
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

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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Toon en Gemma 
 

Half januari werd onze parochiaan Thea van Leeuwen bij een bezoek aan 
de kapel van begraafplaats Sint Petrus Banden verrast door de aanwezig-
heid van zes nieuwe heiligenbeelden. Desgevraagd vertelde Astrid Oranje, 
directeur van de begraafplaats, dat ze afkomstig waren uit de Liduinakerk 
in Voorhout en dat een ervan Gemma Galgani (1878-1903) voorstelde. 
 

Zo stond Thea plotseling oog in oog met de heilige Gemma (foto) en het 
schoot haar te binnen dat Toon Hermans een absolute fan van Gemma 
was. Toon schrijft in zijn Levensboek dat hij ervan overtuigd was dat hij op 
15-jarige leeftijd op haar voorspraak genas van een ernstige ziekte. Zo ziek 
was hij, eigenlijk opgegeven, dat zijn moeder in de Gemmakapel in Sittard 
een noveen voor hem hield. Toen ze op de negende dag thuiskwam, deed 
Toon de deur voor haar open. Hij begreep zelf niet hoe het kon maar hij 
voelde zich stukken beter. Op dat moment vatte hij verering voor de heilige 
Gemma op en later schreef hij een gedichtje voor haar: 
 

 

 
Heilige Gemma 

 

Heilige Gemma zo dicht bij Jezus. 
Zie ons voor Uw beelt’nis staan. 

Heilige Gemma zo dicht bij Jezus, 
hoor ons, hoor ons aan. 

 

Uit ons zelf zijn we zwak, 
eenzaam een voor een, 

maar met U zijn we 
nooit meer alleen. 

 

Heilige Gemma zo dicht bij Jezus, 
hoor ons, hoor ons aan. 

 

Toon Hermans overleed op 22 april 2000. Zijn uitvaart vond plaats in de 
Gemmakapel aan de Leijenbroekerweg in Sittard en op zijn bidprentje lie-
ten zijn kinderen de beeltenis van de heilige afdrukken. 
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Van Gemma is bekend dat zij een slechte gezondheid had en wonderbaar-
lijk van tuberculose werd genezen. Zij had veel bovennatuurlijke ervaringen 
en zou dagelijks haar engelbewaarder hebben gezien. 
In 1940 werd ze heilig verklaard en uitgeroepen tot patrones van apothe-
kers en drogisten. 
 

De andere heiligenbeelden in de kapel van Sint Petrus Banden zijn van 
Vincentius a Paulo, Gerardus Majella, Rosa de Lima, Pierre Julien Eymard en 
Franciscus Xaverius. 
 

 Thea van Leeuwen 

 

Familieberichten 
 

overleden 
29-01-2021 Johanna Maria (Annie) Kievit-de Langen 
11-02-2021 Bernardus Antonius Dominicus (Ben) van den Brom 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand januari 2021 is er op de bankrekening € 246,00 ontvangen en 
in het houten offerblok in de kerk € 868,49. 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. 
 

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. 
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Help Voedselbank Scheveningen 
 

Geef in deze tijd van corona geld in plaats 
van artikelen zodat de cliënten boodschap-
pen 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’. De stichting 
heeft de ANBI-status. 

De voedselbank is op Scheveningen meer dan ooit nodig en uw geld wordt 
goed gebruikt. Bij voorbaat dank. 
 

Lunchconcert 
 

De orgelconcerten van Patrick Hopper op donderdag worden in maart her-
vat, u vindt het programma enkele dagen voor het concert op website or-
gelmuziekopdonderdag.nl. 
 

Amnesty-actie toch geslaagd 
 

Ondanks alle coronabeperkingen, zo laat Cornelis Schouten van Amnesty 
Den Haag ons weten, zijn er in december 2020 toch nog 546 groetenkaar-
ten aan gewetensgevangen verkocht. En gezien de moeilijke situatie is dat 
een heel mooi aantal. In 2018 waren dat er 649 en in 2019 738. 
 

De Haagse kerken die aan de groetenactie meede-
den: Bergkerk, Marcuskerk, Bethelkerk, Duinzicht-
kerk, Titus Brandsmakerk, Haagse Quakers, Hout-
rustkerk, Lucaskerk, Nieuwe Badkapel-Zorgvliet-
kerk, Oude Kerk, Paschaliskerk en de Antonius Abt. 
 

In de Abt spoorde het secretariaat, bij gebrek aan 
andere verkoopmogelijkheden, de vrijwilligers die 
medio december de kerk bezochten aan op hun 
looproute door het gebouw ieder één groetenkaart te kopen. Het resultaat 
was geweldig: uitverkocht. Heel hartelijk dank. 
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Oecumenische viering 
 

Op de zondag in de Week van gebed voor de eenheid van de christenen, 
17 januari, werd de oecumenische viering gehouden in de Bethelkerk en 

uitgezonden via de 
website. Zoals sinds 
december gebruike-
lijk in de PKN-kerken 
waren er alleen me-
dewerkenden aan-
wezig zoals de voor-
gangers onder wie 
ds. Gerco Lock (foto), 
enkele leden van het 
Oecumenisch Beraad 

(OBS) en de organist. De gezangen waren ingelaste opnamen uit onder 
meer Nederland zingt. 
 

Een andere ingelaste opname betrof het zogenoemde kindermoment in de 
viering. Het werd een dag eerder, zaterdag 16 januari, opgenomen onder 
leiding van Gert-Jan van den Ende. En het begon bij de pastorie van de An-
tonius Abt. 
 

 

 
Drie kinderen, 
één uit elke OBS-
kerk, bellen aan 
bij de Abt. 
Marck-Diederick 
weet gelukkig 
welk hele kleine 
knopje op het ta-
bleau de bel is.  

 

Pastor Jan Eijken doet de deur open en neemt de kinderen mee naar de 
kerk. Voor het priesterkoor blijven ze staan, onder de indruk. “Wat een 
mooie kerk hè, het lijkt net een museum.” 
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“Jullie komen iets halen 
voor de oecumenische 
dienst van morgen, uit 
de Antonius Abt krijgen 
jullie dit kruis mee.” 
“Het staat altijd op het 
altaar,” weet Marck-Die-
derick. 

 

 

 
Bij de eerste deur 
van de Bethelkerk 
overhandigt ds. Lock 
de paaskaars; bij de 
tweede deur neemt 
koster Jolanda de 
Boer hem in ont-
vangst. Dat is heel 
grappig.  

 

 

 

 
Ds. Charlotte van 
der Leest geeft uit 
de Nieuwe Badka-
pel de grote Bijbel 
mee. 
“Zonder Bijbel kun 
je het verhaal im-
mers niet lezen,” 
zegt Sophie. 

 

 schermopnamen uit de video 
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Onderwijs schept toekomst 
 

De campagne van de Vastenactie richt zich op beroepsonderwijs en onder-
nemerschap in ontwikkelingslanden. Hoe Vastenactie dat doet leest u in 
Stella Maris nummer 6, februari/maart 2021, waar u op pag. 8 de foto ziet 
van een stralende Zewelanji Namutanda die, na de basisschool en het mid-

delbaar onderwijs, nu een op-
leiding volgt tot kleermaker. 
Nadat ze haar diploma gehaald 
heeft zal ze in staat zijn voor 
haar zoontje, moeder en broer 
te zorgen. Op bijgaande foto 
ziet u Zewelanji aan het werk 
in haar atelier. 
 

Zewelanji Namutanda woont in 
Maroundi, Zambia. Maar ook 
in andere Afrikaanse landen is 

Vastenactie actief. Steeds met het doel mensen aan een zelfstandig be-
staan te helpen zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen en zich 
ook kunnen inzetten voor hun gemeenschap. 
In bijgaande Vastenactiefolder ‘Werken aan je toekomst’ vindt u meer in-
formatie en dan is er ook nog website vastenactie.nl. 
 

Niet zonder u 
Vastenactie kan voor het uitvoeren van haar onderwijsprogramma’s niet 
zonder uw hulp. Nu de gebruikelijke kerkcollectes in de veertigdagentijd 
vanwege de coronapandemie onmogelijk zijn, vragen wij u uw gift recht-
streeks over te maken aan de Vastenactie. Het bankrekeningnummer is 
NL21 INGB 0000 0058 50 in Den Haag. Bij voorbaat dank voor uw steun. 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek 
werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede 
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Leesgroepje rond Rik Torfs 
 

Kunnen we een leesgroep(je) starten? Jazeker kunnen we dat! Ook digitaal 
kunnen we met elkaar praten aan de hand van een boek. Ik wil graag een 

leesgroepje vormen aan de hand van het boek 
van Rik Torfs De kerk is fantastisch. Het be-
schrijft in acht hoofdstukken delen van het 
kerk-zijn die een soms onverwachte en – voor 
mij – ontroerende blik bieden op hoe we tegen 
het kerk-zijn en tegen ‘gelovig’ zijn aan kunnen 
kijken. De hoofdstukken gaan over: de kerk als 
gebouw, als verrotting, voor ongelovigen, als 
oase, als hospitaal, geloven met humor en de 
opstanding. 
 

Mijn idee is om telkens een hoofdstuk te lezen 
en daarover met elkaar van gedachten te wis-
selen. Dat hoeft niet te leiden tot antwoorden 
op vragen, maar een gedachtewisseling kan 

wel nieuwe gezichtspunten opleveren. Twijfel en onzekerheid horen daar-
bij. 

Ik zal in dit boek niet beweren dat de kerk 
goed is. Maar ze is wel fantastisch. 

Rik Torfs 
 

Ik denk aan (vooralsnog) digitale bijeenkomsten van ongeveer 1 à 1½ uur, 
eens in de maand. Een datum kunnen we vaststellen als er een groepje is 
gevormd tussen de vier en maximaal acht deelnemers. Je moet dan wel het 
boek aanschaffen (ISBN 978-90-43534-77-2, € 16,99 of € 9,99 als E-boek), 
maar daarmee spek je onze plaatselijke boekhandels ook weer. 
 

Zin om mee te doen of eerst nog wat vragen? 
Bel of mail gerust: g.kappers@planet.nl of 06 46 26 69 64. 
 

Greet Kappers 
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Maandagenda 

di 02 08.30 uur Rozenkransgebed in de kerk 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 03 09.30 uur Vastenwandeling; digitale ontmoeting via Google 

Meet o.l.v. pastor Eijken 
  11.30 uur Kaarsje en koffie-to-go bij de Mariakapel van de 

Antonius Abt, tot 13.00 uur 
do 04 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

za 06 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  18.00 uur Geen viering 
zo 07 10.00 uur Woord- en communieviering met pastor Eijken 

m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria 
voor ‘t Hekke 

di 09 08.30 uur Rozenkransgebed in de kerk 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 

wo 10 09.30 uur Vastenwandeling; digitale ontmoeting via Google 
Meet o.l.v. pastor Eijken 

  10.00 uur Vergadering beheercommissie, video 
  11.30 uur Kaarsje en koffie-to-go bij de Lourdeskapel, Ber-

kenbosch Blokstraat 9A, tot 13.00 uur 
do 11 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 13 18.00 uur Geen viering 
zo 14 10.00 uur Vierde zondag van de veertigdagentijd (zondag 

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

di 16 08.30 uur Rozenkransgebed in de kerk 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 17 09.30 uur Vastenwandeling; digitale ontmoeting via Google 

Meet o.l.v. pastor Eijken 
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 
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zo 21 10.00 uur Vijfde zondag van de veertigdagentijd. Eucharis-
tieviering met pastoor Langerhuizen m.m.v. 
Pipi Drijfhout en cantors van PaMa. 

di 23 08.30 uur Rozenkransgebed in de kerk 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 24 09.30 uur Vastenwandeling; digitale ontmoeting via Google 

Meet o.l.v. pastor Eijken 
do 25 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 27 18.00 uur Geen viering 

zo 28 10.00 uur Palmzondag. Eucharistieviering met pastoor 
Langerhuizen m.m.v. Richard Ram en cantors van 
Gli Uccelli. 

di 30 08.30 uur Rozenkransgebed in de kerk 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
  19.30 uur Boeteviering met pastoor Langerhuizen m.m.v. 

organist Richard Ram 
wo 31 09.30 uur Vastenwandeling; digitale ontmoeting via Google 

Meet o.l.v. pastor Eijken 

  11.30 uur Kaarsje en koffie-to-go bij de Mariakapel van de 
Antonius Abtkerk, tot 13.00 uur 

wijzigingen voorbehouden 

Maatregelen 
 

In verband met de bestrijding van het coronavirus 
geldt vanaf 17 februari weer dat er maximaal 30 kerk-
gangers de liturgische vieringen mogen bijwonen. 
Het gebruik van handgel en het onderling houden van 
1½ meter afstand blijft verplicht. Dat geldt ook voor 

het aanmelden. Dit kan telefonisch bij het secretariaat, 354 17 42, donder-
dag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur maar ook enkele dagen tevoren digi-
taal door een formulier in te vullen op de website van de parochie. 
Dringend verzoek bij bezoek aan de kerk een mondkapje te dragen. 
 

Rozenkransgebed 
 

In de maand maart is er elke dinsdag, voorafgaand aan de eucharistievie-
ring, dus om 8.30 uur, rozenkrans bidden in de kerk.  
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Het hemelse Jeruzalem 
op de muurschildering boven de triomfboog 

 

Pas in 1950 is de muurschildering over het leven van Sint Antonius Abt en 
het hemelse Jeruzalem op het tot dan toe wit geschilderde muurvlak rond 
de triomfboog aangebracht. Dit ‘Gedenktafereel’ was in 1925 wel al in het 
door pastoor Van de Ven opgestelde decoratieplan opgenomen en het was 
de bedoeling dat Antoon Molkenboer ook dit onderdeel van het plan zou 
aanbrengen. De uitvoering daarvan werd destijds echter uitgesteld. In hoe-
verre Molkenboer het ontwerp hiervoor toen al had uitgewerkt, is niet be-
kend. Uit een krantenartikel van september 1950 valt wel op te maken dat 
hij er in 1928 schetsen van had gemaakt en er op dat moment nog van uit-
ging dat het een mozaïek zou worden en geen muurschildering. 

 
De muurschildering, die door Molkenboer omschreven wordt als ‘een on-
derrichting voor de geloovigen’, is in zeven vlakken te verdelen. Deze wor-
den net zoals bij het gedenkmozaïek door sterk gestileerde palmstengels 
gescheiden. Die zeven vlakken waren al in het stucwerk aanwezig en hun 
onderlinge grenslijnen sluiten aan bij lijnen die door het geometrische pa-
troon van het gewelf gevormd zijn. In zijn briefwisseling met pastoor 
Th.P. Blom zegt Molkenboer dat het in zijn muurschilderingontwerp vooral 
gaat om de ‘opgang tot God’. 
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De voorstelling valt te verdelen in een gedeelte dat lichter geschilderd is en 
over de drie bovenste vlakken loopt, waarin het hemelse Jeruzalem ver-
beeld wordt. En een gedeelte dat donkerder geschilderd is en over de vier 
overige vlakken (twee links en twee rechts) loopt, waarin vier episodes van 
het aardse leven van Sint Antonius Abt verbeeld worden. 
 

Het middelste vlak bovenaan toont de muren van het hemelse Jeruzalem 
met de drie gouden cirkels van de heilige Drie-eenheid, te weten een hand 
(God de vader), een lam (Christus de zoon), en een duif (heilige Geest). Bo-
ven het hemelse Jeruzalem is een soort baldakijn geschilderd en in een 
brief aan de pastoor noemt Molkenboer dit ‘een decoratieve troon balda-
kijn versiering, die veelal gespannen wordt over het hoofd van Christus’. Hij 
zal hiermee de tent van God hebben verbeeld, Gods woning (tabernakel) 
die zich in het hemelse Jeruzalem bevindt. 
 

Onder het hemelse Jeruzalem is een rots geschilderd waaruit ‘de levenge-
vende wateren stroomen’, die hier verwijzen naar de vier evangelisten. 
Deze vier stromen lopen helemaal door tot het aardse gedeelte van de 
voorstelling. Vanuit het hemelse Jeruzalem schieten ook nog zes gouden 
stralen richting het aardse gedeelte. 
 

Verder heeft hij ‘adoreerende engelen’ uitgebeeld, waarvan er zes knielen 
en zich richten naar het hemels Jeruzalem, terwijl de twee overige zich juist 
naar de aarde richten. Deze twee staande engelen zien er met hun staf uit 
als leidsmannen of priesters die voor de mensen op aarde de weg naar het 
hemelse Jeruzalem aangeven. Het zijn de enige twee engelen met als waar-
digheidstekens een over het hart gekruiste stola en om het middel een 
soort singel, zoals deze vóór 1960 door priesters tijdens de rooms-katho-
lieke eredienst gedragen werden. 
 

In de voorstellingen op de muurschildering rond de triomfboog wordt met 
allerlei symboliek een verbinding met ons aardse bestaan gelegd. Waarbij 
de vier scènes over het leven van Sint Antonius Abt ons de juiste weg tonen 
om het hemelse Jeruzalem te bereiken. 
 

Bart Maltha, Vrienden van de Abt 
 

 Bart Maltha 
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Paus kondigt Jaar van de heilige Jozef af 
 

Paus Franciscus presenteerde op 8 december 2020 een nieuwe apostoli-
sche brief met als titel: Patris corde (Met het hart van een vader). Daarin 
beveelt hij de heilige Jozef, feestdag 19 maart, aan als een bijzonder rolmo-
del voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk werd 
een heel jaar, tot 8 december 2021, aan hem toegewijd (foto). De paus 
looft de heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden in deze corona-
pandemie, als een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, ge-
hoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid. 
 

De paus schrijft in de apostolische brief dat deze pandemie het uitzonder-
lijke belang heeft duidelijk gemaakt van mensen die elke dag opnieuw veel 
geduld en grote hoop tonen en proberen geen paniek te zaaien, maar een 
groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Daarbij spreekt hij zijn bij-
zondere waardering uit voor ouders, grootouders, leerkrachten, artsen, 
verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers en vele, vele 
anderen die begrepen hebben dat niemand alleen wordt gered. 
 

Historisch, merkt de paus op, 
heeft de katholieke Kerk en het 
kerkelijke leergezag zich op 
Maria na met geen enkele an-
dere heilige zo sterk bezigge-
houden als met de heilige Jozef. 
Paus Pius IX riep hem in 1870 
uit tot universele beschermheer 
van de Kerk en paus Pius XII zou 
hem in 1955 uitroepen tot pa-

troon van de arbeiders. Bovendien is hij het universele rolmodel voor alle 
vaders omdat hij ons duidelijk maakt dat men geen vader wordt door een 
kind op de wereld te zetten maar door goed en verantwoord voor dat kind 
te zorgen en het te begeleiden in de belangrijke momenten in zijn leven. 
 

bron: Philippe Keulemans, kerknet.be 
 

 Vatican Media 

  

https://www.kerknet.be/auteur/philippe-keulemans
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Slapende Sint Jozef 
 

Paus Franciscus heeft zijn band met Sint Jozef nooit onder stoelen of ban-
ken gestoken. Want die zorgt ervoor dat de paus vredig slaapt ondanks alle 
verantwoordelijkheid. 
Er is een foto van zijn werkka-
mer met daarop een madonna 
(nog in cadeauverpakking) en 
een slapende Jozef daarnaast. 
Alle topstukken van de kunst 
zijn binnen handbereik van de 
paus maar hij kiest voor Sint 
Jozef. Dat hoort wel bij zijn le-
ven want die slapende Jozef 
had hij ook al op zijn kantoor in Buenos Aires. 
En de paus doet ook iets met die figuur van Jozef, hij schrijft zijn zorgen op 
een briefje en legt die onder het beeld van de slapende Jozef. Dan gaat hij 
naar bed en vertrouwt op die voorbeeldige dienaar. Zijn vertrouwen is zo 
groot dat hij een speciaal Jozefjaar heeft afgekondigd. 
 

Paul Verbeek in Van Maria Lichtmis tot Pinksteren, bidden in onzekere tij-
den 
 

 kerknet.be 

 

Primeur: vrouwelijke ondersecretaris 
Bisschoppensynode benoemd 
 

Paus Franciscus heeft twee nieuwe ondersecretarissen van de Bisschop-
pensynode benoemd. De ene is Luis Marín de San Martín, een 59-jarige 
Spaanse augustijn. De andere is de Franse zuster Nathalie Becquart (52). 
Het is voor het eerst dat een vrouw is benoemd op die positie, die haar ook 
stemrecht in de synode verleent. 
Haar benoeming is een bewijs voor de wens van de paus meer vrouwen te 
laten meedoen in het proces van besluitvorming in de Kerk, zegt kardinaal 
Mario Grech, secretaris-generaal van de Bisschoppensynode. 
 

bron: Geert Lesage, kerknet.be  
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Aanbevolen boek: 
 

Omstreden waarheid 
 

Per toeval ben ik begonnen in het tweede deel van de memoires van Hans 
Kung, het eerste deel heet Bevochten vrijheid. Ook dit boek heb ik met veel 

plezier gelezen en ik kan het van harte aanbe-
velen. 
Met de proloog had ik wat moeite, maar dat 
verdween gedurende het verder lezen. Wat 
een inzet heeft deze man gehad voor het the-
ologisch vraagstuk en de discussies over de 
onfeilbaarheid, de oecumene, de geboortebe-
perking, het gemengd huwelijk, de positie van 
de vrouw, het celibaat, de vrijheid van den-
ken. 
Wat een interessante man, hij spreekt bij-
voorbeeld op het Wereld Economisch Forum 
in Davos over ‘moeten managers geloven in 
God’, is lid van de Rotary, is een kennis van de 
Kennedy's, is werkzaam als hoogleraar aan de 
universiteit in Tübingen. 

Wat een groot talent heeft hij gekregen. Wat een strijd heeft hij gevoerd, 
een moedig man kan ik misschien wel zeggen, die heel goed onder woor-
den kon brengen waar het hem om ging. En, zoals hij over zichzelf zegt, ik 
heb een buitengewoon rijk leven. 
Het leven van een theoloog waarin alles draaide om het dienen van vrijheid 
en waarheid. Ik was er aangedaan van. 
 

Elize Pilon 
Omstreden waarheid, Hans Küng 
Uitgeverij Ten Have, 2008, 718 p., ISBN 978-90-
25958-45-9, gebonden, € 66,99 

 

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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Videoviering 31 januari 
 

De eucharistieviering op zondag 31 januari 2021 kwam uit de Antonius 
Abtkerk en is terug te zien via het YouTubekanaal van onze parochie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pastoor Dolf Langerhuizen gaat 
voor op de vierde zondag door 
het jaar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trees Kempen is lector 
deze zondag  

 

 
Cantors van Gli Uccelli zingen samen met organist Richard Ram 

 

 schermopnamen uit de video 
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Van Maria Lichtmis tot Pinksteren 
 

In het Maandbericht van december 2020 werden wij attent gemaakt op het 
boekje Van Allerheiligen tot Kerstmis, bidden in tijden van afstand en ver-
warring dat Leo Fijen samenstelde. Het was helaas al uitverkocht. 

Enkele weken geleden werd ik op een zondagoch-
tend vroeg wakker, hoorde op de radio de stem van 
Leo Fijen en spitste meteen mijn oren. Hij vertelde 
dat, na het succes van Van Allerheiligen tot Kerst-
mis, er zich spontaan auteurs meldden met nieuwe 
gebeden. Dit heeft geresulteerd in een nieuw 
boekje met als titel: Van Maria Lichtmis tot Pinkste-
ren, bidden in onzekere tijden. Ik heb meteen een 
exemplaar gekocht. 
 

In het voorwoord schrijft Leo Fijen onder meer: “In 
dit gebedenboek wordt de vreugde gedeeld dat we 

niet aan ons lot worden overgelaten, niet in de woestijn van de veertigda-
gentijd, niet in het lijden om ons heen, niet in de dood van Christus. Hier 
wordt gedeeld dat we in de eenzaamheid en het isolement, in het verdriet 
en het afscheid, in de beproevingen en de saaiheid omgeven zijn door het 
leven. Door alles heen spreekt het leven tot ons. In de grote goedheid van 
de verrijzenis, maar ook in het wonder van de kleine goedheid.” 
 

Het boekje bevat verhalen, gedichten en gebeden van ruim twintig auteurs. 
Ik neem elke dag even de tijd om er in te lezen. Op die manier hoop ik me, 
juist doordat we in deze periode moeilijker in vieringen samen kunnen ko-
men, toch voor te kunnen bereiden op de Paastijd en zelfs richting Pinkste-
ren, in de wetenschap dat dit ook kan en mag in de kleine kring waarin we 
nu noodgedwongen leven. 
 

Ine Steenhoff 
Van Maria Lichtmis tot Pinksteren, 
Bidden in onzekere tijden, 
[red.] Leo Fijen, 
Uitgeverij Adveniat in Baarn, 2021, 208 p., 
ISBN 978-94-93161-53-5, € 9,90 
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Filipijnse dominicaan ontwikkelt coronavaccin 
 

Toen pater Nicanor Robles Austriaco vernam hoe moeilijk het voor de Filipij-
nen zou zijn aan vaccins uit het Westen te komen, ging hij zelf aan de slag. Pa-
ter Nicanor is een Filipijns-Amerikaanse wetenschapper, microbioloog en 
professor. Sinds 2005 werkt hij aan de faculteit van Providence College, een 
dominicaanse universiteit in de Verenigde Staten. Hij is ook onderzoeker bij 
het Rhode Island Idea Network of Biomedical Research Excellence. Daar-
naast is hij verbonden aan een katholieke universiteit op de Filipijnen. Sinds 
de uitbraak van corona is hij in dat land de vaste pandemie-expert in de 
nieuwsstudio’s. 
 

Pater Nicanor runt een eigen laboratorium in 
Providence College, waar hij bezig is aan een 
vaccin tegen Covid-19 op basis van ontluikende 
gist. Zijn project heet Pagasa, wat in het Fili-
pijns hoop betekent. Zijn grote hoop is dat het 
een goedkoper alternatief kan bieden voor 
ontwikkelingslanden. 
“Arme mensen wonen vaak in dichtbevolkte 
wijken en gebieden, en dat vinden virussen ge-
weldig. Als we het virus willen overwinnen, 
moeten we iedereen vaccineren, en vooral de 
meest kwetsbaren. Het zal nog vele maanden 
duren voordat we kunnen bepalen of het effec-
tief is in diermodellen, maar we zetten door.” 
 

De dominicaan kreeg een startsubsidie van Providence College. Als het vac-
cin blijkt te werken bij muizen, zal zijn onderzoeksteam nog heel wat spon-
sorgeld moeten vinden, maar daar is hij nog niet mee bezig. “God heeft ons 
voorzien van genoeg fondsen om het werk te beginnen. Ik weet dat Hij zal 
voorzien in wat we later nodig zullen hebben als dit werkt,” aldus pater Ni-
canor. 
 

bron: Aleteia, Lieve Wouters 
 

 Wikipedia 
 

  

https://www.kerknet.be/auteur/lieve-wouters
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 ‘Kijk, de Abt’ 
 

 
Saharazand kleurt de hemel rood op 21 februari 2021 

 

 Sabine Wensink op Fb Wat is het fijn om een Scheveninger te zijn 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 23 maart 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, pag. 5 bovenaan en 11 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). 

 


