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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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Orthodoxe aartsbisschop pleit 
voor gemeenschappelijke paasdatum 

 

De orthodoxe aartsbisschop Job Getcha van Telmessos (op de foto op be-
zoek bij paus Franciscus), die aan het hoofd staat van de delegatie van het 
oecumenische patriarchaat van Constantinopel bij de Wereldraad van Ker-
ken, denkt dat de 1700e verjaardag van het eerste oecumenische concilie 
van Nicea in 2025 een goede gelegenheid is voor de invoering van een ge-
meenschappelijke paasdatum voor alle christelijke kerken. 
 

Verschillende leiders van chris-
telijke kerken hebben al eer-
der voor de invoering van zo’n 
gemeenschappelijke paasda-
tum gepleit, als teken van de 
zichtbare eenheid van de 
christelijke kerken. Maar die 
voorstellen vonden in het ver-
leden onvoldoende steun. 
Aartsbisschop Getcha noemt 
een kalenderhervorming noodzakelijk. Dit is een goede gelegenheid voor 
de invoering van een gemeenschappelijke paasdatum. Het feit dat Pasen in 
Oost en West in dat jaar op dezelfde dag (20 april) wordt gevierd is een ex-
tra argument. 
 

De orthodoxe aartsbisschop herinnert eraan dat op het concilie van 
Nicea niet alleen een gemeenschappelijke geloofsbelijdenis werd afgekon-
digd. Er werd toen ook een gemeenschappelijke paasdatum voor de chris-
telijke kerken ingevoerd. Helaas zijn de christelijke kerken vandaag ver-
deeld voor het vieren van deze belangrijkste christelijke feestdag. Dat heeft 
onder meer te maken met het feit dat de orthodoxe kerken nog altijd de ju-
liaanse kalender hanteren, terwijl de kerken van het Westen zijn overge-
stapt naar de gregoriaanse kalender. 
 

bron: kathpress.at 
 

 Vatican Media 
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Familieberichten 
 

overleden 
05-03-2021 Guido Vinkesteijn, zoon van Joke en Loek 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand februari 2021 is er op de bankrekening € 886,00 ontvangen en 
in het houten offerblok in de kerk € 372,02. Hartelijk dank. 
 

Eerste communie 2021 
 

De begeleidingsgroep van de eerste communicantjes heeft, naar aanleiding 
van de persconferentie van de minister-president over de bestrijding van 
het coronavirus op 23 februari, besloten dat het nog niet verantwoord is in 
de pastorie voorbereidingsbijeenkomsten te organiseren. De reden is dat 
de kinderen op verschillende basisscholen zitten waar zij in kleine groepen 
worden toegelaten om besmetting te voorkomen. De bedoeling is dat de 
kinderen dan geen andere contacten hebben. De begeleidingsgroep be-
staat uit Angelique van Tintelen, Cécile Starink en Marie-Elise Huijgen. 
 

De medewerkers 
van het secretariaat 

wensen u van harte: 
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Van de Bond Zonder Naam: 
 

Het ABC van een nieuwe tijd 
 

Van Aanraken tot Zorgzaamheid. Nu de Q tot en met de Y. 
 

Q van Quid? Het even allemaal niet weten. Dat mag. Omdat dat nodig is. 
Omdat het zelfs goed is om niet op alles een antwoord te hebben. 
 

R van Rust: omarm de tijd zoals ze zich aandient. Neem 
rust, adem. 
 

S van Samen: verbinden met elkaar. Ook en vooral met 
wie het moeilijker heeft dan jijzelf. Laat ons de kans 
grijpen om iedereen mee aan boord te krijgen in deze 
nieuwe wereld. Laat ons niemand vergeten. 
 

T van Trager: haast je niet meer zoals je vroeger deed. Blijf in het moment 
waar je bent. 
 

U van Universele liefde: je bent deel van het grote geheel. Heb lief. Heb al-
les lief. 
 

V van Verandering: we willen allemaal verandering maar zijn we ook bereid 
om te veranderen? Pak ongezonde gewoontes aan. Zoek alternatieven. Kijk 
rond. Vraag hulp. Je bent niet alleen. Wees mild. Ook wanneer het niet 
lukt. Probeer opnieuw. Het moment is nu. 
 

W van Wakker: kijk wat er gebeurt. Sluit je ogen niet. Wees wakker. Blijf 
alert voor de illusie van bezit, reclame, productiviteit, succes. Voor wat 
men je probeert aan te praten. Voor ‘wat hoort’. Blijf kritisch. Vertrouw op 
jezelf. Zoek bondgenoten met dezelfde levensvisie. 
 

X van XXX: én kussen. Zoveel kussen. 
 

Y van Ying en Yang: de wereld roept om balans en samenwerking. In het 
groot en in het klein. Er is daadkracht én zachtheid nodig. Van ieder van 
ons. En op grote schaal. Verbindend leiderschap. Niet van één leider maar 
van de leider in elk van ons. 
 

bron: kerknet.be 
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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. 
 

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. 
 

Lunchconcert 
 

Het programma van de orgelconcerten van Patrick Hopper vindt u enkele 
dagen voor het concert op website orgelmuziekopdonderdag.nl. 
 

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’. De stichting heeft de ANBI-status. 

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

Paaskaars 
 

Het motief van de nieuwe paaskaars is een regenboog. De kaars wordt tij-
dens de paaswake gewijd net als de huispaaskaarsen. Na de paaswake zijn 
de bestelde huispaaskaarsen af te halen bij de dienstdoende koster. 
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PaasChallenge Scheveningen 
 

De Scheveningse kerken hebben weer een gezamenlijk project bedacht, nu 
voor Pasen: de PaasChallenge 2021 met als titel ‘De weg door Jeruzalem’. 
Het is een avontuurlijk QR-codespel. Je komt al wandelend langs verschil-
lende QR-codes op kerken in Scheveningen, onder meer bij de Antonius 
Abt. Deelnemers kiezen bij de start welk karakter ze in het spel willen zijn. 
De informatie hierover krijgen ze bij de start gemaild of is te downloaden 
vanaf de website. Tijdens het spel beland je midden in het verhaal van Pa-
sen. Doe coronaproof mee in groepjes van twee personen of met meer per-
sonen uit één huishouden. 
 

Het startpunt is bij de Oude Kerk in de Keizerstraat. De challenge zal zo’n 
1,5-2 uur duren. Je kunt het spel doen van 29 maart t/m 3 april. Op zater-
dag 3 april is er onderweg wat extra’s te beleven! Meld je aan in een tijd-
slot via de website paastheater.nl. Via de website krijg je de instructie over 
het spel. Zorg voor een smartphone waarmee je een QR-code kunt scan-
nen. 
 

Het spel wordt vooral georganiseerd voor jongeren, maar iedereen kan 
meedoen, ongeacht je leeftijd. 
Doe je mee aan de PaasChallenge? Veel plezier! 
 

Greet Kappers 
pastoraatgroep 
 

 
Nieuw 

Graag stellen wij een nieuwe 
medewerker van het secretari-

aat voor: Lady Whisky. 
Whisky komt op vrijdagochtend 

en heeft als specialiteit het 
zoeken van een zonnig plekje. 

 
 Elize Pilon 
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Maandagenda 

do 01 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.00 uur Witte Donderdag. Eucharistieviering met pastoor 

Langerhuizen. Annemarie Krom, Cunera van 
Heerden, Ine Steenhoff en Wilhelmien Elbers zin-
gen, met Patrick Hopper aan het orgel, de Missa 
parvulorum van Kees Bornewasser. 

 

 
 

Witte Donderdag 
 

vr 02 15.00 uur Goede Vrijdag. 
Kruisweg met pastoor Langerhuizen m.m.v. 
Patrick Hopper en cantors van Laus Deo. 

  19.00 uur Goede Vrijdag. 
Kruishulde met pastoor Langerhuizen m.m.v. 
Patrick Hopper en cantors van Laus Deo. 

za 03 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  19.00 uur Paasnacht. Paaswake met pastoor Langerhuizen 

m.m.v. Pipi Drijfhout en cantors van PaMa. 
zo 04 10.00 uur Paaszondag. Eucharistieviering met pastoor 

Langerhuizen en doop van Victor van der Kruk. 
Cantors van Gli Uccelli zingen de Missa VIII o.l.v. 
Richard Ram. 

di 06 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 08 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
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zo 11 10.00 uur Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen). Eu-
charistieviering met parochievicaris Van der Helm 
m.m.v. Patrick Hopper en cantors van Laus Deo. 

di 13 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 14 10.00 uur Vergadering beheercommissie 
do 15 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 17 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 18 10.00 uur Derde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 

parochievicaris Rivadeneira Aldás m.m.v. Pipi 
Drijfhout en cantors van PaMa. 

di 20 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 22 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

 

 
 

Goede Vrijdag 
 

zo 25 10.00 uur Vierde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 
parochievicaris Van der Helm m.m.v. Richard Ram 
en cantors van Gli Uccelli. 

di 27 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 29 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

wijzigingen voorbehouden 

Er zijn voorlopig geen vieringen op zaterdagavond. 
 

Maak kennis met dopeling Victor van der Kruk in de video derde Advent 
2020 op YouTube-kanaal RKdenhaag, bereikbaar via de homepage van onze 
website.  
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Het glas-in-loodraam 
van de doopkapel 

 

In de betrekkelijk kleine en niet al te hoge doopkapel van de H. Antonius 
Abtkerk is een glas-in-loodraam geplaatst dat opgebouwd is uit drie lang-
werpige ramen. Ook dit glas-in-loodraam heeft een grote stralende cirkel-
vorm, overeenkomstig met die in de twaalf hoge glas-in-loodramen van het 
middenschip en het rechter glas-in-loodraam op de koortribune. 
 

In de grote stralende cirkelvorm is een Christusmonogram met daarboven 
een neerdalende duif (de heilige Geest) aangebracht. De combinatie van 
het Christusmonogram met een neerdalende duif verwijst naar de doop 
van Jezus. In Mattheus 3, 13-17 staat hierover: “Toen Jezus uit het water 
kwam, de hemel zich voor Hem opende en Hij zag de Geest van God als een 
duif neerdalen en op Hem neerkomen. Er kwam een stem uit de hemel, die 
zei: Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind”. 
 

 
 

Het glas-in-loodraam van de doopkapel 
 

Dat het in dit raam specifiek gaat over de doop van Jezus door Johannes de 
Doper in de rivier de Jordaan, wordt mede benadrukt doordat het Christus-
monogram in het centrum van de gehele voorstelling geplaatst is. De twee 
diagonalen van het rechthoekige totaalbeeld vallen exact samen met de 
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letter ‘X’ (chi) in het Christusmonogram. 
In dit glas-in-loodraam symboliseert de stralende cirkelvorm de kracht van 
het sacrament van de doop. 
 

   
 

Details uit het glas-in-loodraam 
 

Antoon Molkenboer heeft de ruimte buiten de stralende cirkelvorm benut 
om water, vissen en oeverplanten uit te beelden. Het gaat hier immers niet 
om de doop in een doopvont of doopbassin, maar om de doop in de rivier 
de Jordaan. 
 

Bart Maltha, Vrienden van de Abt 
 

 Bart Maltha 

 

Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins, voor Alfred Kumi. Hij bekommert zich in onder 
meer zijn Ghanese kerk om mensen die wat stiller zijn of zich anders gedra-
gen dan anderen. En voor Ifedayo Ward van het Mentally Aware Nigeria 
Initiative in Nigeria. 
 

Beiden zetten zich in om misvattingen over geestelijke gezondheidszorg te 
bestrijden en meer kennis daarover te verspreiden. Omdat familieleden het 
gedrag niet begrijpen of denken dat de mensen zijn betoverd, worden ze 
bij instellingen of centra gebracht. Hier krijgen ze niet de zorg of aandacht 
die ze nodig hebben en ze worden vastgeketend, opgesloten in kooien of 
dierenstallen. Dit gebeurt, volgens een rapport van Human Rights Watch, in 
zeker zestig landen (NRC woensdag 7-10-2020). 
 

Dat deze mensen geholpen mogen worden in de breedste zin van het 
woord.  
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Het bijzondere verhaal 
van ‘Broeder Internationaal’ 
 

Tagalog, Engels en Zweeds beschouwt de Zweeds-Filipijnse karmeliet Henrik-
Maria Duenas als moedertalen, maar ook het Nederlands en Frans beheerst hij 
uitstekend. Wie is die karmeliet in Brugge? 
 

Hij maakt indruk met zijn haast vlekkeloze Nederlands en goed geplaatste 
grapjes. Maar hoe komt hij in Vlaanderen terecht en hoe was het om in een 
Filipijns gezin in Zweden op te groeien? 
Broeder Henrik-Maria: “We verhuisden naar Zweden toen ik vier jaar was, 
voor het werk van mijn vader. In de Filipijnen is haast iedereen katholiek, in 
Zweden zo goed als niemand. Het is een seculier land. Veel van mijn 
Zweedse vrienden wisten nauwelijks iets over het christendom. Bij mijn 
moslimvrienden zag ik dan wel weer toewijding aan het geloof.” 
“Bij ons thuis was het geloof belangrijk. Mijn familie heeft een speciale 
voorliefde voor Onze Lieve Vrouw van Fatima. We baden dagelijks samen 
het rozenhoedje en elke zondag gingen wij naar de hoogmis in de parochie. 
Mijn zus en ik werden zelfs misdienaars en dat bleef ik tot aan mijn intrede 
in het klooster.” 
“Dat ik me al vroeg in het geloof ging verdiepen, had misschien te maken 
met mijn zoektocht naar identiteit als jonge immigrant. Was ik nu Filipijn of 
Zweed? Ik leek nergens thuis te horen. Dat mijn religie zo in de minderheid 
was, maakte het extra moeilijk. Er bestonden veel vooroordelen over ka-
tholieken en het katholicisme. Toen Vlaamse karmelietessen in 1956 naar 
Zweden kwamen, woedde in het parlement een fel debat over de vraag of 
ze moesten worden uitgezet. Er bestond in Zweden toen nog een klooster-
verbod. In 1961 kregen de karmelietessen echter dispensatie en zo konden 
ze blijven.” 
 

Hoe leerde je de Karmel kennen? 
“Als 16-jarige ging ik mee op bedevaart naar Italië: Rome, Assisi, Loreto, 
San Giovanni Rotondo, Monte Cassino en zo meer. Bij het graf van Padre 
Pio bad ik om inzicht. Help me te ontdekken wat ik met mijn leven moet 
doen. Als jong kind had ik er al van gedroomd priester of pater te worden, 
maar in de puberteit was die droom stilletjes verflauwd. Nu begon ik meer 
en meer te aanvaarden dat toch ik een kloosterroeping had.” 
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“De Karmel kende ik zijdelings. Als kind droeg ik het scapulier van de Kar-
mel altijd bij me. Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel en het Onbevlekt 
Hart van Maria waren mijn favoriete verbeeldingen van Maria, die ik heel 
genegen ben. Maar wat mij uiteindelijk echt naar de Karmel bracht, was 
een boekje van een Vlaamse karmeliet, pater 
Wilfried Stinissen, over het Inwendig Gebed. 
Samen met drie Vlaamse medebroeders 
stichtte hij het klooster Norraby in Tågarp, 
waar hij tot aan zijn dood verbleef. Ik vond 
het boekje in de bibliotheek van de parochie 
en het opende een nieuwe wereld voor mij. 
Nu pas begreep ik dat het gebed een relatie 
was met God, en dat ik ook geroepen was 
om met Hem verenigd te zijn. Ik probeerde 
te beoefenen wat het boek leerde over de 
stilte, de eenzaamheid en de onthechting, 
het leven in tegenwoordigheid van God. Ik 
voelde me gedreven naar de plaats waar men dit helemaal beleeft, en dat 
was dus in de Karmel, waar de dagorde twee uur stil gebed voorziet, één 
uur ‘s ochtends en één uur ‘s avonds. Ik was overtuigd dat dit mijn thuis 
was. Op mijn 19e verjaardag ben ik ingetreden.” 
 

Hoe werd je ‘Broeder Internationaal’? 
“In 2010 werd ik naar Vlaanderen uitgestuurd – de Zweedse Karmel be-
hoort nog altijd tot de Vlaamse provincie. En tussendoor verbleef ik ook en-
kele jaren in twee kloosters in en bij Parijs. Zo ontstond het grapje ‘Broeder 
Internationaal’. Eerst zei ik schertsend ‘Broeder Identiteitscrisis’ maar dat 
klinkt niet zo positief.” 
 

De Karmel telt talrijke grote figuren. Wie is jouw favoriet? 
“Mijn lievelingsheilige – de Moeder Gods en Sint Jozef even buiten be-
schouwing gelaten – is de Heilige Thérèse van het Kind Jezus en van het 
Heilig Aanschijn, of kortweg Kleine Teresia. Haar geschriften zijn altijd een 
bron van inspiratie. Ze werd maar 24 en had na haar intrede het klooster 
nooit verlaten, maar wat een grote impact had ze op de Kerk. Ze geldt als 
co-patrones van de missie, naast de grote missionaris Franciscus Xaverius.” 
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“Thérèse is voor mij als een grote zus. Bij haar kom ik raad vragen, bij haar 
kan ik altijd bemoediging en troost vinden. In de zomer ga ik haar geschrif-
ten gewoonlijk in Lisieux bestuderen. Altijd ontdek ik bij haar wel iets 
nieuws over de maat en diepte van de Liefde en de Barmhartigheid van 
God.” 
 

Heb je nog een boodschap voor de lezers? 
“In deze tijd van quarantaine kan de eenzaamheid zich doen gelden. Je kan 
daar makkelijk gefrustreerd over worden. Mijn kleine bemoediging kan 
maar zijn: je bent niet alleen in je eenzaamheid. Wij zijn allemaal bezield en 
bewoond door God. De stilte en de eenzaamheid openen ons om dit te be-
seffen en soms zelfs ervaren. Wees niet bang voor de stilte, open je voor 
Hem, zoals Jezus zei in de Bijbel: ‘Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand 
mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd 
met hem houden en hij met Mij.’” 
 

bron: Lieve Wouters, kerknet.be 
 

 kerknet.be, broeder Henrik-Maria voor een kluis van het klooster in Brugge 

 

Regels bij kerkbezoek 
 

Ook na de persconferentie van premier Rutte op 23 maart blijft, in verband 
met de bestrijding van het coronavirus, gelden dat er maximaal 30 kerkgan-
gers de liturgische vieringen mogen 
bijwonen. Het gebruik van handgel, 
het onderling houden van 1½ meter 
afstand en het aanmelden blijven ver-
plicht. 
 

Aanmelden kan telefonisch bij het se-
cretariaat, 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 de website van de parochie. 
 

Dringend verzoek bij bezoek aan de kerk een mondkapje te dragen. 
  

https://www.kerknet.be/auteur/lieve-wouters
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Aanbevolen boek: Judas 
 

Jeruzalem, de winter van 1959. Sjmoeël Asj besluit zijn studie (en zijn scrip-
tie waarin hij zich vooral zou richten op de rol van de mysterieuze Judas) af 

te breken. In diezelfde tijd verlaat zijn vriendin 
hem en blijkt dat zijn ouders hem niet meer fi-
nancieel kunnen ondersteunen. Sjmoeël heeft er 
genoeg van en wil Jeruzalem verlaten, maar dan 
ziet hij een advertentie die hem de mogelijkheid 
geeft om toch te blijven, ook al mag hij niemand 
vertellen waar hij is. Hij komt terecht in het huis 
van een oude man, Gersjom Wald… 
 

Judas in de pers: 
De Groene Amsterdammer – Judas wordt van 
binnenuit beschreven, in een adembenemende 
perspectiefwisseling, zoals alleen de beste schrij-
vers dat kunnen. (...) Oz weet zo via de weg van 
de fictie een brug te slaan tussen toen en nu, hij 

laat zien hoezeer mensen elkaar doorlopend verraden, en dat er toch zui-
verheid mogelijk is. Het is eigenlijk wonderlijk dat een boek met zo’n con-
fronterende boodschap je toch met een gevoel van hoop achterlaat.’ 
 

Friesch Dagblad – Is de mens een Judas? Het antwoord van Amos is ja, 
maar Judas was ook een mens… 
 

Ik vond het ook een prachtig boek. Een tijdje geleden gelezen en ik herin-
ner me het gevoel dat het me gaf. Inderdaad, dat we allemaal Judas zijn. 
 

Elize Pilon 
Judas, Amos Oz 
Uitgeverij De Bezige Bij, 2019; 400 p.; 
ISBN 978-94-03157-90-0, € 19,99 

 
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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‘Kijk, de Abt’ 
 

 
Bij zonsopgang midden november 2020 

 

 Jan Kuiper 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 20 april 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. 4, 6, 8, 9 en 14 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). 

 


