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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 
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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De nieuwe Jan heet Henk 
 

Nu het afscheid van pastor Jan Eijken met rasse schreden nadert, is het tijd 
om kennis te maken met zijn opvolger in onze geloofsgemeenschap. 
 

Pastor Jan Eijken zal, als vertegenwoordiger van het pastoraal team, wor-
den opgevolgd door diaken Henk van Zoelen. Daarnaast wordt pastoor Dolf 
Langerhuizen als vertegenwoordiger opgevolgd door parochievicaris 
Johnny Rivadeneira Aldás. Beiden wonen zoveel mogelijk de vergaderingen 
van de pastoraatgroep bij. 
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Wat de andere taken van pastor Eijken betreft: de ondersteuning van de 
werkgroep Eerste heilige communie wordt overgenomen door pastoor Lan-
gerhuizen terwijl de begeleiding van de werkgroep Gezinsvieringen een ge-
deelde taak wordt van pastoor Langerhuizen en diaken Van Zoelen. Zij zul-
len om beurten voorgaan in de gezinsvieringen. In de eerste viering na de 
zomervakantie op zondag 5 september is dat diaken Van Zoelen. 
Verder neemt pastoor Langerhuizen de pastorale zorg voor de Filipijnse ge-
meenschap van pastor Eijken over. 
 

Op zondag 12 september neemt de parochie Maria Sterre der Zee in de An-
tonius Abtkerk afscheid van pastor Jan Eijken. In de eucharistieviering, aan-
vang 11.00 uur, gaan pastoor Langerhuizen en pastor Eijken samen voor. 
De parochiële koren waarmee pastor Eijken het meest heeft samenge-
werkt, zullen de viering muzikaal opluisteren. 
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Na afloop is er op het buitenterrein van de Antonius Abt gelegenheid om 
persoonlijk afscheid te nemen. 
 

De bisschop van Rotterdam heeft pastor Eijken een nieuwe kerkelijke zen-
ding gegeven en wel voor de pastorale zorg aan de Portugeestalige ge-
meenschap in onze parochie. 
Als vrijwilliger gaat pastor Eijken voor onbepaalde tijd door met zijn werk-
zaamheden in het Multicultureel Ontmoetingscentrum in de Teniersstraat. 
Voor het bureauwerk van beide functies blijft hij, met instemming van het 
parochiebestuur, gebruikmaken van zijn werkkamer in de pastorie van de 
Antonius Abt. 
 

Wij van de pastoraatgroep hopen Jan nog lang in de pastorie tegen het lijf 
te lopen en zeggen dus niet vaarwel maar tot ziens. 
 

Henk Bressers, Greet Kappers, Nelly Oosthoek 
 

 schermopname uit een video, Dick Teske 

 

Familieberichten 
 

overleden 
27-06-2021 Joannes Bonifacius Maria (Joop) Litmaath 
25-07-2021 Catharina Johanna (Toos) van Blijswijk 
 

gedoopt 
26-06-2021 Vaughn Ivan Rivera (Filipijnse gemeenschap) 
27-06-2021 Quincy Anthony Elbers en Jonah Daniël Elbers 
17-07-2021 Blanka Zofia Hologa 
18-07-2021 Richard Noah da Silva (Portugese gemeenschap) 
 

getrouwd 
10-07-2021 Marinus Vermeulen en Cyril Vermeulen (Filipijnse 

gemeenschap) 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand juni 2021 is er op de bankrekening € 836,00 ontvangen en in 
het houten offerblok in de kerk € 1.263,49. Dank u wel. 
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Collectegeld 
 

Als u niet naar de kerk komt, zou het mooi zijn als u het voor u gebruikelijke 
collectegeld overmaakt op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 t.n.v. 
Parochie Maria Sterre der Zee. Hartelijk dank. 
 

Parkeren bij de kerk 
 

De gemeente Den Haag heeft beslo-
ten tot en met 30 september het be-
taald parkeren in het vergunningsge-
bied Scheveningen/Duindorp te laten 
ingaan om 10.00 uur in plaats van om 
13.00 uur. 
Het betekent dat, als u deze maand 
op zondag naar de viering in de Anto-
nius Abt komt, u vanaf 10.00 uur 

moet betalen voor het parkeren van uw auto. 
 

Digitaal doneren 
 

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. 
 

Vakantie 
 

Wij gaan met vakantie. Niet allemaal 
tegelijk natuurlijk maar om de beurt. 
Toch is het secretariaat van de Anto-
nius Abt in de maand augustus geslo-
ten op maandag en dinsdag. 
Zo blijven wij woensdag, donderdag 
en vrijdag goed bereikbaar. 
 

Medewerkers secretariaat  
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Medische zorg in Kenia 
 

In het weekend van 28 en 29 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte 
plaats. MIVA vraagt aandacht voor het bereikbaar maken van medische 
zorg in Kenia. 
 

Duncan is 41 jaar en directeur 
van een gezondheidscentrum in 
Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 
en uitgegroeid tot een centrum 
met een kliniek en een school. 
Duncan: “Er is een kliniek voor 
basis- en kraamzorg. Daarnaast 
geven we fysiotherapie en ma-
ken we protheses en hulpmid-
delen.” Buiten de kliniek loopt een sociaal programma. Specialisten gaan 
langs bij ouders, op zoek naar kinderen die baat hebben bij opname in het 
centrum. “Wij willen niet alleen het kind helpen, maar ook de ouders. Zor-
gen dat zij een inkomen hebben. Dan heeft het kind een goede plek om 
naar terug te gaan na de hulp in ons centrum.” 
 

MIVA-collecte 2021 
 

In bijgaande folder leest u meer over het project van 
Duncan. Steun zijn project alstublieft. Nog niet via een 
collecte in de kerk. Maar scan de QR-code met de ca-
mera van uw mobiel en doneer via Tikkie. 
Of maak een bedrag over op rekening NL42 INGB 0000 
0029 50 van MIVA in Den Bosch. 

 

Help Duncan aan een auto 
voor gebruik in ruig gebied 

Dank voor uw bijdragen. 
 

Werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede, 
Emile Kempen en Nelly Oosthoek 
 

 MIVA 
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Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins, voor mannen en vrouwen die zich terugtrekken uit 
de maffia en andere criminele organisaties. Zij breken met de misdaad 
maar moeten daardoor ook breken met hun familie. Zijn weg van partners, 
ouders, broers en zussen. Zij moeten schuilen. Dat heeft heel wat conse-
quenties. 
Dat zij in die moeilijke beslissing, en de weg daarna, gedragen mogen wor-
den. En de kracht mogen ontvangen om toch nog iets van hun leven te ma-
ken, in rechtvaardigheid. 
 

bron: Weltspiegel, reportages, op ARD (Duitse publieke zender), zondags van 19.20 tot 20.00 
uur 

 

Clubreis 2021 
 

De zomervakantie zit er weer op 
voor de seniorenreisclub van Ada 
van der Knaap. De 28 deelnemers 
verbleven midden juni in hotel De 
Paddestoel in Oisterwijk en geno-
ten van de mooie ligging in het 
buitengebied. De 24 hotelkamers 
bevonden zich in twee ronde pavil-
joens (foto rechts) met de toepas-

selijke namen Boleet en Vliegen-
vanger. De bosrijke omgeving no-
digde uit tot wandelen, bijvoor-
beeld naar een verstild ven met 
waterlelies (foto links). Op het pro-
gramma stonden enkele uitstapjes 
waarvan een ging naar het gezel-
lige winkelrijke centrum van 
Oisterwijk en een andere naar 
Museum Klok en Peel in Asten 

(klokkengieterij Koninklijke Eysbouts). 
 

 De Paddestoel 
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Monniken en wijn: 
 

Dom Pérignon en de champagne 
 

Toosten met een glas Dom Pérignon kan niet op een koopje: voor één fles 
ben je minstens 150 euro kwijt. Dom Pérignon is dan ook het parade-
paardje van het huis Moët & Chandon: de champagne wordt alleen in de al-
lerbeste jaren geproduceerd met druiven van eenzelfde jaar. Een passend 
eerbetoon aan ‘Dom’ Pierre Pérignon (1639-1715), de man die de methode 
zou hebben uitgevonden waarbij wijn een tweede gisting ondergaat in de 
fles en zo zijn bubbels krijgt, de méthode traditionelle of méthode cham-
penoise. 
 

Pierre Pérignon was twintig 
toen hij intrad in de benedictij-
nerabdij van Saint-Vanne in 
Verdun. Amper tien jaar later 
werd hij naar de abdij van Haut-
villers gezonden, even ten noor-
den van de huidige champagne-
stad Epernay. Hij werd er ‘pro-
cureur’, een managementfunc-
tie avant la lettre, de op één na 

hoogste functie na de abt. Pierre Pérignon zou er de volgende 46 jaar blij-
ven wonen, tot zijn dood in 1715. 
 

Pérignon stond in Hautvillers voor een enorme uitdaging: de abdij was nog 
maar een ruwbouw en er was veel geld nodig om ze helemaal op te knap-
pen. De omliggende wijngaarden boden een kans. Eén van Pérignons eerste 
beslissingen was het herstellen van de wijnpers en het bouwen van een on-
dergrondse wijnkelder, in die tijd zeer ongewoon. Onder zijn leiding 
groeide het wijngoed van zeven hectare slecht onderhouden wijngaarden 
naar zestien professioneel gerunde hectares en uitstekende wijnen die snel 
naam maakten. Maar maakte Dom Pérignon ook de eerste champagne? 
 

Door auteur Tom Stevenson wordt Dom Pérignon beschreven als iemand 
die uiterst nauwgezet bezig was met ‘details die andere wijnmakers onbe-
langrijk vonden’ maar over het maken van schuimwijn wordt niets vermeld. 
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Het gerucht dat Pérignon de uitvinder van de champagne was, dook pas in 
1821 op door toedoen van priester Jean-Baptiste Grossard die ‘keldermees-
ter’ was geweest van Pérignon maar de Dom nooit had gekend. Toch om-
schreef hij Pérignon in een brief aan het gemeentebestuur van Aÿ als de va-
der van de champagne. Daar is geen enkel historisch bewijs van maar het 
was publicitair natuurlijk goed gezien. Hautvillers gold voortaan als de ba-
kermat van de champagne. 
 

De echte grondlegger van de méthode traditionelle moet waarschijnlijk 
over het Kanaal gezocht worden. In 1662, nog voor Dom Pérignon zich met 
de wijnen van de abdij van Hautvillers ging bezighouden, had de Brit Chris-
topher Merret (1615-1695) in Londen een opvallende studie gepubliceerd. 
In Some Observations concerning the Ordering of Wines beschreef hij hoe 
men mousserende wijn verkreeg door suiker aan wijn toe te voegen. 
 

Dom Pérignon was een intelli-
gente man met een goede neus 
voor zaken en voor wijn 

 
Daarmee is niet gezegd dat Dom Pérignon geen verdiensten heeft bij het 
ontwikkelen en verbeteren van champagne. Integendeel. Hij verfijnde de 
techniek en introduceerde de methode om wijnen van verschillende jaar-
gangen en domeinen te mengen. Hij bestudeerde en verbeterde ook de 
manier van oogsten en persen. En hij was een van de eersten die er in 
slaagden om van blauwe druiven witte wijn te maken, zoals van de pinot 
noir. 
 

Redenen genoeg dus om toch het glas te heffen op Dom Pierre Pérignon. 
Niet als uitvinder van de champagne maar als grondlegger van de kwaliteit 
ervan. 
 

bron: Piet De Loof, kerknet.be 
 

 Wikipedia 
 

 

Pastoor Langerhuizen is met vakantie van woensdag 18 augustus 
tot en met dinsdag 7 september 2021.  

https://www.kerknet.be/auteur/piet-de-loof
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Maandagenda 

zo 01 11.00 uur Achttiende zondag door het jaar. Woord- en com-
munieviering met pastor Eijken. Leden van Laus 
Deo zingen o.l.v. Patrick Hopper delen uit de Ge-
rardusmis van Ben van Oosten. 

di 03 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 05 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Concert door gastorganist 
za 07 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 

zo 08 11.00 uur Negentiende zondag door het jaar. Eucharistievie-
ring met parochievicaris Rivadeneira Aldás. 
Cantors van Gli Uccelli zingen o.l.v. Richard Ram 
delen uit de Markusmis van Fl. van der Putt. 

di 10 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 12 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo in de kerk 
zo 15 11.00 uur Feest van Maria Tenhemelopneming. Eucharistie-

viering met pastoor Langerhuizen m.m.v. organist 
Richard Ram. Sopraan Maria voor ’t Hekke zingt 
onder meer Laudate Dominum van W.A. Mozart 
en Ave Maria van C. Franck. 

di 17 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 19 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo in de kerk 
vr 20 13.30 uur Huwelijksviering van Yvette Muhren en Wimme 

Klaver met diaken Jan Renders m.m.v. organist 
Patrick Hopper (onder voorbehoud) 

za 21 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 

zo 22 11.00 uur Eenentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met parochievicaris Wang en diaken 
Van Zoelen m.m.v. organist Patrick Hopper. 

di 24 09.00 uur Eucharistieviering met parochievicaris Wang 
do 26 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  14.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 



11 

do 26 19.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo in de kerk 

zo 29 11.00 uur Tweeëntwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met parochievicaris Wang m.m.v. orga-
nist Patrick Hopper. 

di 31 09.00 uur Eucharistieviering met parochievicaris Wang 
 

wijzigingen voorbehouden 

Regels bij kerkbezoek 
 

In verband met het voorkomen 
van coronabesmettingen geldt dat 
er in de Antonius Abt maximaal 
80 kerkgangers de liturgische vie-
ringen mogen bijwonen. Het ge-
bruik van handgel, het onderling 
houden van 1½ meter afstand en 
het aanmelden blijven verplicht 
maar u hoeft geen mondkapje meer te dragen. 
Aanmelden kan telefonisch bij het secretariaat, 354 17 42, donderdag en 
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, maar ook op dezelfde tijd digitaal door een 
formulier in te vullen op de website van de parochie. 
 

Vooruitblik 
 

zondag 5 september 2021, 11.00 uur, in de Antonius Abtkerk: gezinsviering 
met diaken Henk van Zoelen, kinderkoor De Stadhoudertjes, dirigent Maria 
voor ’t Hekke en pianist Niels Zeven. 
zondag 12 september 2021, afscheid van pastor Jan Eijken, zie pag. 3. 
zondag 26 september 2021, 11.00 uur, in de Jacobus de Meerderekerk: af-
scheid van parochievicaris Ad van der Helm. 
 

Lunchconcert 
 

Elke donderdag bent u om 13.00 uur welkom in de Antonius Abtkerk om 
het lunchconcert van organist Patrick Hopper te beluisteren. Het pro-
gramma staat enkele dagen eerder op website orgelmuziekopdonder-
dag.nl.  
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Werk in uitvoering: de godslamp (deel III) 
 

Bij de demontage in het Utrechts restauratieatelier kwam aan het licht dat 
de godslamp oorspronkelijk hoogglanzend gepolijst was geweest. Dat werd 
namelijk zichtbaar toen onderdelen die 94 jaar lang tegen elkaar bevestigd 
waren geweest van elkaar los werden gehaald. Op dat moment is ervoor 
gekozen om, na het schoonmaken van alle onderdelen, de godslamp niet te 
patineren maar zijn originele uitstraling terug te geven. 
 

Op 16 juni 2021 is de godslamp in de Antonius Abtkerk teruggeplaatst en 
hoewel er nog aan een oplossing van het glas voor de kaars wordt gewerkt, 
is het eindresultaat nu al ronduit verbluffend. De godslamp is weer hele-
maal compleet en ook veilig aan de wand bevestigd. Door de restauratie 
heeft de lamp zijn eerbiedwaardige en originele uitstraling teruggekregen. 
Daarbij komt de bijzondere vormgeving van deze in art-decostijl uitge-
voerde godslamp, mede door het hoogglans polijsten van het brons, zo veel 
beter tot zijn recht. 
 

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

 

Gezocht: vrijwilliger uitvaartlijn 
 

In onze parochie hebben wij een zogenoemde uitvaartlijn, bestaande uit 
een vrijwilliger met een mobiele telefoon. De vrijwilliger staat gedurende 
zijn dienst van een aantal dagen voornamelijk uitvaartondernemers te 
woord die een kerkelijke begrafenis willen regelen en legt vervolgens con-
tact met een voorganger en het secretariaat van de gewenste kerk. De tele-
foon moet op werkdagen bereikbaar zijn van 9.00 tot 17.00 uur en in het 
weekend van 12.00 tot 17.00 uur. 
Het team van de uitvaartlijn zoekt nieuwe vrijwilligers. Iets voor u? U hoeft 
er niet voor thuis te blijven want het mobieltje gaat waar u gaat. Meld u 
zich even bij Nelly Oosthoek, woensdag, donderdag of vrijdag, op telefoon-
nummer 354 17 42 (pastorie). Dank alvast. 
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Vreemde hobby (deel 2) 
 

Dominee Barend Weegink van de Oude Kerk aan de Keizerstraat 
knipt zinnen uit overlijdensberichten in Nederlandse kranten. Hij 
neemt ze op in een digitaal bestand dat nog elke dag groeit en in-
middels 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 nog een rijtje van de laatste soort. 

 
Geknipt uit rouwadvertenties: 
 

Ik doe even een tukje. arts in ruste 

Als de Baas me roept heb ik te komen. man, 86 

Taai als Katwijks helmgras. vrouw, 95 

Bij het krieken van de dag weggevlogen. bosbouwkundig ingenieur 

Dit wordt je laatste rit. bloemenrijder 
 

 

 

Veel te veel tijd te weinig. man, 92 

Ik ben later een lief warrig oudje. vrouw, 81 

Alles blijft in de familie. man, 70 

Dank U voor mijn leven. predikant 

Wie niet op een berg klimt, kent de vlakte niet. zenuwarts 
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Vormselvoorbereiding gaat van start 
 

De voorbereiding van vormelingen begint in oktober 2021 en wordt op ver-
schillende locaties in onze parochie aangeboden: 
o maandagavond in de Agnesgemeenschap 

(coördinator Piet Rimmelzwaan); 
o donderdagavond in de Driekoningengemeenschap 

(coördinator diaken Henk van Zoelen); 
o zaterdag in de Willibrordgemeenschap 

(coördinator Mariogenia Navarro); 
o zondagochtend in de Jacobusgemeenschap 

(coördinator Hante Visser). 
 

Iedere vormeling kan aansluiten bij een groep die qua dag of locatie het 
beste past. Tijdens de voorbereiding kan er om praktische redenen niet van 
groep gewisseld worden. Er zijn als regel twee bijeenkomsten per maand. 
Het is afhankelijk van het aantal aanmeldingen eind september of alle groe-
pen kunnen doorgaan. 
 

Er worden verschillende activiteiten en vieringen met de vier groepen sa-
men georganiseerd zodat de vormelingen elkaar in de loop van de voorbe-
reiding leren kennen. Ook na de vormselviering staan er nog enkele geza-
menlijke activiteiten op het programma. 
De precieze data van de voorbereidingen en activiteiten voor en na het 
vormsel worden eind september tijdens een informatieavond bekend ge-
maakt. 
De vormselviering vindt plaats in de kerk van de H. Jacobus de Meerdere 
aan de Parkstraat en staat gepland voor zaterdag 19 februari 2022 in de 
middag. Over de precieze tijd wordt nog overlegd met de bisschop. 
 

Ons bekende ouders en kinderen hebben in juni een uitnodiging ontvangen 
maar mocht dit niet het geval zijn dan is aanmelding voor de vormselvoor-
bereiding nog tot en met 18 september 2021 mogelijk via parochiesecreta-
riaat@rkdenhaag.nl. Bij de aanmelding kan een voorkeur voor de locatie 
van de voorbereiding worden aangegeven. 
 

Namens de pastoraatgroep, 
Nelly Oosthoek  
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Aanbevolen: Quaker Geloven en Werken 
 

Het is alweer een tijdje terug dat ik gelezen heb: Quaker Geloven en Wer-
ken, navolging van Jezus in de ervaring van de Nederlandse Jaarvergadering 
van het Religieus Genootschap der Vrienden. 
 

Het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) noemt zich zo 
naar de woorden van Jezus, die tegen zijn volgelingen zegt: 
“Jullie zijn mijn Vrienden, als je doet wat ik je geleerd heb.” 

(Joh. 15). 
Geloof uit zich in getuigenissen én handelingen. 

Aan de vruchten kent men de boom. 
 
De Quakers hebben mijn sympathie. Mijn vader sprak ook altijd waarde-
rend over hen vooral door hun rol bij vredesonderhandelingen en hun ge-
weldloosheid. En ik heb een paar jaar op kamers gewoond in hun huis aan 
de Stadhouderslaan 8. 
 

Terug in Nederland na een verblijf van vele jaren in het buitenland – en 
daar altijd een kerk bezocht hebbend: anglicaans, katholiek, protestant, 
boeddhistisch – ging ik een keer naar een bijeenkomst van de Quakers. De 
spreker, Furnee was zijn naam, gaf toen een charismatisch heldere uitleg 
en deed mij dit boek cadeau. Mooi verwoord geeft het uitleg en historie 
weer. 
 

Citaat: “Quakers schrikken ervoor terug om hun geloofsovertuiging ‘voor 
eens en voor altijd’ onder woorden te brengen. Leerstelligheid en dogma-
tiek zijn Quakers dus vreemd.” (pag. 59) 
 

Wat doet iedereen in de stilte? (pag. 60) 
George Fox (grondlegger) raadt aan “Wees rustig en kalm in hart en ziel. 
Laat je eigen gedachten los. Dan zul je ervaren hoe de goddelijke levens-
bron in jou je geest tot God zal richten. Daardoor zul je zijn kracht ontvan-
gen en de vitaliteit om elke zware storm, orkaan en tegenwind tot bedaren 
te brengen. Laat daarom een moment je eigen gedachten, je eigen streven, 
zoeken, verlangen en voorstellingen los. Rust in de goddelijke levensbron in 
jou om je geest in God zelf tot rust te laten komen en hem nabij te komen. 
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Dan zul je kracht van hem ontvangen en ontdekken dat hij jou in moeilijke 
tijden, in tijden van nood tot hulp zal zijn, dat hij een God is die jou altijd 
nabij blijft.” 
 

Wat de Quakertraditie kenmerkt is het besef dat de Bijbel niet voor ons ligt 
als een gesloten filosofisch systeem dat door een persoon is geconstrueerd. 
Evenmin is er sprake van een theologisch verantwoord bolwerk waarbin-
nen we ons zouden moeten terugtrekken. De Bijbel kan voor ons een open 
boek zijn. Indachtig het Inwaartse Licht zegt Robert Barclay daarover: “Het 
is geen dode letter en ook geen uiterlijke wet die van buiten wordt opge-
legd, maar een innerlijke geestelijke wet, die in het hart is gegrift, de wet 
van de Levensgeest, het woord dat na aan het hart en in de mond ligt.” 
(pag. 60) 
 

De geloofstraditie van de Quakers legt veel 
nadruk op de ‘stille omgang met God’ die 
wars is van dogmatiek en die geen ambten, 
hiërarchische structuur en uiterlijke sacra-
menten kent. Een traditie met een rijke en 
lange geschiedenis van vooral hulp- en 
dienstbetoon, vredes- en verzoeningswerk. 
Werken aan gerechtigheid, vrede en heelheid 
van de schepping. 
 

Het zijn waarden die ik onderschrijf. En veel 
daarvan kunnen we terugvinden in de H. An-
tonius Abt. Zonder onze afkomst te verloo-
chenen. Dat is zo mooi bij de H. Antonius Abt. 
 

Elize Pilon 
Quaker Geloven en Werken 
kan besteld worden bij Gigaboekshop.com 
Prijs € 20,00 + € 5,00 verzendkosten 

 
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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Actie helpt trappisten van kaasoverschot af 
 

De trappisten van Koningshoeven produceren 
al jaren kazen van geiten- en koeienmelk. 

 

‘Breda maakt mij blij’ lanceerde een steunactie voor de trappisten van abdij 
Koningshoeven in Berkel-Enschot, die door de coronapandemie met een 
overschot zaten opgescheept van zowat 15.000 kilo kaas. In de kelders on-
der de abdij lagen de kazen in lange rijen metershoog opgestapeld. 

 

De trappistenabdij nabij Tilburg is vooral 
bekend dankzij het La Trappebier, het 
enige internationaal erkende trappisten-
bier uit Nederland. Maar bij elk bier hoort 
ook een kaas. Door de coronapandemie 
waren er daarvoor echter plotseling geen 
afnemers meer. De horeca bleef dicht en 
in supermarkten is de kaas nauwelijks te 
vinden. Door de pandemie bleven ook de 

proeflokalen noodgedwongen gesloten. 
 

“En wij hebben die inkomsten uit onze kaasverkoop hard nodig,” vertelt 
broeder Isaac van abdij Koningshoeven. “Niet voor onszelf, maar voor de 
bevolking van Ssanje in Oeganda die wij er altijd mee steunen.” 
 

De alarmkreet van de paters vond weerklank bij het team ‘Breda maakt mij 
blij’. Thibaud van der Steen van deze organisatie nam contact op met broe-
der Isaac. Die was direct enthousiast. 
 

Van der Steen: “Ik hoefde niet eens uit te leggen wie wij zijn, want hij 
kende ons al van de reddingsactie voor de zusters uit Oosterhout. Dankzij 
die reddingsactie werden vorig jaar in enkele dagen tijd 20.000 flessen wijn 
door het hele land verkocht. Via ‘Breda maakt mij blij’ kon iedereen in juli 
2021 deze ambachtelijke kazen kopen. Per stuk, maar ook combinaties met 
La Trappebieren, kaaskoekjes en honing.” 
 

bron: Omroep Brabant/kro-ncrv.nl/kerknet.be 
 

 koningshoeven.nl 

  

http://www.bredamaaktmijblij.nl/
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Over ‘Breda maakt mij blij’ 
Mede door de coronacrisis eindigen veel kwaliteitsproducten in de contai-
ner. ‘Breda maakt mij blij’ helpt producenten van hun voorraad af. Dat doet 
ze via Instagram en Facebook waar ze een betrokken achterban van ruim 
10.000 Bredanaars heeft. 
 

bron: KRO-NCRV.nl 

 

Familie Batist gaat verhuizen 
 

Na 22 jaar verlaten John en Ineke Batist Scheveningen om terug te keren 
naar hun wortels in het Westland waar ook al hun broers en zussen wonen. 
Vanaf 3 augustus 2021 is hun adres: Populier 34, 2671 NH Naaldwijk. Wij 
wensen John en Ineke veel geluk in hun nieuwe huis. 
Pastor Batist blijft bereikbaar op zijn mobiele nummer 06 30 83 11 32 maar 
heeft een nieuw e-mailadres: jjmbatist@gmail.com. 
 

Help Voedselbank Scheveningen 
 

Houdbare levensmiddelen als conserven, pasta en rijst blijven van harte 
welkom in de manden achter in de kerk. Verder pindakaas, chocoladepasta, 
chocoladehagel, jam en ander zoet broodbeleg. En natuurlijk schoonmaak- 
en toiletartikelen. 
 

Mocht u 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 on-
der vermelding van ‘Schappe-

lijk’. De stichting heeft de ANBI-status. Uw geld wordt goed gebruikt. 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 
 

Met deze historische foto kondigde zangeres Marlous Lazal haar programma Adempauze 
van 10 juli 2021 in Muzee aan met daarin onder meer het lied Dromen over Scheveningen 

omdat haar oma daar vandaan kwam. 
 

 Fb Marlous Lazal 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 24 augustus 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, 11, 14, 19 Pixabay 
 

Leden pastoraal team in de Abt 
parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás, tel. 365 77 29; 
e-mail j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl 
diaken Henk van Zoelen, tel. 820 98 66 of 06 10 89 67 12; 
e-mail h.vanzoelen@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). 

 


