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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 
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 
Vervoer op zondag Nelly Oosthoek 070 – 354 17 42 
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Dietrich Bonhoeffer en de Losungen 
 

Vorig jaar las ik in Kerk in Den Haag een artikel van Jan van der Wolf over 
Dietrich Bonhoeffer. Hij schreef dat ‘Bonhoeffer dagelijks las in de Hernhut-
ter Losungen. De dagteksten hadden grote invloed op zijn leven. En uitein-
delijk ook op zijn dood. Bonhoeffer was in 1939 gevraagd predikant te wor-
den voor de Duitse vluchtelingen in New York. Eerst zag hij beide verzoeken 
– ook een aanstelling bij Union Theological Seminary – als een teken uit de 
hemel. Maar al tijdens de bootreis twijfelde hij. Hij leefde met de dagtek-
sten en vroeg zich af wat God door deze tekst tot hem zou zeggen. Hij be-
sluit terug te keren naar Duitsland.’ 
Dat was voor mij aanleiding om deze dagteksten ook eens te bestellen. En 
ik vind het fijn om er af en toe in te lezen. 
 

De Losungen (Losung = leus, parool) verschijnen al 290 jaar in een miljoe-
nenoplage in ongeveer 50 talen. Door het lot worden teksten uit het Oude 
Testament aan de dagen van een jaar gekoppeld. Er wordt een bijpassende 
tekst uit het Nieuwe Testament gezocht en ook een gebed of lied. Er ging 
volgens Bonhoeffer een grote zegen vanuit als je ‘Gods woord voor elke 
dag’ op je in laat werken, schrijft Van der Wolf. 
 

En toen… gaf mijn buurman Cornelis Schouten mij een link naar een uitvoe-
ring van het bekende door Bonhoeffer geschreven lied Von guten Mächten 
treu und still umgeben: https://www.nporadio4.nl/uitzendingen/de-ocht-
end-van-4/584ae264-36c3-4962-9b59-78e3f892f0ff/2020-04-09-de-ocht-
end-van-4. Doorscrollen naar 1 uur 11 minuten en 20 seconden. 
Uitvoerenden: Heidelberger Kantorei und Jugendkantorei onder leiding van 
dirigent Erich Hübner. Zo prachtig, krachtig en hoopvol. Zeer de moeite 
waard. 
 

Elize Pilon 
 

Lees hier het KDH-artikel: 
https://www.kerkindenhaag.nl/2020/03/30/miljoenen-levens-geraakt-
door-hernhutter-losungen/ 
 

De Nederlandse versie van de Losungen kan 
besteld worden op www.dagtekstenboekje.nl 

  

https://www.nporadio4.nl/uitzendingen/de-ochtend-van-4/584ae264-36c3-4962-9b59-78e3f892f0ff/2020-04-09-de-ochtend-van-4
https://www.nporadio4.nl/uitzendingen/de-ochtend-van-4/584ae264-36c3-4962-9b59-78e3f892f0ff/2020-04-09-de-ochtend-van-4
https://www.nporadio4.nl/uitzendingen/de-ochtend-van-4/584ae264-36c3-4962-9b59-78e3f892f0ff/2020-04-09-de-ochtend-van-4
https://www.kerkindenhaag.nl/2020/03/30/
https://www.kerkindenhaag.nl/2020/03/30/
https://www.kerkindenhaag.nl/2020/03/30/
http://www.dagtekstenboekje.nl/
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Von guten Mächten wunderbar geborgen 
 

Tekst: Dietrich Bonhoeffer, melodie: Sigfried Fietz 
 
Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen 
das Heil, für das du uns bereitet hast. 
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitter'n 
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 
aus deiner guten und geliebten Hand. 
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann woll'n wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehört dir unser Leben ganz. 
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Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang. 
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 
Een andere mooie uitvoering van Von guten Mächten wunderbar geborgen 
is van Animato Choir & Animato Symphonic met dirigent Markus Geissbüh-
ler: https://www.youtube.com/watch?v=3C8v9icR6yA – red. 
 

Familieberichten 
 

getrouwd 
20-08-2021 Yvette Muhren en Wimme Klaver 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand juli 2021 is er op de bankrekening € 296,00 ontvangen en in 
het houten offerblok in de 
kerk € 842,86. Hartelijk dank 
voor uw bijdragen. 
 

Collectegeld 
 

Als u niet naar de kerk komt, 
zou het mooi zijn als u het 
voor u gebruikelijke collecte-
geld overmaakt op bankre-
kening NL81 RABO 0102 
4487 36 t.n.v. Parochie Ma-
ria Sterre der Zee. De Abt rekent weer graag op uw medewerking. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3C8v9icR6yA
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Digitaal doneren 
 

Digitaal doneren kan eenvoudig met een Tikkie. 
Scan bijgaande QR-code met de camera van uw te-
lefoon; volg de instructie op uw telefoon; voer ge-
wenste bedrag in; selecteer uw bank; rond uw do-
natie af in uw bank-app. 
 

Parkeren bij de kerk 
 

Nog tot en met 30 september laat de gemeente Den Haag het betaald par-
keren in het vergunningsgebied Scheveningen/Duindorp ingaan om 10.00 
uur in plaats van om 13.00 uur. 
Het betekent dat u, als u in september op zondag naar de viering in de An-
tonius Abt komt, vanaf 10.00 uur moet betalen voor het parkeren van uw 
auto. 
 

Doopviering 
 

Met ingang van de maand oktober pakt het pastoraal team de draad van de 
doopvieringen weer op. 
Voor de Antonius Abt bete-
kent het dat er doopgele-
genheid is op zondag 12 de-
cember 2021, om 13.00 uur, 
met parochievicaris Vincent 
Wang als doopheer. De 
voorbereidingsbijeenkomst 
is op dinsdag 30 november 
2021, 20.00 uur, in de pasto-
rie van de Abt. 

Ouders die op 12 december een kindje willen laten dopen kunnen zich mel-
den via antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
Meer informatie over dopen en het complete overzicht van doopvieringen 
in 2021 staat op website rkdenhaag.nl onder Sacramenten. 
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Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins, voor 
moeder Teresa. Wat je ook van 
haar mag denken want ze is niet 
onomstreden. 
Toch was ik onder de indruk 
toen Wilfred Kemp onlangs in 
het Radio4-programma Tussen 
hemel en aarde haar motto 
voorlas: 
 

De vrucht van stilte is gebed 
De vrucht van gebed is geloof 
de vrucht van geloof is liefde 
de vrucht van liefde is dienstbaarheid 
de vrucht van dienstbaarheid is vrede 

 

Elize Pilon 
 

 Moeder Teresa (links) in Baltimore, VS, in 1992, Wikimedia 

 

Help Voedselbank Scheveningen 
 

Houdbare levensmiddelen in pak, pot of blik blijven van harte welkom in de 
manden achter in de kerk. Verder schoonmaak- en toiletartikelen, vooral 
tandpasta en tandenborstels. 

 

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 Stich-
ting Vrienden van Welzijn Scheveningen onder 

vermelding van ‘Schappelijk’. Schappelijk is de sociale winkel van de voed-
selbank en uw geld wordt gebruikt voor de inkoop van producten. 
 

De stichting heeft de ANBI-status. 
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Do-re-mi 
 

Maak kennis met een hese benedictijn die 
verantwoordelijk is voor onze toonladder. 

 

In The Sound of Music leert gouvernante Maria de kinderen van kapitein 
Von Trapp de notennamen aan met een vrolijk melodietje maar wist u dat 
ze eigenlijk afgeleid zijn van een gregoriaanse hymne? 
 

Op een dag was de benedictijner monnik Paulus de Diaken nogal hees. En 
dat net toen hij in de Paaswake het jubellied Exsultet moest zingen! In de 
sacristie gaat hij inzingen met een gregoriaanse hymne die hij ter plekke 
bedenkt. 
 

 
Ut queant laxis    resonare fibris    mira gestorum    famuli tuorum 

solve polluti    labii reatum    sancte Iohannes 
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En dat betekent zoveel als: 
Mogen uw dienaren met zachte stem uw wonderdaden doen klinken; 
verlos onze bezoedelde lippen van schuld, heilige Johannes. 
 

 

Doe, a deer, a female deer 
Ray, a drop of golden sun 
Me, a name I call myself 
Far, a long, long way to run 
Sew, a needle pulling thread 
La, a note to follow Sew 
Tea, a drink with jam and bread 
That will bring us back to Do 
 

uit: The Sound of Music 
 

      Tea, a drink with jam and bread 

Dom Paulus moet gedacht hebben dat Johannes de Doper hem kon redden 
van zijn heesheid. Was diens vader Zacharias niet met stomheid geslagen 
geweest toen hij geen geloof hechtte aan de engel die de geboorte van een 
zoon aankondigde? De hymne belandde in het getijdengebed bij het hoog-
feest van de heilige op 24 juni. 
 

In de 11e eeuw merkt de schrandere monnik 
Guido van Arezzo op dat elk vers precies één 
noot hoger begint dan het vorige. Hij besluit die 
noten de namen te geven die overeenkomen 
met de eerste lettergreep van het bijbehorende 
woord. 
De ut wordt later in een aantal landen vervan-
gen door een do, afkorting van Dominus, Heer. 
In de 19e eeuw wordt het hexachord (zes to-
nen) uitgebreid tot een octaaf. De si komt erbij, 
afkorting van sancte Iohannes, en de tweede 
do. 
 

bron: Lieve Wouters, kerknet.be 
 

 Pixabay en Wikimedia 
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Maandagenda 

wo 01 14.00 uur Vergadering bestuur gemengd koor Laus Deo 
  19.00 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli in de kerk 
  19.00 uur Vergadering Vrienden van de Abt 
do 02 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  11.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 

  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 04 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 05 11.00 uur Drieëntwintigste zondag door het jaar. Woord- en 

communieviering met diaken Van Zoelen m.m.v. 
kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ‘t 
Hekke. 

di 07 09.00 uur Woord- en communieviering met diaken Van Zoe-
len 

  14.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 

wo 08 19.00 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli in de kerk 
do 09 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo in de kerk 
za 11  Open Monumentendag met het thema ‘Mijn mo-

nument is jouw monument’ 
zo 12 11.00 uur Vierentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-

tieviering bij gelegenheid van het afscheid van 
pastor Jan Eijken. Voorgangers: pastoor Langer-
huizen en pastor Eijken. Met muzikale bijdragen 
van verschillende geloofsgemeenschappen. 
Aansluitend gelegenheid om persoonlijk afscheid 
van pastor Eijken te nemen. 

di 14 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 15 19.00 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli in de kerk 
do 16 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo in de kerk 
za 18  Start van de Vredesweek met het thema ‘Inclusief 

samenleven’ 

  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
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zo 19 11.00 uur Vijfentwintigste zondag door het jaar. Eucharistie-
viering met een Broeder van Sint Jan m.m.v. 
gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

di 21 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 22 19.00 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli in de kerk 
do 23 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo in de kerk 
zo 26 11.00 uur Zesentwintigste zondag door het jaar. Vredeszon-

dag en einde van de Vredesweek. Eucharistievie-
ring met parochievicaris Wang m.m.v. jongeren-
koor PaMa o.l.v. Pipi Drijfhout. 

di 28 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 29 19.00 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli in de kerk 
do 30 13.00 uur Orgelconcert met Patrick Hopper 
  19.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo in de kerk 

 
wijzigingen voorbehouden 

 

Regels bij kerkbezoek 
 

In verband met het voorkomen van coronabesmettingen geldt dat er in de 
Antonius Abt maximaal 80 kerkgangers de liturgische vieringen mogen bij-
wonen. Het gebruik van handgel, het onderling houden van 1½ meter af-
stand 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 van donderdag 10.00 uur tot vrijdag 
12.00 uur ook digitaal door een formulier in te vullen op de website van de 
parochie. 
 

Vakanties 
 

Er zijn deze maand twee leden van het pastoraal team met vakantie: pas-
toor Dolf Langerhuizen is afwezig tot en met 8 september en parochievica-
ris Johnny Rivadeneira Aldás is tot 1 oktober met groot verlof in Ecuador. 
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Afscheid pastor Jan Eijken 
 

Na een kerkelijke loopbaan van bijna 36 jaar zal pastor dr. Jan Eijken offici-
eel afscheid nemen van onze parochie Maria Sterre der Zee op zondag 
12 september. Dit afscheid zal plaatsvinden aan het einde van de eucharis-
tieviering om 11.00 uur in de Antonius Abtkerk op Scheveningen. In de vie-
ring van de eucharistie willen we God danken voor het werkzame leven van 
Jan Eijken en zijn inzet voor onze parochie. De rustige en vertrouwde aan-
wezigheid van Jan Eijken zal worden gemist. Als parochie mogen we hem 
onder meer dankbaar zijn voor zijn betrokken aandacht bij de anderstalige 
gemeenschappen van onze parochie, waar Jan zich altijd bijzonder voor 
heeft ingezet. Diverse van deze gemeenschappen zullen ook vertegenwoor-
digd zijn bij zijn afscheid. 
 

In parochieblad Stella Maris van april/mei 2021 heeft Jan in het interview 
op pag. 4 uitvoerig verteld over zijn loopbaan en werkzaamheden. We heb-
ben ook kunnen lezen dat hij na zijn pensionering graag op vrijwillige basis 
actief wil blijven: voorlopig nog bij 
de Portugeestalige gemeenschap 
in onze parochie en bij het Multi-
cultureel Ontmoetingscentrum in 
de Schilderswijk. 
 

Bij een afscheid hoort natuurlijk 
een passend cadeau. Als blijvende 
herinnering en om onze waarde-
ring uit te drukken voor het vele 
dat Jan Eijken voor onze parochie heeft gedaan. Jan heeft te kennen gege-
ven dat zijn fiets aan vervanging toe is, en dat hij graag een nieuwe wil aan-
schaffen. Daar willen we hem natuurlijk graag bij helpen. Doet u ook mee? 
Uw gewaardeerde bijdrage mag u overmaken op 

rekeningnummer NL81 RABO 0102 4487 36 
t.n.v. Parochie Maria Sterre der Zee, 
onder vermelding van: afscheidscadeau Jan Eijken. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank en vriendelijke groet, 
pastoor Dolf Langerhuizen  
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Save the date: 
 

Parochiedag 9 oktober 2021 
 

Dit jaar vindt de parochiedag plaats op zaterdag 9 oktober in de Paschalis 
Baylonkerk, Wassenaarseweg 53 onder het thema: 5 jaar parochie Maria 
Sterre der Zee. 
 

 
 

Een werkgroep bestaande uit Nella Davelaar, Monique Meeussen en Hante 
Visser heeft een gevarieerd programma samengesteld. 
 

Om 11.00 uur is er een eucharistieviering gevolgd door een lunch die u 
wordt aangeboden. 
 

Daarna kunt u kiezen uit verschillende workshops maar we verklappen niet 
alles: 
o Deelnemen aan een pubquiz waarbij originele prijzen te winnen zijn. 
o Lezingen door de schrijfster van een bestseller in kerkelijk Den Haag 

en over een heilige van wie de gedachtenis op 22 juli wordt gevierd. 
o Ook kan men creatief aan de slag. 

 

De bijeenkomst wordt rond 15.30 uur afgesloten met een hapje, verzorgd 
door een van de culturele gemeenschappen, en een drankje. 
 

Na afloop ontvangt u een aandenken aan deze parochiedag. 
Noteer de datum in uw agenda en houd de website in de gaten. 
Iedereen is van harte welkom! 
 

Voor nadere informatie: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
  

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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Boeiend boek: Shuggie Bain 
 

Ik las onlangs het boek Shuggie Bain van de schrijver Douglas Stuart. Het 
gaat over een jongen die zijn jeugd doorbrengt in 
een vervallen huurwoning in Glasgow. En vertelt 
over de grote en soms ook wanhopige liefde die 
hij heeft voor zijn aan alcohol verslaafde moeder. 
Ik werd gegrepen door de boeiende manier 
waarop dit verhaal verteld wordt. 
Is het mogelijk dat kinderen het kunnen opbren-
gen zo te handelen als Shuggie doet voor zijn 
moeder? Je krijgt ook een indringend beeld van 
hoe in de jaren tachtig van de vorige eeuw ge-
leefd wordt in Glasgow. Het boek heeft mij zeer 

geboeid en bleef nog lang in mijn hoofd zitten. 
 

Henriette Pilon-Vogel 
 

In de pers: 
Intens, goed geschreven en tragisch. – NRC 
Ook heel fijn: Shuggie Bain is de enige van de zes genomineerde boeken 
waarin humor een plek van betekenis heeft. – de Volkskrant 
Het debuut dat leest als een meesterwerk. – Washington Post 
Dit boek vervult je met verbijstering en verwondering. – The New York 
Times Book Review 
Deze roman breekt je hart, en is even meedogenloos als prachtig. –  
The Times 
Deze roman verdient de Booker Prize. – Daily Telegraph 
 

Shuggie Bain, Douglas Stuart 
Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2021; 448 p.; 
ISBN 978-90-46827-57-4, paperback € 22,99 
Op voorraad bij Paagman voor € 18,00 

 
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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Vervoer naar de kerk 
 

Nu de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus versoepeld 
zijn willen wij graag weer vervoer naar de kerk organiseren. Om dat moge-
lijk te maken zijn wij op zoek naar iemand die chauffeur wil worden bij de 
stichting Wijkbus Groot-Scheveningen en – in het verlengde daarvan – op 
een of meer zondagen per maand de Wijkbus wil rijden om kerkgangers 
naar de Antonius Abt te brengen. 
Meer informatie bij Nelly Oosthoek, woensdag-, donderdag- en vrijdagoch-
tend op telefoonnummer 354 17 42. 
 

Vredesweek 18-26 september 2021 
 

 
 

 Cartoon van Len Munnik 

 

Lunchconcert 
 

Elke donderdag bent u om 13.00 uur welkom in de Antonius Abtkerk om 
het lunchconcert van organist Patrick Hopper te beluisteren. De kleine 
kerkdeur is open vanaf 12.45 uur. De toegang is gratis. 
Het programma staat enkele dagen tevoren op website orgelmuziekopdon-
derdag.nl. 
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‘De Kerk is fantastisch’ 
 

Onder deze titel schreef Rik Torfs, hoogleraar kerkelijk recht, televisiema-
ker, columnist en ex rector-magnificus van de Katholieke Universiteit Leu-
ven, een boek. Die beschrijving is niet altijd mooi, maar vaak wel. 
 

 
 
Want al is de kerk óók een plaats van verrotting, lijkt ze niet zelden een 
angstige hoedster van de absolute waarheid en een zedemeesteres die het 
zelf met de moraal niet altijd even nauw neemt, toch waardeert Torfs haar 
zeer. Want ze draagt ook veel moois, veel goeds en veel waars mee. Ze is 
veel meer dan wat mensen van haar maken maar ze is óók gewoon men-
senwerk. 
 

Met milde humor en realisme vertelt Torfs hierover. Deze kerk gaat hem 
aan het hart en dat alleen al is de moeite van het aanhoren waard. 
 

Na afloop kunt u er onder leiding van moderator Ad van der Helm met 
Torfs over in gesprek. 
 

Datum: maandag 27 september 2021 
Tijd: 19.30-21.15 uur 
Organisatie: DEZINNEN 
Locatie: Christus Triumfatorkerk, 
Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag 
Toegang: € 8,00 
Inschrijven t/m 24 september via info@dezinnen.nl 

 
 
  

mailto:info@dezinnen.nl
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Vredesweek – vredesvlam 
 

De wijkkerkenraden van de kerken op Scheveningen en Duinoord willen 
aandacht schenken aan de Vredesweek, van 18 tot en met 26 september, 
die dit jaar als motto Inclusief samenleven heeft. 
 

Ze nodigen kerkleden uit op zondag 19 september 2021 naar de vredes-
vlam bij het Vredespaleis te gaan. Daar willen zij stilstaan bij de betekenis 
van inclusief samenleven en een lied over vrede zingen. De bijeenkomst be-
gint om 13.00 uur. Na afloop nemen vertegenwoordigers van de kerken 
een vredesvlam mee voor hun eigen kerk. 
 

Wilt u de Antonius Abt vertegenwoordigen? Meld u dan even aan bij Hans 
Pronk van de Noorderkerk, e-mail Hpronk66@gmail.com. 
 

Wijwater 
 

 

Bij de kosters van de Antonius Abt kunt 
u weer terecht voor een flesje wijwa-
ter. Er zijn geen kosten aan verbonden 
maar een vrijwillige bijdrage wordt erg 
op prijs gesteld. 
 
Ook in de Lourdeskapel aan de Berken-
bosch Blokstraat staan flesjes wijwater 
voor u klaar. Daar geldt eveneens dat 
een vrijwillige bijdrage zeer welkom is. 

 
  

mailto:Hpronk66@gmail.com
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Favorieten van Franciscus (deel 1) 

 
Dienstbaarheid en verbondenheid staan centraal in 
de favoriete kunstwerken van paus Franciscus. Ont-
dek zijn geliefde films, muziek en boeken. 

 
De paus hééft iets met kunst, in ruime betekenis. In Amoris Laetitia, de 
pauselijke brief over het gezin, verwees hij naar de film Babettes Feest. Het 
moet de allereerste keer zijn geweest dat de paus in een exhortatie een 
film noemt. ‘Kunstenaars vermengen de tragedies van het leven met 
schoonheid,’ zei Jorge Bergoglio tien jaar geleden al. Voor de redactie van 
Kerknet reden genoeg om uit te zoeken wat er zoal in de pauselijke dvd-, 
cd- en boekenkast staat. 
 
1. ‘Babettes Feest’: de vreugde van dienstbaarheid 
 

Deense film uit 1987 die werd bekroond met de Oscar voor Beste buiten-
landse film. Het verhaal gaat over een Franse 
vluchtelinge die in Denemarken werk vindt als 
huishoudster bij twee ongetrouwde zussen. 
Door haar kookkunsten laat ze het stugge dorp 
openbloeien. De boodschap van de film is dui-
delijk: doe iets voor een ander zonder iets terug 
te verwachten. En klamp je niet vast aan dog-
ma's. 
 

Over de film schreef de paus in Amoris Laetitia: 
‘Intense vreugde ontstaat wanneer we anderen 
daarin kunnen laten delen. Denk maar aan de 
heerlijke scène in de film Babettes Feest, als de 
vrijgevige kok wordt geprezen met: “Ach, jij zal 
de engelen in vervoering brengen!” Het biedt 

zowel vreugde als troost om anderen te verwennen en te zien hoe ze ervan 
genieten.’ 
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2. ‘Roma, città aperta’: verbondenheid over grenzen heen 
 

De paus sprak al verscheidene keren over de Italiaanse neorealistische films 
van net na de Tweede Wereldoorlog. Roma: città aperta (1945) gaat over 
de bezetting van Rome door nazi-Duitsland. Don Pietro, een priester, helpt 
het Italiaanse verzet en werkt daarbij samen met een communistische ver-
zetsman. De priester wordt opgepakt maar weigert zijn kompaan te verra-
den. Je beschermt iemand die niet eens in God gelooft, schimpt zijn Duitse 
ondervrager. Don Pietro antwoordt: Ik ben een katholieke priester. Ik ge-
loof dat iedereen die strijdt voor rechtvaardig-
heid en vrijheid in de voetstappen van de 
Heer loopt. 
 
3. ‘La Strada’: verwijzing naar Franciscus 
van Assisi 
 

La Strada van Fellini is misschien wel mijn fa-
voriete film. Ik voel me erg betrokken bij dit 
verhaal, waarin een verwijzing zit naar Sint 
Francicus van Assisi, aldus paus Franciscus. 
De film uit 1954 gaat over een meisje dat als hulpje wordt verkocht aan een 
brute, rondreizende circusartiest. Enkele jaren daarvoor had Fellini het sce-
nario geschreven voor een film over Sint Franciscus van Assisi en zijn 
vroege volgelingen (Francesco, giullare di Dio). 
 
4. ‘Et incarnatus est’, uit de Mis in c (W.A. Mozart): verheffend 
 

Paus Franciscus is een groot liefhebber van klassieke muziek. Hij noemt 
Bach (Matthäuspassie), Mozart en Beethoven als zijn favorieten. Bij Mozart 
denkt hij in de eerste plaats aan de Mis in c (KV 427), met het bekende Et 
incarnatus est. Franciscus: ‘Et incarnatus est’ is weergaloos – het verheft je 
tot God! 
 

Luister naar de Amerikaanse sopraan Barbara Bonney op 
https://www.youtube.com/watch?v=E2LGb9HWSUU&t=480s 
 

bron: kerknet.be 
 

 Cinema ZED 

https://www.youtube.com/watch?v=E2LGb9HWSUU&t=480s
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 ‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gezien vanaf de Westduinweg op 
zondag 8 augustus 2021 
 

 Angela van der Toorn 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 21 september 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, 6 en 12 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; 
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). 

 


