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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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De kerk in Guinee 
 

Op 24 oktober 2021 is het Missiezondag. Missio voert dit jaar de campagne 
voor de Wereldmissiemaand aan de hand van het volgende citaat uit het 
boek Handelingen: ‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en 
gehoord hebben.’ 
We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar 
anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmis-
siemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht. 
 

  
 
Jonge kerk 
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen 
wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop inves-
teerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van 
grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er 
zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken 
wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur 
van Touré. 
In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk 
richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is 
actief in de gezondheidszorg. 
 

Missio Wereldmissiemaand 2021 
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Vrouwen en kinderen 
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer 
actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen 
van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen 
vangen de zusters kinderen op in wees- en opvanghuizen. De kinderen wor-
den verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan 
bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. 
 

  
Clarice Sagno, pastoraal werker  

 

Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen. Help 
mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken en stort uw bijdrage op 
NL65 INGB 0000 0015 66 ten name van Missio Wereldmissiemaand, Den 
Haag. 
 

Wij hopen van harte dat u gehoor geeft aan het verzoek van Missio en een 
gift overmaakt op bovengenoemde bankrekening. Bij voorbaat hartelijk 
dank. 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek, 
werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede 
 
Meer informatie: www.missio.nl en bijgaande folder 
 

 Missio Zwitserland/Brunner 

  

www.missio.nl
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Familieberichten 
 

overleden 
07-09-2021 Ernesto Jacobo Rozendal 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand augustus 2021 is er op de bankrekening € 939,00 ontvangen 
en in het houten offerblok in de kerk € 1.150,91. Hartelijk dank. 
 

Op 14 september 2021 stond de teller voor het afscheidscadeau voor pas-
tor Jan Eijken op € 2.265,00. Dat mooie resultaat moet een prachtfiets op-
leveren. 
 

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. De Abt blijft graag op u rekenen. 
 

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. 
 

Doopviering 
 

In de Antonius Abt is er doopgelegenheid op zondag 12 december 2021, 
om 13.00 uur, met parochievicaris Vincent Wang als doopheer. De voorbe-
reidingsbijeenkomst is op dinsdag 30 november 2021, 20.00 uur, in de pas-
torie van de Abt. Ouders die op die zondag een kindje willen laten dopen 
kunnen zich melden 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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Dag pastor Jan 
 

 

Het is zondag 12 septem-
ber. Vandaag nemen we af-
scheid van pastor Jan Eij-
ken – hij gaat met pensi-
oen – tijdens een feeste-
lijke eucharistieviering in 
de Abt. 
Pastoor Dolf Langerhuizen 
en pastor Eijken gaan voor, 
Alex Kempen is acoliet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kerkgangers en koren uit 
de Marthakerk sluiten van-
daag bij ons aan. 

 

 

Het wordt een prachtige 
viering vol wereldmuziek 
– teksten en melodieën 
uit verschillende wereld-
delen. 
Vanaf het orgelbalkon 
zingt gemengd koor Laus 
Deo de Gerardusmis. 
Dirigent/organist is 
Patrick Hopper.  
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Klokslag 11.00 uur opent 
jongerenkoor Heaven’s 
Touch onder leiding van 
Mirianella Davelaar de 
viering met het lied Tien-
duizend redenen.  

 

 

 
 
 
 
 
Leden van de Engelstalige 
Afrikaanse gemeenschap 
stellen zich achter in de 
kerk op voor de zogeheten 
Bijbelprocessie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bij het priesterkoor neemt 
pastor Eijken het evange-
lieboek in ontvangst.  
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De tweede lezing – in de 
landstaal – wordt verzorgd 
door een lid van de Portu-
geestalige gemeenschap. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pastor Eijken houdt 
de overweging.  

 

 

 
 

 
Het koor Sancto Martino 
Laus zingt, afwisselend in 
het Frans, Nederlands, En-
gels en Papiamento, de ac-
clamatie op de voorbede. 
Dirigent is Oksana Kryuch-
kova. 
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Tijdens het uitreiken van 
de communie klinken Ado-
ramus Te Christe en Vader, 
U bent goed door respec-
tievelijk Sancto Martino 
Laus en Heaven’s Touch. 

 

 
 
 
Nadat De Stadhoudertjes 
de muzikale capaciteiten 
van pastor Eijken hebben 
bezongen, neemt deze 
plaats achter het drumstel 
voor een klinkende toegift 
met Heaven’s Touch.  

 

 

 
 
Buiten is er bij koffie en 
meer gelegenheid om per-
soonlijk afscheid van pas-
tor Eijken te nemen. 
Hij krijgt nog één taak mee: 
zelf het cadeau van de pa-
rochianen, een nieuwe 
fiets, uitzoeken. 

 

 Gerard van Dommelen 
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Maandagenda 

za 02 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  18.00 uur Eucharistieviering voor de jongeren van de Frans-

talige parochie Tous les Saints 
zo 03 11.00 uur Zevenentwintigste zondag door het jaar. Eucha-

ristieviering met pastoor Langerhuizen. Tijdens de 
viering stellen de eerste communicantjes zich 
voor en wordt Fons Paagman gedoopt. 
Met medewerking van kinderkoor De Stadhou-
dertjes o.l.v. Maria voor ‘t Hekke. 

di 05 08.30 uur Rozenkransgebed in de kerk 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 

wo 06 19.00 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli in de kerk 
do 07 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo in de kerk 
za 09 11.00 uur In de Paschaliskerk: Eucharistieviering bij gelegen-

heid van ‘Vijf jaar parochie Maria Sterre der Zee’. 
Lees meer op pag. 13. 

  18.00 uur Achtentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering in Engels/Tagalog met father Jerrick Bal-
lesteros m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 10 11.00 uur Achtentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met pastoor Groenewegen m.m.v. ge-
mengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper. 

di 12 08.30 uur Rozenkransgebed in de kerk 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 13 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 

  19.00 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli in de kerk 
do 14 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  14.30 uur Lezing over Hildegard von Bingen door pastor 

John Batist, in de Ontmoetingsruimte 
  19.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo in de kerk 
za 16 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
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zo 17 11.00 uur Negenentwintigste zondag door het jaar. Woord- 
en communieviering met pastor Eijken m.m.v. 
jongerenkoor PaMa o.l.v. Pipi Drijfhout. 

di 19 08.30 uur Rozenkransgebed in de kerk 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 20 19.00 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli in de kerk 
do 21 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo in de kerk 

  19.30 uur Vergadering redacties maandberichten, pastorie 
za 23 18.00 uur Dertigste zondag door het jaar. Wereldmissiedag. 

Eucharistieviering in Engels/Tagalog met father 
Gilbert Razon svd m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne 
Haaxman. 

zo 24 11.00 uur Dertigste zondag door het jaar. Wereldmissiedag. 
Eucharistieviering met parochievicaris Wang 
m.m.v. gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard 
Ram. 

di 26 08.30 uur Rozenkransgebed in de kerk 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 

wo 27 19.00 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli in de kerk 
do 28 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  13.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  19.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo in de kerk 
zo 31 11.00 uur Wij vieren Allerzielen. Eucharistieviering met pas-

toor Langerhuizen met gedachtenis van de over-
ledenen van het afgelopen jaar. M.m.v. de werk-
groep Aandacht voor nabestaanden en gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper. 

ma 01 19.30 uur Allerheiligen. Eucharistieviering met pastoor Lan-
gerhuizen m.m.v. gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. 
Richard Ram. 

 

wijzigingen voorbehouden 
 

In oktober, rozenkransmaand, kunt u dinsdags om 8.30 uur met Angela 
van der Toorn en An Kemp in de kerk de rozenkrans bidden.  
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Minder regels bij kerkbezoek 
 

Met ingang van 25 september 2021 hoeft u zich voor vieringen niet meer 
aan te melden en in de kerk geen 1½ meter afstand meer te houden. Wel is 
het fijn als u elkaar de ruimte geeft. Samenzang is weer toegestaan maar 
het gebruik van zangbundels niet. Ook koffiedrinken na afloop is nog niet 
mogelijk. 
Handgel gebruiken blijft verplicht, handen schudden bij de vredewens mag 
niet, de wijwaterbakken blijven leeg en ook collecteren voor de eigen ge-
meenschap blijft zoals het was: een collectebus bij de uitgang van de kerk. 
Ook in het collecteren voor missionaire acties als Wereldmissiemaand ver-
andert er nog niets: maak uw bijdrage deze maand over op de bankreke-
ning van Missio Wereldmissiemaand in Den Haag. 
 

In het zonnetje 
 

Zonder namen te noemen zetten wij deze maand 
dankbaar in het zonnetje de mensen die in de 
Antonius Abt: 
o trouw zorgen voor de liturgieboekjes 
o anderen op de hoogte houden 
o altijd zorgen voor mooie muziek 
o de financiën op orde houden 
o zorgen voor een schoon kerkgebouw 
o altijd positiviteit uitstralen naar anderen 
o koekjes bakken als er een feest is. 

 

Lunchconcert 
 

Elke donderdag bent u om 13.00 uur welkom in de Antonius Abtkerk om 
het lunchconcert van organist Patrick Hopper te beluisteren. Terwijl u rus-
tig in de bank zit, kunt u ook het grote mozaïek en de kleurrijke ramen be-
wonderen. 
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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Parochiedag 9 oktober 2021 
 

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

 
 

Programma: 
11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van gemengd koor 
Laus Deo onder leiding van Patrick Hopper 
Aansluitend ontmoeting met koffie en thee 
12.30 uur Lunch 
Vanaf 13.00 uur keuze uit verschillende activiteiten 
15.30 uur Afsluiting met een hapje en een drankje. 

 

Voor nadere informatie: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
 

Vooruitblik 
 

o Woensdag 24 november 2021, 14.30 uur 
Lezing Mystiek in de adventspsalmen 
door pastor John Batist 
in de Ontmoetingsruimte Antonius Abtkerk 

 
o Donderdag 2 december 2021, 14.00 uur 

Workshop Kaarsen versieren voor Kerstmis 
onder leiding van Greet Kappers 
in de pastorie Antonius Abt.  

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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Hildegard von Bingen, 
spiritueel genie uit de Middeleeuwen 
 

Als jong meisje werd Hildegard von Bingen (1098-1179) voor opleiding en 
vorming toevertrouwd aan het klooster van de Benedictijnen in Disiboden-
berg, Rijnland-Palts, Duitsland. Van jongs af aan zag zij ‘geestelijke beel-
den’, maar durfde deze niet naar buiten te brengen. Alleen aan de leidster 
van het groepje zusters in opleiding – Jutta – en aan haar biechtvader Vol-
mar, durfde Hildegard er soms iets over te vertellen. Verder hield ze het 
voor zich. 
 

Tot haar in 1141 een helder visioen overkwam: ‘Toen ik tweeënveertig jaar 
en zeven maanden oud was, over-
stroomde mij een vurig Licht, dat mij 
geheel en al doorgloeide en ver-
warmde, zoals de zon doet die haar 
stralen op een wezen of een ding 
richt. En plotseling zag en begreep ik 
alle geschriften, het Psalter, het 
Evangelie en de overige boeken van 
het Oude en Nieuwe Testament. En 
een stem sprak tot mij vanuit het 

Licht: Jij armzalige, stof van stof, zie, hoor en schrijf op wat het Licht je 
toont.’ 
 

Dat deed zij. Maar pas nadat zij haar mystieke ervaringen had laten lezen 
aan de beroemde abt Bernardus van Clairvaux, die er zeer positief over 
was, durfde zij haar geloofsvisioenen te publiceren. Via Bernardus kwamen 
ze ook bij de paus die zelfs delen ervan voorlas tijdens een concilie. De paus 
noemde haar ‘Prophetissa Teutonica’ (profetes van Teutonië, nu Duits-
land). Beroemd zijn de miniaturen die zij over haar visioenen liet maken; in-
leider pastor John Batist laat er deze middag een aantal zien. 
 

Ze werd tot abdis gekozen en stichtte een eigen klooster in Bingen. Daar 
schreef ze tal van werken over geloof, deugdzaam leven en natuurgenees-
kunde. Ook componeerde ze prachtige liturgische muziek; iets ervan kunt u 
vanmiddag beluisteren. 
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Voor velen werd zij een vraagbaak op spiritueel gebied. Daarnaast 
schroomde zij niet de kerkelijke én wereldlijke machthebbers te wijzen op 
hun tekortkomingen. In 2012 is zij door paus Benedictus heilig verklaard en 
tot Kerklerares verheven. 
 

Pastor Batist vertelt deze middag over haar veelbewogen leven en leest en 
bespreekt met de aanwezigen enkele van haar nog altijd inspirerende tek-
sten. 
 

De bijeenkomst vindt plaats in de Ontmoetingsruimte van de kerk met de 
stoelen op een redelijke onderlinge afstand. Warme kleding of jas aanbevo-
len. Er wordt nog geen koffie of thee geschonken, neem eventueel zelf iets 
te drinken mee. 
 

Aan de lezing zijn geen kosten verbonden maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. 
 

Opgave vooraf is noodzakelijk bij: secretariaat Antonius Abt, tel. 354 17 42, 
of per e-mail: antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
 
Datum: donderdag 14 oktober 2021 | Tijd: 14.30-16.00 uur | Plaats: Anto-
nius Abtkerk 
 

 Ruïne klooster Disibodenberg 

 

Oproep 
 

Wegens aanstaande taakbeëindi-
ging door de huidige medewerker 
zoekt Antonius Abt een vrijwilliger 
voor het ordenen van de docu-
mentatie voor het eigen archief. 
Nadere informatie hierover is te 
bevragen bij Fons de Rouw van de 
beheercommissie, tel. 352 46 04. 
 
 

De foto dient slechts ter illustratie en geeft niet de actuele situatie op het secretariaat van de 
Antonius Abt weer.  

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl
https://www.kerkindenhaag.nl/locations/antonius-abt-kerk/
https://www.kerkindenhaag.nl/locations/antonius-abt-kerk/
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Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins, voor Jevgeni Roizman (foto) en gedachtegenoten. 
Jevgeni Roizman is een Kremlin-criticus, met het motto: ‘Dit is ons land, we 
moeten het beter maken en niet wegvluchten. Rusland is het waard om 

voor te vechten.’ Hij behoort tot een groep 
die in Rusland in hoog tempo wordt uitge-
dund, die van de oppositiepolitici. 
Tot de politie weer op de stoep staat doet hij 
waar hij het beste in is, andermans proble-
men oplossen. En hij ziet hoe hoog de prijs 
van verzet in Rusland is. Vooral voor jonge 
mensen. Jonge mensen die hij afgeraden had 
te emigreren en die naast hem zaten in de 
cel. 
De enige opdracht die hij jonge Russen nu 
nog meegeeft is overleven, vrij blijven en 
studeren. 

Dat zij kracht mogen krijgen en zich gedragen voelen in hun gevecht voor 
vrede en gerechtigheid, in wijsheid. 
 

bron: NRC, 20-7-2021 
 

 Lee Ayrton via Wikimedia 

 

Help Voedselbank Scheveningen 
 

Achter in de kerk staan de manden voor de voedselbank. Als u daarin houd-
bare levensmiddelen, schoonmaak- en toiletartikelen neerlegt doet u de 
cliënten van voedselbank Scheveningen een groot plezier. Helaas blijft deze 
vorm van hulpverlening onverminderd actueel. 
 

Mocht u deze maand niet in de kerk komen, geef dan geld in plaats van ar-
tikelen 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 ‘Schap-
pelijk’. Schappelijk is de sociale winkel van de voedselbank. De stichting 
heeft de ANBI-status.  
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Levenskoffertje bij een doop 
 

Als ouders van een dopeling iedere genodigde vragen voor hun kind een 
klein symbool met korte uitleg mee te brengen 
kunnen ze daarmee een blijvend aandenken ma-
ken. Iedere gast legt zijn of haar symbooltje in het 
‘levenskoffertje’, een koffertje vol wijsheden en 
goede wensen dat de gedoopte later als herinne-
ring kan bekijken. 

 

Voorbeelden van kleine symbolen: 
o een bloemzaadje: opdat de dopeling mag uitgroeien tot een prachtige 

bloem; 
o een pluchen schaapje: omdat God – de goede Herder – altijd zorg 

draagt voor zijn schaapjes, ook voor jou! 
o een afbeelding van een zon: opdat je altijd licht mag zien, ook in don-

kere dagen; 
o een kruisje: dat God je mag zegenen en nabij mag zijn; 
o een pleister: dat je mag helen en geheeld worden; 
o een flesje bruiswater: voor pit, lichtstraaltjes en energie in het leven. 

 

Bij de eerste communie of het vormsel kan de koffer weer een rol spelen. 
Familie en vrienden zien weer wat ze destijds hebben gegeven en geschre-
ven en het kan een gesprekje op gang brengen met de feesteling. 
 

bron: kerknet.be 

 

Chauffeur voor de bus 
 

Wij zijn op zoek naar iemand die chauffeur wil worden bij de stichting Wijk-
bus Groot-Scheveningen en – in het verlengde daarvan – op een of meer 
zondagen per maand de Wijkbus wil rijden om kerkgangers naar de Anto-
nius Abt te brengen. 
Wijkbuschauffeur worden betekent toetreden tot een club gemotiveerde 
vrijwilligers die het verlenen van service hoog in het vaandel hebben staan. 
In principe rijdt iedere chauffeur een dagdeel per week. 
Meer informatie bij Nelly Oosthoek, woensdag-, donderdag- en vrijdagoch-
tend op telefoonnummer 354 17 42.  
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Favorieten van Franciscus (deel 2) 

 
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. ‘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. 
 
5. ‘Parsifal’ (Richard Wagner): christelijk ritueel als opera 
 

De legendarische zanger Dietrich Fischer-Dieskau vertelt in zijn biografie 
hoe hij ooit in de bibliotheek van Richard Wagner (1813-1883) kon grasdui-

nen. Het boek met de meeste kanttekenin-
gen bleek de Bijbel te zijn. 
Weinig bekend is dat Wagner als dertiger 
aan een opera werkte met als titel Jesus von 
Nazareth, waarin hij Jezus als een sociaal-re-
volutionair wilde portretteren. Het project 
bezweek onder zijn eigen ambities, het bleef 
bij schetsen. 
Dertig jaar later schreef Wagner dan toch 
zijn ‘Jezus-opera’: Parsifal. Niet verwonderlijk 
is het net deze opera, met z'n talloze christe-
lijke verwijzingen, die paus Franciscus naar 
waarde weet te schatten. De ‘reine dwaas’, 

zoals Parsifal wordt genoemd, vindt de paus een symbool voor het (durven) 
herdenken van de kerk en haar rol. Al voegt Franciscus er aan toe: Wagner 
is wel een beetje zwaar op de hand. Ik luister graag naar hem, maar niet de 
hele tijd. 
 

 Parsifal door Rogelio de Egusquiza (1910), Museo del Prado, via Wikimedia 
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6. ‘Turandot’ (Giacomo Puccini): de kracht van de hoop 
 

Laatste opera van grootmeester Puccini, die hij in 1924 onafgewerkt ach-
terliet bij zijn dood in een Brussels ziekenhuis. 
Over een onderkoelde Chinese prinses die hu-
welijkskandidaten drie raadsels voorlegt. Wie 
ze niet kan oplossen, wordt onthoofd. Haar 
eerste raadsel: Wat wordt elke nacht geboren 
en sterft bij zonsopgang? Het antwoord is: 
hoop. 
Paus Franciscus verwees naar dit operafrag-
ment bij een vraag over optimisme: Ik hou niet 
zo van het woord optimisme, want dat is een 
psychologische instelling. Ik gebruik liever het 
woord hoop. Hoop zoals die wordt beleefd in 
de Brief aan de Hebreeuwen, hoofdstuk 11. En 
zoals we in de Brief aan de Romeinen lezen, stelt hoop niet teleur. 
 

7. ‘Witte Kruisiging’ (Marc Chagall): sereen lijden 
 

In de beeldende kunst heeft de paus een voorkeur voor Marc Chagall 
(1887-1985), en vooral voor diens Witte Kruisiging. Een gekruisigde Jezus, 
met een joodse gebedsmantel om, wordt omringd door scènes van geweld 
en vervolging: oprukkende soldaten, een platgebrand dorp, mensen die 
vluchten. Jezus lijkt al het lijden rondom hem in zich op te nemen en samen 
te vatten. 
Een aanklacht tegen antisemitisme, waar ook Chagall zelf het slachtoffer 
van werd – hij vluchtte naar Parijs. Daar schilderde hij dit werk als reactie 
op de Kristallnacht, de grootscheepse razzia tegen Joden in Duitsland, eind 
1938. 
De paus: ‘Witte Kruisiging is niet wreed, maar hoopvol. Pijn wordt hier 
sereen afgebeeld. Ik beschouw het als een van de mooiste werken van 
Chagall.’ 
 
bron: kerknet.be 

 
 Wikimedia 

https://www.artic.edu/artworks/59426/white-crucifixion
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 ‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vermeulen Lichtarchitectuur BV 
legde een aantal jaren geleden de 
nieuwe verlichting in de kerk aan en 
nam, onder meer met deze foto, 
het werk op in zijn portfolio. 
 
 

 Vermeulen Lichtarchitectuur 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 26 oktober 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. 12, 14, 15, 17 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). 

 


