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Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt 
 

Scheveningseweg 233, 2584 AA Den Haag, 070 – 354 17 42 
 

Secretariaat antoniusabt@rkdenhaag.nl 
Openingstijden maandag en dinsdag: gesloten 
 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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Geen feest, toch feest 
 

Hoewel er van een grootscheepse, parochiebrede viering van het 25-jarig 
priesterjubileum van pastoor Dolf Langerhuizen door corona geen sprake 
kon zijn, was het op dinsdag 1 juni 2021 toch feest in de Antonius Abt. De 
pastoor ging zoals gewoonlijk om negen uur voor in de eucharistieviering 
en kreeg daarbij wat verrassingen gepresenteerd. Zo was bijna het hele 
pastoraal team aanwezig – parochievicaris Van der Helm ontbrak – en bis-
schoppelijk vicaris Henri Egging, vriend van de jubilaris. Verder werd de 
normaal ‘stille mis’ muzikaal opgeluisterd met zang en orgelspel. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verrast… maar niet on-
aangenaam. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Van links af: diaken 
Henk van Zoelen, lector 
Angela van der Toorn, 
vicaris Henri Egging en 
pastoor Langerhuizen. 
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Met Richard Ram aan 
het orgel zong sopraan 
Maria voor ’t Hekke 
Laudate Dominum van 
W.A. Mozart, How 
beautiful are the feet 
van G.F. Händel en Ave 
Maria van C. Franck.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiegang. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Verrassing: delegatie 
van ‘de meisjes van het 
secretariaat’ met een 
cadeautje. 

 

 Ine Steenhoff 
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Familieberichten 
 

overleden 
05-06-2021 Quirinus Patrice Hendrikus Marie Schaeffer 
07-06-2021 Gina Alvina Ligtenberg-Panunzio 
 

gedoopt 
27-06-2021 Nynke Carolina Pauline Latour 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand mei 2021 is er op de bankrekening € 935,00 ontvangen en in 
het houten offerblok in de kerk € 1.238,81. Fijn dat u de Abt niet vergeet. 
 

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 Ahmed Abdulhadi Jassem, bibliothecaris van 
de gemeentebibliotheek van Mosul (Nineve) in Irak. De stad is verwoest, ja-

ren achtereen. Islamitische Staat heeft 
de boeken verbrand. Nu zijn ze bezig 
met de opbouw en heeft de bibliotheek 
een gerestaureerde leeszaal en een 
nieuwe afdeling voor kinderboeken. 
En anderen als Ali al Baroodi die verder 
aan de culturele vrijheid proberen te 
werken. De kinderen die beginnen met 
puin vegen. En de mensen die moeite 

hebben om het verleden achter zich te laten. Dat zij kracht mogen ontvan-
gen om verder te gaan. Dat vrede mag overheersen. Dat corruptie op-
houdt. En het licht mag overwinnen. 
 

bron: NRC 10-11 april 2021 
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Werk aan de Winkel 
 

In mei 2021 brachten Wim Oosterling (Lourdeskapel) en Bart Maltha 
(Vrienden van de Abt) een paar keer een bezoekje aan de voormalige Lour-
deskerk die nu een theaterfunctie heeft. Wim heeft goede contacten met 
de beheerders en zodoende mochten ze twee stenen beelden uit de kerk-
ruimte naar de Lourdeskapel overbrengen. 
 

Ook bleek dat de beheerders geen goede bergplaats konden vinden voor 
het grote houten kruisbeeld dat tot 2005 hoog aan de muur op het pries-
terkoor hing. Nadat het Christuscorpus van het kruishout was genomen, 
belandde het eerst onder een podium, waar het allerlei beschadigingen op-
liep door bouwmateriaal dat daar ook een plek had gekregen. Hierna werd 
het corpus voorlopig in de oude kluis geparkeerd. Ondertussen waren ver-
scheidene vingers gebroken en verloor het kunstwerk een teen en twee ori-
ginele vingers. Wim en Bart vonden dat het corpus veilig gesteld moest 
worden en gingen hier meteen met de beheerders over in gesprek. 
 

Over kruishout en corpus schreef dagblad Het Vaderland op 24 december 
1925 onder de kop ‘Een nieuwe kerk aan zee’ het volgende: ‘…onder deze 
Drievuldigheid hangt een kruisbeeld van den beeldhouwer v.d. Winkel, een 
sterk werk, zeer expressief en 
van groote gedurfdheid. Het 
herinnert aan de bekende 
kruisschildering van Grü-
newald.’ De foto op pag. 7 
geeft de toenmalige situatie 
weer. 
 

Het Christuscorpus van Willem 
van der Winkel (foto) is – met 
instemming van de beheer-
ders – door theatermedewer-
kers overgebracht naar de Antonius Abtkerk. Na het in eigen beheer uitvoe-
ren van enkele kleine reparaties, het maken van een adequate ophangbeu-
gel, het passend maken van de twee niet originele vingers en het bijmaken 
van een teen, krijgt het corpus een plaats aan een muur van onze sacristie. 
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Het kruisbeeld in de kerk van O.L. Vrouw van Lourdes 

 
Op de foto hieronder ziet u de plaats waar het gerestaureerde kruisbeeld 
komt te hangen: tussen de ramen, boven 
het tabernakel. De ophanghaak zit al in de 
muur. 
 

In de Antonius Abtkerk zijn overigens nog 
meer werken van de jonggestorven Haagse 
beeldhouwer Van der Winkel te vinden: al-
lereerst zijn grootste beeld, het bronzen 
heilig Hartbeeld. Maar ook het bronzen 
beeld van Antonius van Padua in de linker 
zijgalerij en het bronzen beeldje van There-
sia van Lisieux, naast de hoofdingang. 
 

Nelly Oosthoek 
 

 Elize Pilon, MoNed 
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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. 
 
 

Vier bedevaart mee via livestream 
 

Op zaterdag 10 juli 2021 vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats. Het 
thema is: Huisgenoten van God. Het bedevaartsoord koos hiervoor in het 
verlengde van het Jaar van de Familie dat paus Franciscus voor 2021 afkon-
digde. 
Vier de Nationale Bedevaart Brielle mee via de livestream die vanaf 11.00 
uur op internet wordt uitgezonden. Ga hiervoor naar www.martelaren-
vangorcum.nl. 
 

Zondagsviering naar 11.00 uur 
 

Met ingang van zondag 18 juli 
2021 begint de viering in de An-
tonius Abt om 11.00 uur in 
plaats van om 10.00 uur. In de 
parochie Maria Sterre der Zee 
zijn verschuivingen in aanvangs-
tijd van zondagsvieringen nood-
zakelijk in verband met de pen-
sionering van pastor Jan Eijken 
en het aanstaande vertrek van 

parochievicaris Ad van der Helm naar de Nicolaasparochie in Zoetermeer. 
 

Let op: In de maand juli 2021 is het secretariaat op 
maandag en dinsdag gesloten. 
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Dag pastor Jan 
 

Zondag 6 juni 2021 ging pastor Jan Eijken voor de laatste keer voor in een 
gezinsviering. En juist op deze dag mocht het kinderkoor weer op volle 
sterkte zingen. Dat deden ze dan ook vol overgave en na het slotlied – Ga 
op weg, vind je spoor, ook erg toepasselijk voor iemand die met pensioen 
gaat – zwaaiden ze de pastor zingend uit: 
 

Onlangs op een mooie zondagmiddag 
Liep ik langs de Antonius Abt. 
Wat hoorde ik daar tot mijn verbazing? 
Swingende klanken: het was pastor Jan! 

 

Refrein: 
Doebiedoebiedoewap 

doewap 
doewap 

Doebiedoebiedoewap 
doewap 

doe 
(2x) 

 
 

 
Pastor Jan zat daar achter een drumstel, 
Wie had dat nu ooit van hem verwacht? 
Draagt de mis op keurig in kazuifel, 
Drumt als een rockster: een heel andere man! Refr. 
 

Pastor Jan die gaat ons nu verlaten, 
Met pensioen en dat is zeker fijn. 
Wij willen hem heel hartelijk danken, 
Daarom nu nog een keertje dit refrein:  Refr. 

 
 Marthakerk, 2011 
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Maandagenda 

do 01 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 03 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 04 10.00 uur Veertiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

ring met parochievicaris Van der Helm m.m.v. 
Maria voor ’t Hekke en Niels Zeven. 

  11.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 
di 06 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 

do 08 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
zo 11 10.00 uur Vijftiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met parochievicaris Rivadeneira Aldás m.m.v. 
organist Richard Ram. 

  11.30 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 
di 13 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 14 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 

do 15 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 17 11.00 uur Doop van Blanka Zofia Hologa door pastoor Lan-

gerhuizen 
  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 18 11.00 uur Zestiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met pastoor Langerhuizen m.m.v. organist 
Richard Ram. 

di 20 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 

  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
zo 25 11.00 uur Zeventiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

ring met parochievicaris Rivadeneira Aldás m.m.v. 
organist Patrick Hopper. 

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

 
wijzigingen voorbehouden 

Wouwermanstraat 
 

De kerkcollecte op zondag 30 mei 2021 voor de slachtoffers van de brand 
in de Wouwermanstraat heeft € 120,00 opgebracht.  
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Regels bij kerkbezoek 
 

In verband met de nog steeds 
noodzakelijke bestrijding van het 
coronavirus geldt dat er in de An-
tonius Abt maximaal 80 kerkgan-
gers de liturgische vieringen mo-
gen bijwonen. Het gebruik van 
handgel, het onderling houden van 
1½ meter afstand, het dragen van 
een mondkapje en het aanmelden 
blijven verplicht. 
Aanmelden kan telefonisch bij het secretariaat, 354 17 42, donderdag en 
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, maar ook digitaal door een formulier in te 
vullen op de website van de parochie. 
 

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 dagen eerder op website orgelmuziekop-
donderdag.nl. 
 

Parkeren bij de kerk 
 

De gemeente Den Haag heeft 
besloten tot en met 30 septem-
ber het betaald parkeren in het 
vergunningsgebied Schevenin-
gen/Duindorp te laten ingaan 
om 10.00 uur in plaats van om 
13.00 uur. 
Het betekent dat u, als u op 
zondag naar de viering in de 
Antonius Abt komt, vanaf 10.00 

uur moet betalen voor het parkeren van uw auto.  
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Twee kaarsenstandaards 
uit de Martelarenkerk 

 

Zowel bij de preekstoel als bij het H. Hartbeeld staat een nogal donkere en 
robuuste kaarsenstandaard voor 25 kaarsen. Ze zijn in april 2007 uit de na-
oorlogse Martelaren van Gorcumkerk naar de Abtkerk overgebracht. 
 

De twee bronzen kaarsenstandaards komen oorspronkelijk uit de Martela-
ren van Gorcumkerk die van 1925 tot 1943 op de hoek van de Stadhouders-
laan en de Cornelis de Wittlaan stond. Ze zijn tussen 1925 en 1930 ge-
maakt, dus in dezelfde periode als de Antonius Abtkerk gebouwd en inge-
richt is. Maar wat vormgeving betreft verschillen ze ten opzichte van het 
overige kerkmeubilair, dat veelal in een lichtere art-decostijl uitgevoerd is. 
Pas bij nadere beschouwing zullen de twee versieringsbanden onder de 
rand van de bak opvallen en zo ook het bloemmotief, de Franse lelie en het 
kruisnimbus op elk van de drie zuilen. 
 

 

 
 

 
 

Op foto’s van de inrichting van de vooroorlogse Martelaren van Gorcum-
kerk is echter te zien dat deze twee bronzen kaarsenstandaards toen hoger 
waren. Blijkbaar hebben er twee plateaus voor extra kaarsen op gestaan, 
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die in latere jaren verwijderd zijn. De kaarsenstandaards stonden in een 
heilig Hartkapel. 
 

Helaas zijn bijgaande interieurfoto’s van deze kapel niet geweldig van kwa-
liteit, maar ze tonen wel de eerdere vormgeving van de kaarsenstandaards. 
 

  
H. Hartkapel in de vooroorlogse Martelaren van Gorcumkerk 

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

 Bart Maltha 

 

Digitale nieuwsbrief 
 

In Stella Maris nummer 1 stond een bericht over de digitale nieuwsbrieven 
in onze parochie. Hebt u zich nog niet aangemeld? Doe dit dan snel en u 
bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de parochie. 
Ga naar website rkdenhaag.nl. Op de homepage scrolt u naar beneden, 
naar het vakje ‘Aanmelden digitale nieuwsbrief’. U kunt ook een mail stu-
ren naar parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl. 
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Filipijnse vieringen hervat 
 

Zaterdagavond 22 mei 2021 heeft de Filipijnse gemeenschap de vieringen 
in de Antonius Abt hervat. Het toegelaten aantal kerkgangers past goed bij 
de grootte van de Filipijnse groep. De vieringen worden daarom aange-
merkt als besloten. 
 

 

 
 

Na maanden waarin door de 
coronamaatregelen geen 
kerkdiensten mogelijk waren, 
komt de Filipijnse gemeen-
schap aan de vooravond van 
Pinksteren weer samen in de 
Antonius Abtkerk. Het is een 
blij weerzien. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Father Gilbert Guyot-Razon is 
een nieuwe voorganger van 
de Filipijnse gemeenschap.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Father Gilbert is lid van de 
SVD en werkzaam in een 
parochie in Breda. 
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Pastor Jan Eijken gaat mee 
voor in de eerste viering 
sinds augustus 2020.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Onder de kerkgangers is 
ook de ambassadeur van 
de Filipijnen in Nederland, 
Jose Eduardo Malaya. 

 
 

 
 
 
 
Na afloop van de viering 
poseren leden van de Fili-
pijnse gemeenschap voor 
de fotograaf. In het midden 
father Gilbert en rechts 
pastor Jan Eijken.  

 
 FCC 
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Moet je lezen: Het Zoutpad 
 

Raynor en Moth Winn uit Wales verliezen hun zelf gerenoveerde boerderij 
waar zij twintig jaar hebben gewoond en hun kinderen hebben opgevoed. 
En het kan nog erger: bij Moth is kort daarvoor een levensbedreigende 
ziekte geconstateerd. Wanneer ze zich nog heel even verschuilen voordat 

de deurwaarder het huis in beslag neemt, pakt 
Raynor een boek met de beschrijving van een 
wandelroute langs de zuidkust van Engeland. 
Ondanks alles gaan ze op pad met niet meer 
dan een oude tent en twee slaapzakken. Ze le-
ven van enkele ponden per week. 
 

Het boek van Raynor Winn is inspirerend, 
hoopgevend en werkelijk schitterend geschre-
ven. Soms ook confronterend als je leest hoe 
zij als uitschot behandeld worden op het mo-
ment dat zij anderen vertellen dakloos te zijn. 
Maar uiteindelijk gaat het over de helende 
kracht van de natuur en over de ware beteke-
nis van leven als je alles bent kwijtgeraakt. 

 

Haar tweede boek is het vervolg op de voettocht: De Wilde Stilte is zo mo-
gelijk nog mooier om te lezen. Weer is het een verhaal over hoop en liefde, 
over de sterke verbinding die er is tussen onze ziel en de natuur om ons 
heen. 
 

Greet Kappers 
Het Zoutpad, Raynor Winn 
Uitgeverij Balans, 2021; 320 p.; 
ISBN 978-94-63821-51-3, paperback € 12,50 
Op voorraad bij Paagman 

 
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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Wonder Titus Brandsma erkend 
 

De theologencommissie van de Congregatie voor de Processen der Heiligen 
heeft eind mei 2021 de onverklaarbare genezing van een Amerikaanse kar-
meliet erkend als wonder op voorspraak van de zalige Titus Brandsma 
(feestdag 27 juli). Daarmee is de heiligverklaring van de Nederlandse pater 
– hoogleraar, journalist en rector van de Katholieke Universiteit Nijmegen – 
een stap dichterbij gekomen. 
 

In november 2020 werd de genezing van pater Michael Driscoll in 2004 
door de medische commissie van de congregatie als wetenschappelijk on-
verklaarbaar aangemerkt. De theologencommissie onderzocht of de gene-
zing als een heilzaam teken van God kan worden beschouwd en of er een 
verband bestaat tussen de genezing en het aanroepen van de zalige Titus 
Brandsma. 
 

De volgende stap is het oordeel van de kar-
dinalen en bisschoppen van de congregatie. 
Als zij de erkenning van de theologencom-
missie bevestigen, wordt het in laatste in-
stantie aan de paus voorgelegd. Hij bepaalt 
of het wonder officieel aan de voorspraak 
van de kandidaat-heilige kan worden toege-
schreven. Als dat het geval is, staat niets 
een heiligverklaring nog in de weg. 
 

Het verzoek tot heiligverklaring is ingediend 
door de internationale Karmel-orde, waar-
toe de in 1942 in concentratiekamp Dachau 
omgekomen pater Brandsma behoorde. 
 

Op bijgaande foto het beeld van Titus Brandsma op het universiteitsterrein 
Heyendaal in Nijmegen. 
 

bron: KRO-NCRV.nl 
 

 Wikipedia 
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Vreemde hobby 
 

Het is een vreemde hobby van me, zegt dominee Barend 
Weegink van de Oude Kerk aan de Keizerstraat in de Scheve-
ningse Kerkbode, om zinnen te knippen uit overlijdensberichten 
in Nederlandse kranten. Weegink neemt ze op in een digitaal be-
stand dat nog elke dag groeit en inmiddels zesduizend citaten 
omvat. Soms maakt hij een selectie op basis van het beroep van 
de overledenen, soms zet hij rijp en groen bij elkaar. Hieronder 
een rijtje van de laatste soort. 

 

Geknipt uit rouwadvertenties: 
 

De horizon overgevaren. man, 65 

Met mij gaat het goed. huisarts 

Alsof hij terecht was gekomen in de verkeerde sneltrein. 73 

Op een licht briesje kalmpjes uit het leven weggegleden. man, 92 

Als het mijn tijd is, is het mijn tijd. Doei! vrouw, 77 
 

Het komt er niet op aan hoe de mens zich God voorstelt, 
maar wel hoe hij zich vóór God stelt. 

 
man, 83 

 

Eindelijk weer ondergronds. mijningenieur, 87 

Vaarwel. kapitein ter zee 

Mens zijn onder de hemel. hoogleraar sterrenkunde 

Uit de tijd naar de eeuwigheid overgegaan. predikant 

Hij heeft zijn laatste krant dichtgeslagen. journalist 

Als God mij roept dan is het goed. vrouw, 88 
 

Ik leef in de geruststellende overtuiging 
dat ik het op een dag allemaal weet. 

 
man, 79 

 

Wat gij nu zijt, was ik voor deze; 
wat ik nu ben, kunt gij ras wezen. 

 
vrouw, 94 
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Hele klus 
 

Het was niet eenvoudig om het corpus (zie pag. 6) aan de muur van de 
sacristie te hangen maar met hulp van Leo, Conor en Jessie van jongeren-
koor PaMa lukte het bij de tweede poging op 11 juni 2021. 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 
 

…in het licht van de ondergaande zon, 23 mei 2021 
 

 Melanie van Soolingen 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 27 juli 2021 sturen aan antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
De kosten van de kleurendruk van dit bericht worden gesponsord door een 
lid van onze geloofsgemeenschap. 

 omslag-1 en pag. 19 Bart Maltha, pag. 5, 8, 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). 

 


