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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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Levende kapel in Rome maakt muziek 
 

Het idee kwam van een Australisch-Canadese muzikant, Julian Darius Revie, 
die geïnspireerd was door een bepaalde zin uit de encycliek Laudato Si’, 
verschenen op 18 juni 2015, waarin paus Franciscus oproept om te leren le-
ven in serene harmonie en daaraan toevoegt: Laten we zingen onderweg. 
Die toevoeging vol hoop en optimisme zette Revie aan het dromen. 
 

 
De ‘Living Chapel’ staat symbool voor een planeet in harmonie 

 
De ‘Living Chapel’ is een samenwerkingsverband om u tegen te zeggen. 
Kunstenaars uit verschillende disciplines, leerlingen, bouwvakkers en hove-
niers sloegen er de handen voor ineen. 
 

Architectuur, muziek en natuur 
spelen wonderlijk samen in een 
sacraal geheel 

 

De constructie bestaat uit gerecycleerd aluminium, bekleed met planten uit 
de oerbossen van Europa. Het ontwerp is qua afmetingen gebaseerd op de 
kapel van Sint-Franciscus in Assisi, maar dan opengewerkt. Zonnepanelen 
zetten een waterpartij in beweging, die op zijn beurt lieflijke klanken voort-
brengt. De kapel is dan ook een ode aan Franciscus van Assisi. Tegelijk staat 
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ze als sacrale ruimte open voor elke overtuiging. De makers lieten zich naar 
eigen zeggen niet enkel inspireren door de encycliek maar evenzeer door 
de doelen van de Verenigde Naties die armoede en ongelijkheid in de we-
reld willen verminderen. 
 

De kapel werd opgebouwd in de Botanische Tuin in Rome en daar ingeze-
gend door paus Franciscus op de vijfde verjaardag van zijn encycliek. Ze is 
verplaatsbaar en er worden al volop replica’s gebouwd voor bestellingen in 
alle werelddelen. De bedoeling is om er 35 te bouwen tegen 2030 en tel-
kens alle plaatselijke geloofsovertuigingen te bereiken met een boodschap 
van zorg voor de schepping. 
Ontdek alles over de ‘Levende kapel’ op website https://livingchapel.com. 
 

bron: Lieve Wouters, kerknet.be 
 

 The Living Chapel 

 

Familieberichten 
 

overleden 
23-04-2021 Maria Theodora (Marie) Hogeveen-Veringmeier 
26-04-2021 Ignatia Margaretha (Ineke) Sterk 
12-05-2021 Carla Josina Maria de Wit-Lampe 
 

gedoopt 
16-05-2021 Alizee Liselotte Leest 
 

getrouwd 
28-05-2021 Lanny The en Stan van der Linden 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand april 2021 is er op de 
bankrekening € 856,00 ontvangen 
en in het houten offerblok in de kerk 
€ 1.420,92. Fijn dat u aan de Abt 
blijft denken. 
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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. 
 

Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins, voor journalisten in Afghanistan en specifiek vrou-
welijke journalisten. De afgelopen maanden zijn namelijk vier vrouwelijke 
journalisten vermoord door Islamitische Staat (IS). 

Radio- en televisiepresentatrice Mala-
lai Maiwand (26, foto) werd in decem-
ber 2020 in haar auto op weg naar de 
redactie onder vuur genomen en ge-
dood. Ook haar chauffeur liet hierbij 
het leven. 
In maart 2021 werden op één dag drie 
vrouwelijke medewerkers van het-
zelfde radio- en tv-station op straat 
doodgeschoten, zij waren 20, 20 en 25 

jaar oud. 
Dat de mensen in Afghanistan de kracht mogen vinden door te gaan en zich 
gedragen weten bij hun werken voor rechtvaardigheid. 
 

Bron: NRC 29 maart 2021 
 

 bbc.com 

 

Digitaal doneren 
 

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 bedrag in; selecteer uw bank; rond uw 
donatie af in uw bank-app. 
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Help Voedselbank Scheveningen 
 

In Stella Maris nummer 2 van juni, juli en augustus 2021 schrijft diaken 
Henk van Zoelen op pag. 6 onder de titel Zorg voor onze naaste over de 
Voedselbank in onze stad. Hij roept de parochianen op verzorgings- en rei-
nigingsproducten te doneren die hij vervolgens naar de vestigingen van de 
Voedselbank in het Multicultureel Ontmoetingscentrum, de Agneskerk en 
Mariahoeve brengt. U mist natuurlijk ‘onze’ voedselbank Scheveningen in 
zijn verhaal en misschien denkt u dat wij in de Antonius Abt op een andere 
manier gaan inzamelen. Niets is minder waar. 
 

Houdbare levensmiddelen, als doperwtjes in pot of blik, zijn en blijven van 
harte welkom in de manden achter in de kerk. Natuurlijk zijn schoonmaak- 

en toiletartikelen ook van belang. 
Maar sinds wij in 2011 met inza-
melen begonnen is de wekelijkse 
opbrengst steeds een goede mix 
van artikelen. Gaat u dus vooral 
zo door. 
 

Mocht u, door corona bijvoor-
beeld, deze maand niet in de 
kerk komen, geef dan 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 Scheveningen onder vermelding 
van ‘Schappelijk’. De stichting heeft de ANBI-status. De voedselbank is ook 
op Scheveningen meer dan ooit nodig en uw geld wordt goed gebruikt. 
 

Wilt u vrijwilliger worden bij voedselbank Scheveningen? Belt u mij even op 
de pastorie, woensdag, donderdag of vrijdag, en ik leg het contact voor u. 
 

Voor alles wat u doet, hartelijk dank. 
 

Nelly Oosthoek 
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Lunchconcert 
 

Elke donderdag bent u om 13.00 uur 
welkom in de Antonius Abt om het 
lunchconcert van organist Patrick 
Hopper te beluisteren. 
Het programma vindt u enkele da-
gen eerder op website orgelmuziek-
opdonderdag.nl. 
 
 
 

 Ine Steenhoff 

 

Eerste heilige communie 2021 
 

De werkgroep EHC gaat op zondag 6 juni van start met het voorbereiden 
van de kinderen. De bijeenkomsten worden, gespreid over de maanden 
juni, juli, september en oktober, gehouden in de pastorie van de Antonius 
Abt. Naar verwachting vindt de viering van de eerste heilige communie op 
zondag 7 november plaats. 
 

Zondagsviering naar 11.00 uur 
 

De pensionering van pastor Jan Eijken en het aanstaande vertrek van paro-
chievicaris Ad van der Helm naar Zoeter-
meer maken op parochieniveau verschui-
vingen in de aanvangstijd van vieringen 
noodzakelijk. Met ingang van zondag 
18 juli 2021 begint de viering in de Anto-
nius Abt dan ook om 11.00 uur in plaats 
van om 10.00 uur. 
In Stella Maris nummer 2, juni, juli en au-
gustus 2021, vindt u de nieuwe aanvangs-
tijden in het liturgisch rooster op pag. 14 
en 15 onder ‘begin zomerrooster’. 
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Maandagenda 

ma 31  Pastor Jan Eijken afwezig tot en met 4 juni 
di 01 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen op 

de dag van zijn 25-jarig priesterfeest 
do 03 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 05 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 06 10.00 uur Feest van het heilig Sacrament. Woord- en com-

munieviering met pastor Eijken m.m.v. kinder-
koor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. 
Motto: Durven te delen. 

di 08 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 09 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
do 10 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
zo 13 10.00 uur Elfde zondag door het jaar. Eucharistieviering met 

pastoor Langerhuizen m.m.v. Richard Ram en 
cantors van Gli Uccelli. 

di 15 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 

do 17 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 19 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 20 10.00 uur Twaalfde zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met een broeder van Sint Jan m.m.v. Pipi Drijf-
hout en cantors van PaMa. 

di 22 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 24 11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 

  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
zo 27 10.00 uur Dertiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

ring met parochievicaris Van der Helm m.m.v. 
Patrick Hopper en cantors van Laus Deo. 

  12.30 uur Doop van Nynke Latour door pastor Beerends 
di 29 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 

 
wijzigingen voorbehouden 
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Regels bij kerkbezoek 
 

In verband met de nog steeds noodzakelijke bestrijding van het coronavirus 
geldt, sinds de bisschoppen eind april 2021 een verruiming voor grote ker-
ken afkondigden, dat er in de Antonius Abt maximaal 64 kerkgangers de li-
turgische vieringen mogen bijwonen. Het gebruik van handgel, het onder-
ling 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. 
 

Mondkapje moet 
 

Beheercommissie en pastoraatgroep wil-
len graag een misverstand ophelderen. 
Het gaat over het dragen van een mond-
kapje tijdens de viering in de kerk. Som-
mige kerkgangers denken namelijk dat 
dit niet meer hoeft zodra zij tweemaal 
gevaccineerd zijn. Dat is niet zo. 
Wilt u dus zo vriendelijk zijn tijdens de 

viering in de kerk een mondkapje te dragen. U mag het alleen even afzet-
ten als u te communie gaat. Dank voor uw medewerking. 
 

Meer geld voor Racham 
 

Zondag 17 januari 2021 vond in de Bethelkerk de oecumenische viering 
plaats ter gelegenheid van de Week voor gebed van de eenheid. Het was 
wegens corona een livestream-viering zonder kerkgangers en de collecte 
verliep via de bankrekening van het Oecumenisch Beraad Scheveningen 
(OBS). 
Begin mei meldde penningmeester Fons de Rouw van het OBS dat door een 
aantal nagekomen bijdragen de oorspronkelijke collecteopbrengst van 
€ 540,00 is verhoogd naar € 1.014,00. Een nog mooier resultaat. 
Het geld was bestemd voor en is overgemaakt aan de stichting Racham, 
een Haags woon-leerhuis voor vrouwen die uit de prostitutie willen stap-
pen.  
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Werk in uitvoering: de godslamp (deel II) 
 

In het Utrechtse ‘Atelier Willem Noyons’ heeft men allereerst de godslamp 
helemaal gedemonteerd om alle onderdelen afzonderlijk goed schoon te 
kunnen maken. Hierbij kwamen enkele verbindingspunten bloot die, na 94 
jaar, de oorspronkelijke afwerking en uitstraling van het materiaal toonden. 
Het gevolg was dat men besloten heeft om de godslamp toch niet te pati-
neren maar alle onderdelen te polijsten. Daarna heeft men er als bescher-
ming een microkristallijne was op aangebracht. Het resultaat is zonder 
meer verbluffend en toont des te meer de bijzondere vormgeving van de 
godslamp. 
 

  
Oude situatie Nieuwe situatie 

 

Verder heeft men de ontbrekende onderdelen bijgemaakt. Deze zijn voor-
namelijk van belang voor de originele montage van het geheel en de beves-
tiging van de godslamp aan de muur van de triomfboog. 
 

Hierna is het restauratiewerk even stil komen te liggen omdat eerst nog 
vastgesteld moet worden wat we gaan doen met het glas waarin de kaars 
staat en of het nu wel of niet mogelijk is om de bak van de godslamp iets la-
ger te laten hangen. 
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Wat het lampenglas betreft is het zo dat het in de Abtkerk gebruikte exem-
plaar niet origineel is en ook niet echt past in de godslamp. Met een extra 
perspex ring zou het glas wel stabieler in de bak komen te rusten, maar 
mooier zou het zijn om een nieuw rood glas te laten blazen dat volledig 
aansluit bij de vormgeving onder de bak. 
 

 
De gepolijste onderdelen van de godslamp 
 

Onze wens om de godslamp iets lager te laten hangen geeft toch meer pro-
blemen dan wij op het eerste gezicht dachten. De daarvoor benodigde ex-
tra onderdelen mogen niet afwijken in kleur en ook niet als storend ervaren 
worden. Het laten maken van min of meer identieke schakels wordt op dit 
moment onderzocht, naast enkele andere oplossingen die passend zouden 
kunnen zijn bij het ontwerp van de godslamp. 
 

We moeten dus nog even geduld hebben, maar ‘dan hebben we ook wat’! 
 

Namens de stichting Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha, voorzitter 
 

 Atelier Willem Noyons en Bart Maltha 
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Herdenkingsplek voor omgekomen surfers 
 

Op maandag 11 mei 2020 voltrok zich voor de havenhoofden van Scheve-
ningen een verschrikkelijke ramp. Vijf jonge maar ervaren surfers kwamen 
om het leven door een zeldzaam natuurverschijnsel, een metersdikke 

schuimlaag op de golven, veroorzaakt door een 
harde, plotseling gedraaide wind. 
 

Onze kerk was in die tijd gesloten voor alle vie-
ringen. Daardoor kon er in onze geloofsgemeen-
schap weinig aandacht geschonken worden aan 
deze ramp. Wel luidden op woensdag 13 mei 
2020 om 19.00 uur vijf Scheveningse kerken, 
waaronder de Abt, vijf minuten lang hun klokken 
ter nagedachtenis aan de vijf sportieve mannen. 
 

Zondag 9 mei, bijna een jaar later, zijn zij tijdens 
de eucharistieviering alsnog met eerbied en ge-
negenheid herdacht. Pastoor Langerhuizen 
plaatste een plaquette met het logo van de 
ramp, vijf zwarte haringen, bij de verrijzenisicoon 
in onze kerk. In een lijst hun namen: Joost Bak-

ker, Sander Dikken, Pim Wuite, Max Verheijen en Mathijs van Dulst. De pla-
quette is gemaakt door de Scheveningse kunstenares Marianne van den 
Berg. 
 

Hiermee hebben de vijf omgekomen watersporters ook een kerkelijke plek 
om herdacht te worden. 
 

 Ine Steenhoff 

 

Online lezingen 
 

Op donderdag 10, 17 en 24 juni 2021 kunt u om 20.00 uur online luisteren 
naar lezingen over eucharistische wonderen in binnen- en buitenland, on-
der anderen verzorgd door parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás. Vraag 
een link voor Zoom aan bij het parochiesecretariaat, tel. 820 98 66 of paro-
chiesecretariaat@rkdenhaag.nl. In de Jacobuskerk aan de Parkstraat is een 
tentoonstelling over dit onderwerp te zien.  
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Aanbevolen boek: Viktor 
 

Ik heb het boek ademloos in één ruk uitgelezen: Viktor van Judith Fanto. 
Wat heeft zij het gevecht met haar joodse identiteit mooi beschreven. De 
manier waarop ze het heel eerlijk verwoordt, prachtig. 
En toch ook weer een beschrijving van wat voor vreselijke dingen mensen 
elkaar aandoen. Goed om ons dat te blijven realiseren opdat we niet verge-
ten en wijs zullen zijn. 
Een boeiend geschreven roman, met twee an-
dere genomineerd voor de Boekhandelsprijs 
2021. 
 

Van het achterplat: 
Wenen, 1914. De zesjarige Viktor Rosenbaum 
redt weeskind Bubi uit een vijver in het Prater-
park. Tussen hen ontstaat een levenslange 
vriendschap. Viktor ontpopt zich als patser en 
rokkenjager en maakt geen enkele studie af, 
tot groot verdriet van de intellectuele Rosen-
baums. De Anschluß in 1938 vormt een keer-
punt. 
Nijmegen, 1994. Geertje Rosenbaum, de jong-
ste telg van de familie, rebelleert tegen de 
angst en schaamte waarmee de Rosenbaums 
hun joodse identiteit beleven. En waarom wordt Viktor, de broer van haar 
grootvader, doodgezwegen? Geertje gaat op onderzoek uit. 
 

Elize Pilon 
Viktor, Judith Fanto 
Uitgeverij Ambo/Anthos, 2020; 392 p.; 
ISBN 978-90-26350-76-4, hardback € 24,99 

 
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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Den Haag herdacht 
 

 

 
 

Onder de titel ‘Den Haag herdenkt’ 
vond op 4 mei in de Grote Kerk in 
Den Haag een bijeenkomst plaats 

die via een livestream 
meebeleefd kon worden. 

 

Cabaretier Paul van Vliet haalt herin-
neringen op aan de oorlogstijd in Den 
Haag. 

 

 

Shura Lipovsky zingt Kaddish, het 
dodengebed, uit het ghetto van 
Warschau. 
 

Hoevelen zijn er niet meer. 
Laat dit uur geheiligd zijn. 
Wij bewenen hen in stilte. 

Gehuldigd en geheiligd zij Uw Naam. 
 

Wat meer is er overgebleven dan de 
gloeiende traan op de graven, op het as. 

Gehuldigd en geheiligd zij Uw Naam. 

 

 
 
 
 
Na rabbijn Albert Ringer over de 
geschiedenis van zijn ondergedoken 
familie en jongeren in dialoog met 
ooggetuigen van de Tweede Wereld-
oorlog spreekt burgemeester Jan van 
Zanen tot de inwoners van Den Haag.  
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Ad van der Helm, parochievicaris Maria 
Sterre der Zee en voorzitter van de 
Haagse Gemeenschap van Kerken, leidt 
het vredesritueel in: afgevaardigden van 
verschillende religies en levensbeschou-
wingen hangen vredesboodschappen in 
de olijfboom (foto hieronder). 

 
 
 
 
 
 
Strijkkwartet April speelt tussen de 
gesproken bijdragen: het Adagio van 
Dimitri Shostakowich, het Stabat Mater 
van Pergolesi en het Andante 
Espressivo van Felix Mendelssohn.  

 

 
 

 schermopnamen uit de video 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdagochtend 14 mei 2021 in 
een zee van fluitenkruid, door de 
Nederlandse schrijver Jac. P. Thijsse 
ook wel ‘Hollands kant’ genoemd. 
 

 Elize Pilon 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 22 juni 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, 7 en 9 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). 

 


