 
Dit maakt het gemis er zeker niet minder om en het zal ook vreemd blijven 
zo’n markante figuur als Joop niet meer in ons midden te hebben. Wij kun-
nen alleen maar met dankbaarheid terugkijken en onze herinneringen 
koesteren. 
 

Namens de stichting Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha  
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4 februari wordt Dag van de Broederlijkheid 
 

De Verenigde Naties hebben besloten om 4 februari uit te roepen tot Interna-
tionale Dag van de Menselijke Broederlijkheid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Paus Franciscus en grootimam 
Ahmad Al-Tayyeb tekenen een 
Verklaring voor Wereldvrede tij-
dens een historische ontmoe-
ting in Abu Dhabi 
 

© Vatican News on Facebook 

 

De Verenigde Naties hebben 4 februari, de verjaardag van de onderteke-
ning in 2019 van het document Menselijke broederlijkheid – Voor wereld-
vrede en samenleven door paus Franciscus en grootimam Ahmad Al-
Tayyeb, uitgeroepen tot Internationale Dag van de Menselijke Broederlijk-
heid. VN-lidstaten worden in de VN-resolutie ook opgeroepen om die dag 
vanaf 2021 jaarlijks te vieren. 
De invoering gebeurt op voorstel van een interreligieuze werkgroep – on-
der leiding van kardinaal Miguel Angel Ayuso Guixot, voorzitter van de Pau-
selijke Raad voor Interreligieuze Dialoog – die door de twee religieuze lei-
ders werd opgericht om na te gaan hoe de aanbevelingen uit het document 
concreet gestalte kunnen krijgen. De werkgroep zal ook initiatieven ontwik-
kelen voor de bevordering van de interreligieuze dialoog en de strijd tegen 
discriminatie en religieus geweld. 
De resolutie moedigt lidstaten nog aan te blijven werken aan een cultuur 
van vrede om bij te dragen aan vrede en duurzame ontwikkeling. Dit ver-
eist inspanningen van de internationale gemeenschap voor de bevordering 
van de vrede, verdraagzaamheid, inclusie (opneming in de samenleving van 
achtergestelde groepen – red.), verstandhouding en solidariteit. 
 

bron: kerknet.be  
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Tweede kerstdag in de Abt 
 

Nu koor- en samenzang al een 
tijd verboden zijn vanwege het 
besmettingsgevaar met corona 
vullen de koren de zang in met 
cantors. Zo was op 26 decem-
ber Laus Deo aan de beurt en 
dirigent/organist Patrick Hop-
per zette de Messe brève nr. 7 
in C van Gounod op het pro-
gramma. 
De cantors, op de foto van links af, waren Sylvia Limbeek, Mona Birzan, 
Remmy de Hilster, Jacques Sabelis en Wilhelmien Elbers. Terecht kregen zij 
aan het einde van de eucharistieviering een hartelijk applaus want het ver-
eist toch moed, zo’n min of meer solistisch optreden. 
 

Wensboom vol licht 
 

Na de viering bleef de kerk nog een uurtje 
open voor publiek om de kerststal en de kerk 
te bekijken en een wenskaartje in de kerst-
boom te hangen. Het was de laatste dag van 
de kerkopenstelling in het kader van het oecu-
menische project Wensboom vol licht (web-
site wensboomvollicht.nl). 
 

 

 

 

  
 

 Ine Steenhoff 
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Maandagenda 

di 02 09.00 uur Geen eucharistieviering. Kerk tot 10.00 uur open 
voor gebed en het opsteken van een kaars. 

do 04 13.00 uur Geen orgelconcert 
za 06 14.00 uur Geen open kerk voor bezichtiging 
  18.00 uur Geen viering 
zo 07  Eucharistieviering via het YouTube-kanaal van de 

parochie. 

di 09 09.00 uur Geen eucharistieviering. Kerk tot 10.00 uur open 
voor gebed en het opsteken van een kaars. 

wo 10 10.00 uur Vergadering beheercommissie, video 
do 11 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 13 18.00 uur Geen viering 
zo 14 10.00 uur Zesde zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met parochievicaris Rivadeneira Aldás m.m.v. 
Patrick Hopper en cantors van Laus Deo. 

di 16 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 17 09.00 uur Aswoensdag. Eucharistieviering en oplegging as 

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

  19.30 uur Aswoensdag. Eucharistieviering en oplegging as 
met pastoor Langerhuizen m.m.v. Richard Ram en 
cantors van Gli Uccelli. 

do 18 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, video 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 20 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  18.00 uur Geen viering 
zo 21 10.00 uur Eerste zondag van de veertigdagentijd. Eucharis-

tieviering met pastoor Langerhuizen m.m.v. can-
tors van PaMa. 

di 23 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 25 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 27 18.00 uur Geen viering 
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zo 28 10.00 uur Tweede zondag van de veertigdagentijd. Eucha-
ristieviering met parochievicaris Van der Helm 
m.m.v. Richard Ram en cantors van Gli Uccelli. 
wijzigingen na 10 februari voorbehouden 

 

Maatregelen 
 

In verband met de bestrijding van het coronavirus geldt onder meer het 
volgende: van zaterdag 30 januari tot woensdag 10 februari is de kerk ge-
sloten met uitzondering van de dinsdagochtend. Deze periode kan verlengd 
worden. Dringend verzoek bij bezoek aan de kerk een mondkapje te dra-
gen. 
De Lourdeskapel en de Mariakapel van de Abt blijven geopend. 
 

Digitaal aanmelden 
 

Als de kerk na 10 februari mogelijk weer opengaat bent u 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/ma-
riasterrederzeedenhaag. 
 

Hoopvol 
 

Wat een hoopvol 
beeld schreef paro-
chiaan Ineke Frie-
sen bij een foto die 
haar buurvrouw en 
medeparochiaan 
Josselyne van Hall 
op zaterdag 10 ja-
nuari vanuit haar 
keukenraam 
maakte. Beiden de-
len de foto graag 
met u. 
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Voor u gelezen 
 

Het Oerboek van de mens 
 

De bijbel is niet alleen een boek over God, het is ook een boek over de 
mens. Hoe gaat de mens om met zijn ervaringen in het leven? Ervaringen 

van angst voor de dood, van het kwaad, ziektes. 
 

De schrijvers, Carel van Schaik en Kai Michel, kij-
ken vanuit evolutionair-antropologisch perspec-
tief naar de verhalen in de bijbel. Dat is een an-
dere manier dan theologisch kijken. 
 

Vanuit die andere manier van kijken leveren de 
verhalen van de bijbel een aannemelijke en be-
grijpelijke betekenis op die niet op gespannen 
voet staat met de historische feiten. 
 

Ik was verrast door de andere inzichten in de ver-
halen van het Oude en Nieuwe Testament. Hoe 
heeft de mens de veranderingen in de cultuur 

(verspreid over vele jaren) kunnen overleven? En wat kunnen wij daar nu 
van leren? 
 

Henriette Pilon-Vogel 
 

Het oerboek van de mens, Carel van Schaik en Kai Michel 
Uitgeverij Balans, 2016, 448 p., ISBN 978-94-60030-46-8, paperback € 29,99 

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

 

Lunchconcert Patrick Hopper 
 

U vindt het programma voor de komende donderdag op website orgelmu-
ziekopdonderdag.nl. 
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Van de nood een deugd maken 
 

Dat is wat jongerenkoor PaMa deed toen de bisschoppenconferentie, met 
pijn in het hart overigens, besliste dat er op 24 december nergens in Neder-
land nachtmissen zouden zijn. Want de cantors hadden de liederen inge-
studeerd en het liturgieboekje was bijna klaar. En toen: geen jongerenvie-
ring met pastoor Langerhuizen als voorganger om 20.00 uur – een streep 
door de rekening. 
 

PaMa bedacht een creatieve 
oplossing: op 24 december om 
20.00 uur een livestream kerst-
concert verzorgen via Face-
book. En zo gebeurde het, met 
medewerking van pastoor Lan-
gerhuizen, die het kerstevange-
lie voorlas. 
 

 

 
PaMa tijdens het kerstconcert. Van links af: Heleen van Weers, Leo Beeloo, 
Jessie Bradley, Niels de Boer en Lianne Deunhouwer. Aan de piano Pipi Drijfhout. 

 

Dank aan PaMa voor dit geweldige initiatief. 
 

 Elize Pilon maakte de stills uit de video 
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Keltisch kruis op voorplein kerk 
 

Dit stenen kruis is geen onderdeel van het oorspronkelijke kerkontwerp of 
de inrichting van onze kerk en het staat pas sinds 1992 op het voorplein 
van de Abt, een beetje uit het zicht tegen de linker zijkant van de toren. Dit 
kruis heeft tot 1992 op het dak van de kloosterkapel gestaan, die in 1901 
achter de oude Antonius Abtkerk (1857) gebouwd werd. 
 

 
 

Detail van een kadasterkaart uit 1904 met door de Vrienden toegevoegde nummers: 
1. De neogotische H. Antonius Abtkerk (1857-1925); 
2. De bijbehorende pastorie; 
3. Het klooster ‘Gesticht de Voorzienigheid’ (1867-1960); 
4. De kleine kloosterkapel voor de zusters van de congregatie (1867-1960); 
5. Uitbreiding van scholencomplex van het gesticht (1874-1919); 
6. De grote kloosterkapel voor de zusters en leerlingen (1901-1960). 
 

Over het stuk grond waarop deze grote kloosterkapel gebouwd was, staat 
in het boek van J.C. van der Loos het volgende: “en wederom den 18en Ja-
nuari 1900 gaf het kerkbestuur een blijk van genegenheid jegens de Eerw. 
Zusters door een stuk grond, groot 1962 M2, tegen een gulden den Meter, 
voor den bouw eener kapel aan de Congregatie over te doen”. 
Nadat in september 1960 de zusters van de congregatie ‘De Voorzienig-
heid’ hun Scheveningse klooster en scholencomplex hadden afgestoten, 
kwam hierin het hotel-restaurant en conferentiecentrum ‘Op Gouden Wie-
ken’. Van 1962 tot 1992 gebruikte men de kloosterkapel alleen nog als 
aula. Bij de definitieve afbraak van het gehele complex, in verband met de 
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bouw van het ‘Lycée Français Vincent van Gogh’, is het Keltisch kruis als his-
torisch aandenken aan de H. Antonius Abtkerk geschonken. 
 

  
Grote kloosterkapel met op het dak het 

Keltisch kruis (foto circa 1975) 
Keltisch kruis van het 

‘Gesticht de Voorzienigheid’ 
 

 
    Plaquette bij het Keltisch kruis op het kerkplein 

 

Bart Maltha 
voorzitter Vrienden van de Abt 
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Op de Engelenburcht in Rome 
 

Michaël als herinnering aan de pest 
 

De Antonius Abt heeft het grote mozaïek als herinnering aan de uitbraak 
van cholera; in Rome herinnert een beeld van de aartsengel Michaël aan 

een pestepidemie. 
 

De Engelenburcht, één van de vele 
beroemde gebouwen in Rome, was 
oorspronkelijk een mausoleum en 
ontleent zijn naam aan een bijzon-
dere gebeurtenis op eerste kerstdag 
590. 
Het fort werd in 135 aan de oever 
van de Tiber gebouwd als mauso-
leum voor de Romeinse keizer Hadri-

anus, en later ook andere keizers. 
 

In 590 heerste in Rome een pestepidemie en paus Gregorius had een reeks 
processies georganiseerd om goddelijke bescherming te vragen. Tijdens de 
laatste processie verscheen 
volgens de overlevering de 
aartsengel Michaël boven de 
burcht. Hij stak zijn vlam-
mende zwaard in de schede, 
ten teken dat de epidemie 
voorbij was. 
Een bronzen beeld van Mi-
chaël, boven op de burcht, 
herinnert nog altijd aan die 
bijzondere gebeurtenis. 
In de Engelenburcht is nu een museum gehuisvest dat de geschiedenis van 
de burcht én van Rome vertelt.     bron: kerknet.be 
 

 Engelenburcht met Engelenbrug ervoor en beeld van Michaël er bovenop, via wikimedia 
 

Zondag 10 januari 2021 was de Engelenburcht uitgebreid in beeld in het tv-programma Chazia 
en Puccini over de opera Tosca.  
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Kerkklokken markeerden Oud en Nieuw 
 

De jaarwisseling 2020-2021 was een bijzondere: er waren geen vreugdevu-
ren en er mocht geen vuurwerk worden afgestoken. Als alternatief stelden 
CDA-Kamerleden Chris van Dam en Martijn van Helvert voor tijdens de jaar-
wisseling de kerkklokken te laten luiden. In Den Haag deden ook de zes ker-
ken van de parochie Maria Sterre der Zee mee. 
 

“Wij (de kerk van Jacobus de 
Meerdere – red.) luiden altijd al, 
we doen graag mee,” vertelde 
parochievicaris Ad van der Helm 
aan lokale omroep Den Haag FM. 
“De tijd is een geschenk van God, 
dat mag je ook heiligen en mar-
keren. De klokken zijn een herin-
nering aan de tijd die voorbij 
gaat en de tijd die komen gaat en 
dat we iedere tijd weer vragen 
om de zegen en iedere tijd is 
weer een uitdaging om goed 
voor elkaar te zorgen. Het is zo-
wel een herinnering als een ap-
pel.” 
 

Van der Helm liet klokke twaalf 
zelf de klokken beieren. “Ik ben 
altijd thuis, dan ga ik zelf luiden. Dat doe ik al sinds ik priester ben. Het is 
mijn manier om vuurwerkgeluid te maken.” 
 

In de Antonius Abt zette koster Annemiek Beeloo even voor middernacht 
de luidklokken in werking. Zij kreeg gezelschap van Koos en Elma Beerends 
en om drie minuten over twaalf brachten ze met champagne een toast uit 
op 2021. Gezondheid! 
 

 pastor Elma Beerends 
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Wenskaartjes 
 

Een greep uit de teksten in de Wensboom vol licht (zie ook pag. 9): 
 

♥ ik wens dat corona weggaat en dat we weer bij elkaar kunnen zijn 
♥ licht, liefde, vrede en verdraagzaamheid 

♥ voor iedereen Gods zegen   ♥ op reis kunnen gaan 
♥ dat ieders wensen uit mogen komen 

♥ onderwijs voor iedereen op aarde 
♥ nieuwe kansen   ♥ steun voor alle vluchtelingen 

 

kinderen schreven: 
 

♥ liefs voor oma die nu een lichtje is 
♥ que Dali mi perrito se cure (dat mijn hondje Dali beter wordt) 

♥ dat de dieren op boerderij Waaygat het goed hebben met Oud en Nieuw 
♥ dat andere mensen een beter leven hebben 

♥ dat iedereen die dood is weer levend kan worden 
♥ ik wil graag profvoetballer worden 

♥ dat iedereen Cars auto’s (speelgoed – red.) had 
 

Rodelopermoment 
 

Zondag 24 januari werd bij de start van de actie Kerkbalans in de Antonius 
Abt een rode loper uitgerold voor de toekomst van onze geloofsgemeen-

schap om voor mensen 
en voor de samenleving 
als geheel van betekenis 
te kunnen blijven. 
Dat kan niet zonder fi-
nanciële bijdragen van 
de parochianen die dan 
ook een persoonlijke 
brief van penningmees-
ter Van Ruijven en bud-
gethouder Plasschaert 

thuisbezorgd kregen. De actie Kerkbalans loopt nog door in de maand fe-
bruari 2021.  
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Vastenwandelingen 
 

Ook dit jaar worden vastenwandelingen georganiseerd. In 2020 zijn we be-
gonnen met fysieke wandelingen maar door de coronabesmettingen moes-
ten we digitaal verdergaan. 
Dit jaar gaan we, gezien de 
maatregelen, ook digitaal 
wandelen. Het thema van 
de wandelingen is: ‘Dat ik 
niet uitval, dat wij allen – zo 
zwaar en droevig als we zijn, 
niet uit elkaars genade val-
len en doelloos en onvind-
baar zijn’. 
 

Het pastorale team verleent 
zijn medewerking door in de 
veertigdagentijd op donderdag een overweging op de WhatsApp van de 
deelnemers te plaatsen. De woensdag daarna wordt u uitgenodigd voor 
een bijeenkomst via Zoom. Daar delen we met elkaar wat de overweging 
ons heeft gebracht. Gespreksleider bij deze bijeenkomsten is pastor 
Jan Eijken. 
 

De bijeenkomsten via Zoom starten om 9.30 uur en zijn uiterlijk om 11.00 
uur afgelopen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 3 maart en op don-
derdag 25 februari krijgen de deelnemers de overweging op de WhatsApp. 
De laatste bijeenkomst is op woensdag 31 maart. 
 

U kunt zich voor deze vastenwandelingen opgeven tot en met dinsdag 
23 februari bij het secretariaat van de Antonius Abtgemeenschap, telefoon 
354 17 42, of mailen naar antoniusabt@rkdenhaag.nl onder vermelding 
van: naam, 06-nummer en e-mailadres. 
 

We hopen op een inspirerende veertigdagentijd. 
 

Mede namens pastor Jan Eijken en Ineke Friesen, 
Annelies Brosch 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 
Weerfoto 10 januari 2021 via Omroep West 

 

 Jaap Roeleveld 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 23 februari 2021 sturen aan antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
De kosten van de kleurendruk van dit bericht worden gesponsord door een 
lid van onze geloofsgemeenschap. 

 omslag-1, pag. 14 en 15 Bart Maltha, pag. 5 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). 

 


