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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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Het jaar van Peter Kanis 
 

De Nederlandse jezuïet, theoloog, Bijbelvertaler en catechist Petrus Canisius of 
Peter Kanis wordt in 2021 wereldwijd herdacht. 
 

Dit jaar wordt de vijfhonderdste 
verjaardag van Petrus Canisius 
(1521-1597) gevierd. De jezuïet, 
theoloog en schrijver werd op 
8 mei 1521 als Peter Kanis in Nij-
megen geboren. Na de Latijnse 
school in zijn geboortestad stu-
deerde hij filosofie en theologie in 
Keulen. 
 

In 1543 trad hij, na een ontmoeting 
met de jezuïet Pierre Favre, als eer-
ste Nederlander in bij de toen net 
opgerichte Sociëteit van Jezus, de 
orde van de jezuïeten. In 1549 
legde hij in Rome, in aanwezigheid van Ignatius van Loyola, zijn kloosterge-
loften af. Hetzelfde jaar promoveerde hij in Bologna tot doctor in de godge-
leerdheid. 
 

Petrus Canisius bestreed de Reformatie en de geloofsonwetendheid onder 
katholieken. Hij speelde een voorname rol in de Contrareformatie en 
raakte vooral bekend als auteur van de eerste katholieke catechismussen. 
Zijn Summa Doctrinae Christianae uit 1555 in vraag- en antwoordvorm 
werd in vele talen vertaald en kende ontelbare uitgaven. 
De catechismus beleefde meer dan duizend herdrukken in 26 talen en is 
een van de meest herdrukte boeken in de Nederlandse geschiedenis. 
De pionier van het onderwijs en de verkondiging van het katholieke geloof 
overleed in 1597 en werd in 1864 zalig verklaard. In 1925 werd hij door 
paus Pius XI heilig verklaard. 
 

bron: Kathpress.at 
 

 De heilige Petrus Canisius, Wikipedia 
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Familieberichten 
 

gedoopt en gevormd 
04-04-2021 Victor Alexander van der Kruk 
 

overleden 
02-04-2021 Maria Cornelia (Rietje) Struijk 
04-04-2021 Johanna Cornelia (Jopie) Padlina 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand maart 2021 is er op de bankrekening € 536,00 ontvangen en in 
het houten offerblok in de kerk € 549,70. Fijn dat u de Abt niet vergeet. 
 
Van de Bond Zonder Naam: 
 

Het ABC van een nieuwe tijd 
 

Van Aanraken tot Zorgzaamheid. Als laatste de Z. 
 

Z van Zorgzaamheid: het is van zoveel kracht en schoon-
heid dat wij weer hebben leren zorgen voor elkaar. Met 
soep of boodschappen. Blijf vragen: ‘Hoe gaat het met 
jou, wat kan ik voor je doen.’ 
 

bron: kerknet.be 

 

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 bij-
gaande QR-code met de camera van uw telefoon; volg 
de instructie op uw telefoon; voer gewenste bedrag in; 
selecteer uw bank; rond uw donatie af in uw bank-app. 
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Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins, voor Nasrin Sotoudeh, een Iraanse mensenrechten-
advocate die ongekend moedig onder elke 
omstandigheid voor andere vervolgden op-
komt en zich niet door de overheid laat in-
timideren. Ze is in maart 2019 tot 38 jaar 
gevangenis en 148 zweepslagen veroor-
deeld. 
Uit protest tegen de weigering van de au-
toriteiten ook politieke gevangenen op co-
ronaverlof te sturen is zij in augustus 2020 

in hongerstaking gegaan. Ernstig verzwakt is zij van de Evin-gevangenis naar 
een nog beruchtere gevangenis overgeplaatst. Ze mocht aan het einde van 
dat jaar tijdelijk naar huis. Verwacht wordt dat de overheid haar opnieuw in 
de gevangenis zet zodra ze weer op krachten is gekomen. Bij al die andere 
anonieme activisten, journalisten en advocaten voor wie niemand opkomt. 
 

 Arash Ashourinia voor Amnesty International 

 

Engel in het licht 
 

Het is vrijdag 26 maart 2021, eind van de 
ochtend, als Elize Pilon, medewerkster op 
het secretariaat, de kerk inloopt en getrof-
fen wordt bij het zien bij de engel op de 
scheidingswand tussen kerk en Ontmoe-
tingsruimte. De engel baadt in het zonlicht 
dat kleur meekrijgt van de glas-in-loodra-
men. Ze maakt er deze foto van. 
 

Lunchconcert 
 

Het programma van de orgelconcerten van 
Patrick Hopper vindt u enkele dagen voor 
het concert op website orgelmuziekopdon-
derdag.nl.  
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Werk in uitvoering: de godslamp 
 

Naar aanleiding van een discussie in de beheercommissie over de bronzen 
godslamp uit 1927 van de firma Brom, is de staat van de lamp eerst maar 
eens grondig geïnspecteerd. Hieruit bleek dat er meer onderdelen ontbra-
ken of licht vervormd waren, dat wat de montage aan de wand betreft 
slechts nog één van de vijf bevestigingspunten als veilig kon worden gety-
peerd en dat er naast vervuiling ook sprake was van corrosie. De Vrienden 
van de Abt hebben aangeboden om de bronzen godslamp op kosten van de 
stichting te laten restaureren. 
 

  
Godslamp van de H. Antonius Abt Godslamp van de O.L.V. van Lourdeskerk 
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Na interne goedkeuring van dit plan heeft Willem Noyons, van het 
Utrechtse ‘Atelier Willem Noyons’, de godslamp op 13 april 2021 losge-
haald en grotendeels gedemonteerd. In zijn atelier zijn in 2016 ook de 
bronzen beelden van het hoogaltaar, het Maria-altaar en het bronzen reliëf 
van het Jozefaltaar gerestaureerd. 
 

Extra schakels 
De godslamp wordt daar eerst helemaal blank gemaakt en alle ontbre-
kende onderdelen worden opnieuw vervaardigd. Maar ook worden er vier 
overeenkomstige extra schakels gemaakt waarmee de godslamp straks zo’n 
25 cm lager komt te hangen. Hierna wordt het geheel opnieuw gepatineerd 
en voorzien van een modernere beschermlaag. 
 

Bij deze restauratie krijgt de godslamp dezelfde goudgele bronskleur als 
alle altaarbeelden. Na bijna 94 jaar zag de godslamp er namelijk veel don-
kerder uit dan hij er in 1927 uitgezien moet hebben. 
 

Tijdelijke vervanging 
Omdat de restauratie van de godslamp van Brom zeker een week of vier 
gaat duren, is nu tijdelijk de godslamp uit de voormalige O.L.V. van Lour-
deskerk op dezelfde plek opgehangen. Deze verzilverde metalen godslamp 
uit 1921 hing sinds 2005 in de sacristie van de Abt en is hiermee weer even 
in ere hersteld. De ophanging mag dan misschien niet echt mooi zijn, hij is 
functioneel genoeg en voor velen valt zo misschien niet eens op dat er wat 
veranderd is. 
 

Hopelijk verloopt de restauratie voorspoedig en zal de monumentale bron-
zen godslamp eind mei weer in volle glorie te bewonderen zijn. 
 

Namens de stichting Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha 
 

 Bart Maltha 
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Encycliek van de paus in het Nederlands vertaald 
 

Fratelli tutti – Allen broeders en zusters 
 
De Nederlandse vertaling van Fratelli tutti, de jongste encycliek van paus 
Franciscus over broederlijkheid en sociale vriendschap, kwam half decem-
ber beschikbaar. 
 
Enkele citaten: 
 
“Broederlijkheid uitbouwen, lokaal of universeel, kan alleen door geesten 
die vrij zijn en openstaan voor authentieke ontmoetingen (50). 
 

“Elke dag biedt ons een nieuwe kans, een 
nieuwe mogelijkheid. We moeten niet alles ver-
wachten van onze bestuurders, dat zou kinder-
achtig zijn. We krijgen de ruimte die we nodig 
hebben voor medeverantwoordelijkheid bij het 
creëren en invoeren van nieuwe processen en 
veranderingen (77). 
 
“De wereld is er voor iedereen, omdat we alle-
maal met dezelfde waardigheid op deze aarde 
geboren zijn. Verschillen in kleur, religie, talent, 
geboorteplaats, woonplaats en nog zoveel meer 
kunnen niet opgeëist of gebruikt worden om te 

rechtvaardigen dat de privileges van sommigen boven de rechten van ie-
dereen geplaatst worden. Als gemeenschap hebben we de plicht ervoor te 
zorgen dat ieder mens waardig kan leven en voldoende mogelijkheden 
heeft om zich integraal te ontwikkelen (118). 
 
bron: Geert Lesage, kerknet.be 

Fratelli tutti, paus Franciscus, 
Uitgeverij Halewijn, paperback, 168 p., ISBN 978-
94-61962-03-4, € 12,00 
onder meer te bestellen via berneboek.com 

  

https://www.kerknet.be/auteur/geert-lesage
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Als gelovigen niet naar de kerk komen… 
komt de kerk naar hen 
 

Volgens Robert Luttikhuis moet de kerk met eenvoudige middelen 
meer en zichtbaarder aanwezig zijn in de openbare ruimte. 

 

Een parochie in Lastrup, een 7.000 inwoners tellende gemeente in de Land-
kreis Cloppenburg in de Duitse deelstaat Nedersaksen, projecteert sinds 
enige tijd geloofsboodschappen op de kerkgevel. 
 

 
 

Dat is te danken aan Robert Luttikhuis, een pastoraal adviseur van het bis-
dom Münster, die zich afvroeg hoe de Kerk met eenvoudige middelen en 
zonder hoge kosten nadrukkelijker aanwezig kan zijn in de openbare 
ruimte. De bezinning resulteerde in de plaatsing van een projector die sinds 
21 januari 2021 elke avond van zes uur tot middernacht bemoedigende ge-
loofsboodschappen projecteert op de Petruskirche. 
 

Robert Luttikhuis: “Wij hebben de beamer voor nog geen 50 euro op inter-
net gekocht. De elektriciteitskosten zijn erg laag. 's Avonds bedragen zij on-
geveer één cent. Sinds de start van het initiatief staan mensen vaker stil 
voor de kerk en zij maken regelmatig een foto, die zij dan later met ande-
ren delen.” 
 

bron: katholisch.de 
 

 Petruskirche Lastrup 
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Maandagenda 

za 01 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 02 10.00 uur Vijfde zondag van Pasen. Woord- en communie-

viering met pastor Eijken m.m.v. kinderkoor De 
Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. Motto: 
Houd van elkaar! 

di 04 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 06 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

zo 09 10.00 uur Zesde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 
pastoor Langerhuizen m.m.v. Patrick Hopper en 
cantors van Laus Deo. Zij zingen onder meer het 
Ave Maria van Vladimir Vavilov. 

di 11 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 12 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
do 13 10.00 uur Hemelvaart van de Heer. Eucharistieviering met 

pastoor Langerhuizen m.m.v. Richard Ram en 
cantors van Gli Uccelli. Zij zingen onder meer Viri 
Galilaei, Alleluia, ascendit Deus en Signa eos. 

  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 15 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  14.00 uur Vormselgroep Portugeestalige gemeenschap 
zo 16 10.00 uur Zevende zondag van Pasen. Eucharistieviering 

met parochievicaris Van der Helm m.m.v. Pipi 
Drijfhout en cantors van PaMa. 

  13.00 uur Doop van Alizee Liselotte Leest door pastoor Lan-
gerhuizen 

di 18 08.30 uur Rozenkransgebed 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 20 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
zo 23 10.00 uur Pinksteren. Eucharistieviering met pater Vincent 

Wang m.m.v. Richard Ram en cantors van Gli 
Uccelli. 
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di 25 08.30 uur Rozenkransgebed 

  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 27 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
do 27 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 28 14.00 uur Huwelijksviering van Lanny The en Stan van der 

Linden met pastoor Bouke Bosma 
zo 30 10.00 uur H. Drie-eenheid. Eucharistieviering met parochie-

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

ma 31  Pastor Jan Eijken afwezig tot en met 4 juni 
wijzigingen voorbehouden 

 

Regels bij kerkbezoek 
 

In verband met de bestrijding van het coronavi-
rus geldt dat er maximaal 30 kerkgangers de li-
turgische vieringen mogen bijwonen. Het ge-
bruik van handgel, het onderling houden van 1½ 
meter afstand en het aanmelden zijn verplicht. 
Aanmelden 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 de website van de parochie. 
Dringend verzoek bij bezoek aan de kerk een mondkapje te dragen. 
 

Mariamaand 
 

Mei is in de katholieke Kerk de Mariamaand. De 
Romeinen noemden de meimaand naar de moe-
dergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in 
Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, 
de Moeder Gods. 
In de Antonius Abt besteden Angela van der 
Toorn en An Kemp deze maand extra aandacht 
aan de devotie tot Maria. Zij organiseren elke 
dinsdag om 8.30 uur het rozenkransgebed en no-
digen u daarvoor van harte uit.  
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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 bankrekening-

nummer 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 ook op Scheve-
ningen meer dan ooit nodig en uw geld 
wordt goed gebruikt. 
Mocht u in de kerk komen dan kunt u 

schoonmaakartikelen en houdbare levensmiddelen in de manden voor de 
voedselbank doen. Ook toiletartikelen als douchegel, zeep, tandpasta en 
tandenborstels zijn meer dan welkom. 
In Kerk in Den Haag van april 2021 staat een artikel van Hans Hemmes over 
de Voedselbank Haaglanden getiteld Voedselpakketten aan de lopende 
band. Voedselbank Haaglanden levert elke donderdag de basispakketten 
aan Voedselbank Scheveningen. 
 

Petrus in Scheveningen 
 

‘Petrus in het land’ is een programma van 
KRO-NCRV dat elke zaterdag om 17.10 uur 
wordt uitgezonden op NPO 2 en waarin de 
kijker kennis maakt met lokale kerkgemeen-
schappen in Nederland. Op 20 maart ging 
het, met als thema ‘Op leven en dood’, over 
de Bethelkerk aan de Jurriaan Kokstraat. 
Ds. Gerco Lock en enkele gemeenteleden 
vertelden wat het thema voor de Bethelker-
kers betekent. Het van The Passion be-
kende verlichte kruis stond in de kerkzaal 
opgesteld. 
 

bron: Scheveningse Kerkbode 2 april 2021  
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Aanbevolen boek: Het oude Egypte 
 

Ik had af en toe wat moeite met de vorm waarin dit boek geschreven is en 
toch vond ik het zeer de moeite waard. Ik las bijzonder interessante dingen 
die erom vragen uitgediept te worden. Over oude Egyptische riten die de 
basis vormen voor rituelen in het christendom. 

Het is moeilijk een korte samenvatting te ge-
ven. Die Egyptische goden duizelen mij altijd. 
Tjeu Van den Berk weet het overigens in 
grote lijnen wel duidelijk te maken. En be-
paalde riten en gebruiken zo te omschrijven 
dat je begrijpt dat er historische overeen-
komsten zijn. 
Zo legt hij uit dat in het oude Egypte er al 
duizenden jaren een opstandingsverhaal be-
stond, verrijzenis uit de dood, een onsterfe-
lijke ziel, een eeuwig leven en een oordeel 
na de dood. 
Hij verduidelijkt het verhaal over Lazarus, de 
Egyptische naam voor Osiris, met zijn twee 
zussen, Maria en Martha. 
Hij haalt ook Karl Gustav Jung erbij die een 

psychologische interpretatie van het dogma van de Drie-eenheid bij de 
Egyptenaren zag. En zoveel meer. 
Nogmaals, ik vond het boek de moeite waard, en wil het nog een keer le-
zen. 
 

Elize Pilon 
Het oude Egypte: bakermat van het jonge christendom, 
Tjeu van den Berk 
Uitgeverij VBK Media, 2011; 300 p.; geïllustreerd; 
ISBN 978-90-21142-99-9, paperback € 24,50 

 
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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Missionarissen zijn er nooit voor zichzelf 
 

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich 
elke dag in voor hun kwetsbare medemensen. Eén keer per jaar zetten wij 
hen in de schijnwerpers en wel tijdens de Pinksteractie van de Week Ne-

derlandse Missionaris 
(WNM). 
Van 15 tot en met 23 mei 
voert WNM campagne 
voor het welzijn van deze 
bevlogen en bezielde 
mannen en vrouwen, zo-
dat zij zich kunnen blijven 
inzetten voor de ander. 
Uw steun is daarbij on-
misbaar. Al vragen missi-
onarissen zelf weinig, een 

steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken. 
 

Geïnspireerd door hun geloof werken missionarissen overal ter wereld. 
Missionaris Peter Daalhuizen (foto pag. 15) is bijvoorbeeld al bijna veertig 
jaar actief in Brazilië, waar hij zich, samen met zijn zus, inzet voor bejaarden 
en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn 
hoede. “Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort,” zegt hij. “Dat mensen 
aan je denken, ook al ben je ver weg. Dat is voor mij een enorme gerust-
stelling. Het is erg fijn een achterban te hebben.” 
 

Missionair werker Susanne Beentjes bekommert zich in Tanzania om meis-
jes die al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden af-
maken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te zor-
gen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is. Susanne, pater Peter en al 
die andere missionarissen zijn er altijd voor de ander. En willen er – samen 
met u – voor hen zijn. Doet u mee? 
 

De WNM steunt missionarissen in hun persoonlijk welzijn. WNM biedt fi-
nanciële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan verze-
keringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen 
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zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen genieten van een verlof in Ne-
derland zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen. 
Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrem-
pelig fonds waar missionarissen een beroep op 
kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld 
als hun computer gestolen is en geld voor ver-
vanging ontbreekt. Zo is WNM het steuntje in 
de rug van onze missionarissen. 
 

Alleen samen met u kan WNM dit steuntje in 
de rug zijn voor mensen als pater Peter en Su-
sanne. In de Antonius Abt heeft een apart of-
ferblok voor de WNM wegens het beperkt toe-
gestane aantal kerkgangers nauwelijks zin. Maak daarom een lief bedrag 
over op bankrekening NL30 RABO 0171 2111 11 ten name van Week Ne-
derlandse Missionaris. Voor u een kleine moeite – voor de missionarissen 
een groot verschil. Dank u wel. 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek 
werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede 
 

Voor meer informatie: de inliggende folder en website weeknederlandsemissionaris.nl 
 

 Week Nederlandse Missionaris 

 

Geel is de kleur van Pasen 
 

Voor het hoogfeest van Pasen maakte Ada van 
der Knaap twee grote vazen op met gele lelies 
die een plaats kregen op het priesterkoor. 
In de Ontmoetingsruimte stonden takken van 
de krulhazelaar die op maandag 12 april aan 
het einde van de ochtend extra aandacht trok-
ken door de bijzondere lichtinval. 
Door de goede zorgen van Ada waren er op 
Palmzondag ook mandenvol buxustakjes. 
 

 Laura ten Bokkel Huinink 
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Paaswake – alle duisternis verdrijven 
 

 

Het is zaterdag 3 april 2021, 
19.00 uur. In de Antonius 
Abt begint de paaswake met 
pastoor Langerhuizen en 
cantors van jongerenkoor 
PaMa. 
Pas kort voor de viering 
wordt bekend dat deze live 
te volgen is op de Facebook-
pagina van het koor. 

 

 

 

Na het ontsteken van het 
paasvuur draagt pastoor Lan-
gerhuizen de brandende 
paaskaars naar voren en zingt 
driemaal ‘Licht van Christus’. 
De kerkgangers antwoorden 
met ‘Heer, wij danken U’. Dan 
volgt de paasjubelzang: ‘Laat 
juichen, heel het hemelkoor 
van eng’len…’ 

 

Lector Fons de Rouw tijdens 
de eerste lezing, uit Genesis. 
‘In het begin schiep God de 
hemel en de aarde. De aarde 
was woest en leeg; duisternis 
lag over de diepte en een he-
vige wind joeg de wateren 
op. Toen sprak God: “Er moet 
licht zijn!” En er was licht. En 
God zag dat het goed was.’  
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Pastoor Langerhuizen in de 
preek: ‘Ieder van ons heeft 
wel eens dingen in het leven 
waar hij of zij doorheen 
moet. Verdrietige dingen. 
En met Pasen horen we: dat 
kàn.’ 

 

 

 
 
 
 
 
 
De wijding 
van het 
doopwater.  

 

 

 
 
‘U zij de glorie’, het slotlied, 
door leden van jongeren-
koor PaMa. Van links af: 
Conor de Graaf, Heleen van 
Weers, Leo Beeloo, Niels de 
Boer en Kyra Berkhout. 
Niet op de foto want aan 
de piano: Pipi Drijfhout. 

 
 Pixabay en schermopnamen uit de video 
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Verschenen: 
 

‘Een lust voor het oog’ 
 

In maart 2021 is er een interessant boek uitgebracht waarin 25 Haagse ker-
ken op een prachtige manier worden uitgelicht. Op een toegankelijke ma-
nier beschrijft auteur Botine Koopmans hierin de historie en interieur van 
elk van deze kerkgebouwen. De foto’s zijn door Dick Valentijn gemaakt en 
hij is er in geslaagd om, met gebruik van veelal paginagrote foto’s, de ka-
rakteristieke sfeer van elk gebouw op te roepen. 
 

Het boek heeft als titel ‘Een lust voor 
het oog’ en de selectie van kerkgebou-
wen berust, naast de historische beteke-
nis, dan ook sterk op het bijzondere in-
terieur van elk van deze kerken. Er 
moest wat te zien zijn. 
 

Een groot kijk- en leesboek 
over 25 bijzondere Haagse 

kerken 
 
Dit alles geeft een zeer divers maar 
prachtig beeld van totaal verschillende 
Haagse kerkgebouwen. Naast de 23 
kerkgebouwen van onderscheidende 

christelijke geloofsrichtingen, zijn in dit boek ook een synagoge en een 
moskee opgenomen. 
 

In dit boek worden drie Scheveningse kerkgebouwen belicht. Dat zijn de 
Oude Kerk, de Nieuwe Badkapel en natuurlijk onze H. Antonius Abtkerk, 
met als kleine toegift de Lourdeskapel in de Berkenbosch Blokstraat. 
 

Naast de Loosduinse Abdijkerk worden er verder eenentwintig meer speci-
fiek Haagse kerkgebouwen belicht. Hierbij komen de verschillende kerken 
van de parochie Maria Sterre der Zee ruim aan bod. Te weten: de H. Jaco-
bus de Meerdere (Parkstraat), de H. Paschalis Baylon (Wassenaarseweg), 
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de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Elandstraat), de H. Martha 
(Hoefkade) en de H. Theresia van Avila (Westeinde). 
 

Dit boek is nu te koop in een boekwinkel, maar u kunt het ook direct bij Uit-
geverij Verloren bestellen. De prijs blijft gelijk, want deze rekent hiervoor 
geen verzendkosten. 
 

Mocht u op de pastorie komen, in de bibliotheek op de eerste etage ligt het 
presentie-exemplaar ter inzage. 
 

Bart Maltha 
 

 Bart Maltha 

Een lust voor het oog, Botine Koopmans en Dick 
Valentijn, 
Uitgeverij Verloren, Torenlaan 25, 1211 JA Hilver-
sum, www.verloren.nl 
Formaat: 25 bij 32,5 cm, 372 p., harde kaft, ISBN 
978-90-87049-08-9, € 39,95 

PaasChallenge 2021 
 

Een aardig aantal mensen maakte 
gebruik van het digitale paasthea-
ter, een wandeling door Scheve-
ningen aan de hand van QR-codes 
die het paasverhaal vertelden. Er 
hadden zich 44 personen als 
groepje of gezin aangemeld en, sa-
men met degenen die op de bon-

nefooi kwamen, lag het totaal op meer dan 150. 
Bij de Oude Kerk aan de Keizerstraat werd op zaterdag 3 april voor de deel-
nemers koffie, thee en limonade geschonken. 
De reacties op de PaasChallenge waren overwegend positief; de meeste 
wandelaars vonden het scannen van de QR-codes en het oplossen van de 
opdrachten behoorlijk uitdagend. Conclusie: voor herhaling vatbaar. 
Het evenement werd in de Goede Week georganiseerd door een aantal 
Scheveningse kerken, waaronder de Antonius Abt. 
 

bron: Scheveningse Kerkbode 23 april 2021 

  

http://www.verloren.nl/
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezien vanuit de Ooststraat ter 
hoogte van de huisnummers 11-77. 
Het meisje werd later een schoon-
zusje van pastor Elma Beerends. 
 

 Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 25 mei 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. 11 en 12 bovenaan 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). 

 


