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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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Leven met verlies ‘Wanneer je verdrietig bent, 
kijk dan opnieuw in je hart 
en zie dat je huilt 
om wat je vreugde schonk.’ 
 

(Kahlil Gibran) 
 

In maart 2020 was de gespreksgroep Leven met verlies nog maar net ge-
start, toen wij door de coronamaatregelen genoodzaakt werden te stop-
pen. 
De afgelopen periode is voor iedereen moeilijk geweest, maar juist voor 
mensen die iemand (door de dood) verloren hebben, langer of korter gele-

den, was deze tijd extra zwaar. Want 
het is zo belangrijk om het gemis en 
het verdriet met elkaar te kunnen de-
len. 
Daarom willen pastor Elma Beerends, 
Trees Kempen en Ine Steenhoff begin 
januari 2022 opnieuw starten met 
een gespreksgroep. 
Het is de bedoeling dat wij vijf keer bij 

elkaar komen. Meer informatie over de data kunt u lezen in het Maandbe-
richt van december 2021. 
 

Mocht u interesse of eventuele vragen hebben, dan kunt u hierover contact 
opnemen met Ine Steenhoff, tel. 070 383 36 02, e-mail: steebo@ziggo.nl. 
 

Familieberichten 
 

overleden 
25-09-2021 Johanna Wilhelmina Maria (Ankie) Sabelis-Blok 
 

gedoopt 
03-10-2021 Fons Julius Fabian Paagman 
 

parochiepenning 
Maria Sterre der Zee 
09-10-2021 uitgereikt aan Patrick Hopper 
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Opbrengst collectes 
 

In de maand september 2021 is er op de bankrekening € 521,00 ontvangen 
en in het offerblok in de kerk € 1.004,16. Hartelijk dank. 
 

Collectegeld 
 

Als u nog niet naar de kerk komt, zou het mooi zijn als u het voor u gebrui-
kelijke collectegeld overmaakt op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 
t.n.v. Parochie Maria Sterre der Zee. De Abt is u er dankbaar voor. 
 

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, 20.00 uur, in de pastorie. 
Ouders die op 12 december een kindje willen laten dopen kunnen zich nog 
tot 15 november melden via antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
 

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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Ein deutsches Requiem 
 

Op zaterdag 13 november 2021 zal het koor Cantamus Alati onder leiding 
van Kees van der Linden in de Antonius Abtkerk ‘Ein deutsches Requiem’ 
van Brahms ten gehore brengen. Een bijzonder werk in een bijzondere tijd. 
Brahms had bewust voor de Duitstalige teksten gekozen: hij wilde geen tra-
ditioneel requiem schrijven, geen dodenmis maar een requiem voor de le-
venden die rouwend achterblijven na het sterven van een dierbare. Troost 
is het thema dat door het hele werk heen klinkt, steeds weer andere kan-
ten van het rouwproces uitdrukkend in subtiele en toch krachtige klank-lij-
nen. Het werk wordt ook wel ‘het hooglied van de troost’ genoemd. 
Cantamus Alati draagt dit werk op aan allen die door de coronapandemie 
een naaste verloren hebben en in rouw zijn. 
 

U hoort het Requiem in de uitvoering met kamerorkest. Het Dordrechts Ka-
merorkest, sopraan Elise van Es en bariton Berend Eijkhout werken mee 
aan deze uitvoering. 
Het concert begint om 20.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Er is 
geen pauze. Toegang: € 20 per persoon inclusief programmaboekje en een 
drankje na afloop; € 10 met Ooievaarspas, kinderen t/m 14 jaar gratis. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.cantamusalati.nl, of bij de koorleden. 
Voorafgaande aan het concert wordt bij iedereen een coronacheck en iden-
titeitscontrole gedaan. 
 

‘Allerzielen in het licht’ 
 

Op dinsdag 2 november 2021 zal 
op de begraafplaatsen Sint Bar-
bara en Sint Petrus Banden om 
16.00 uur de gedachtenisviering 
beginnen. De fakkels en vuurkor-
ven verspreiden weer een sfeervol 
licht. Op een scherm worden de 
namen van in 2020 en 2021 over-
leden personen geprojecteerd. 
 

bron: katholieke begraafplaatsen in Den Haag  

http://www.cantamusalati.nl/
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Mystiek in de adventspsalmen 
 

We leven in de donkere dagen voor Kerstmis. Soms is het ook donker in 
onze gedachten: om wat wegging uit ons leven, om hoe hard het in de we-
reld toegaat. Ons bestaan is kwetsbaar en vol dreiging. Moedeloos en 
machteloos kun je je voelen. Komt het ooit goed? 

We zoeken naar iets dat ons licht 
geeft, woorden van hoop, beel-
den van vrede, ondanks alles. 
Dichters kunnen dat: schilderen 
met taal die hoop geeft en het 
hart verlicht. 
 

De psalmen zijn daar uitgespro-
ken voorbeelden van. Ook al zijn 
ze ruim 2500 jaar geleden ge-
schreven en komen ze uit een 
zeer oude cultuur: in wezen ver-

woorden ze de gevoelens van mensen van alle tijden. 
Verbijstering, verwondering, boosheid, hopeloosheid, kleinheid, maar ook 
verlangen, hoop, dankbaarheid, eerbied en ontzag. 
In allerlei toonaarden zijn ze opgeschreven en voor God gebracht. Hoe twij-
felend en zoekend soms ook. 
 

De ervaring van de schrijvers was dat het dan kan gebeuren dat je uit je ei-
gen kleinheid getild wordt, en iets van de aanwezigheid van God ervaart. 
Iets van het geheim achter de dingen, de diepste bron van ons bestaan, de 
spirituele kracht waardoor wij leven. Het is een moment waarop je als het 
ware even door God wordt aangeraakt. En dat geheim, die bron, die kracht 
kunnen wij ook nu nog ervaren, door een psalm aandachtig te lezen, te zin-
gen of te beluisteren. Een mooie spirituele voorbereiding op het kerstfeest. 
 

Inleider: pastor John Batist. 
 

De lezing wordt gehouden in de Ontmoetingsruimte van de kerk waar vol-
doende onderlinge afstand kan worden gehouden. Omdat het daar koud 
kan zijn adviseren we u om warme kleding aan te trekken. Koffie en thee 
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worden niet geschonken, wanneer u wat wilt drinken kunt u dat zelf mee-
nemen. 
 

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

Opgave vooraf is noodzakelijk: secretariaat Antonius Abt, tel. 354 17 42 of 
per e-mail: antoniusabt@rkdenhaag.nl 
 

Datum: woensdag 24 november 2021 | Tijd: 14.30-16.00 uur | Plaats: Anto-
nius Abtkerk 
 

Even uw aandacht 
 

voor ons rentmeesterschap over deze aarde. Mede vooruitkijkend naar de 
Klimaatconferentie van de Verenigde Naties, van 1 tot en met 12 november 
2021 in Glasgow, hebben paus Franciscus, de anglicaanse aartsbisschop 
Justin Welby en de oecu-
menische patriarch Bart-
holomeus van Constanti-
nopel een gezamenlijke 
oproep gedaan. We moe-
ten ervoor kiezen anders 
te leven; we moeten kie-
zen voor het leven. Zorg-
zaam zijn voor deze ene 
aarde, natuur en dieren. 
Het christendom presen-
teert een concept van 
rentmeesterschap waaruit blijkt dat er een ‘individuele en collectieve ver-
antwoordelijkheid is’ voor de door God geschonken schepping. Ook waar-
schuwt het christendom tegen ‘kortetermijnbelang en schijnbaar goedkope 
opties die op zand bouwen in plaats van op rots’. 
 

Dat wij ernst maken in de omgang met de natuur en de schepping. 
 

 Servizio Fotografico Vaticano – Bartholomeus, Franciscus en Welby in 2016 

  

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl
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Het Antonius Abt 
‘Slagerspatroons-verenigingsvaandel’ 

 

Aan de wand van het priesterkoor hangt het vaandel van de in 1917 opge-
richte Roomsch-Katholieke Slagerspatroons-Vereeniging H. Antonius Abt. 
Den Haag kende in de 20e eeuw verder nog de Christelijke Slagerspatroons-
Vereeniging en de meer algemene ’s-Gravenhaagsche Slagerspatroons-Ver-
eeniging. 
 

 

 

 
Label op de achterkant van het vaandel 

 
Vaandel van de Roomsch-Katholieke 
Slagerspatroons-Vereeniging (1917) 

Varken als attribuut van Sint Antonius Abt 

 
Nadat de rooms-katholieke slagersvereniging opgeheven was, is het vaan-
del aan de Antonius Abtkerk geschonken, niet omdat deze vereniging een 
parochiële vereniging geweest was, maar omdat men dit toen blijkbaar een 
passende bestemming vond. 
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Sint Antonius Abt werd de patroonheilige van onder anderen de wevers, 
suikerbakkers, mandenmakers, begrafenisondernemers en zakkendragers 
maar, mede door het varken aan zijn voeten, is hij vooral bekend als pa-
troonheilige van de slagers. 
 

Dat Sint Antonius Abt veelal afgebeeld wordt met een varken aan zijn voe-
ten komt doordat de middeleeuwse verpleegorde der antonieten hun var-
kens in de dorpen en steden vrij mochten laten rondlopen, als vergoeding 
voor de ziekenzorg die deze orde verschafte. Deze varkens droegen ook 
een belletje om hun nek en op 17 januari, de dag waarop de jaarlijkse reli-
gieuze viering van deze heilige plaatsvindt, werden de varkens geslacht en 
het vlees onder de armen verdeeld. Dat de Haagse rooms-katholieke sla-
gers Sint Antonius Abt als de patroonheilige voor hun vereniging kozen, is 
dus niet zo vreemd. 
 

Bart Maltha, voorzitter 
Vrienden van de Abt 
 

 Bart Maltha 

 
 

‘Dansje in de kerk’ 
 

Wie moet er nu niet glimlachen als hij deze 
afbeelding ziet? 
 

Laura ten Bokkel Huinink maakte de redac-
tie attent op het olieverfschilderij van Ma-
rius van Dokkum uit 2005 dat de titel 
‘Dansje in de kerk’ kreeg. Van het schilderij 
werd ook een wenskaart gemaakt. 
 
Deze en nog veel meer wenskaarten 
van Marius van Dokkum zijn te koop 
in de webwinkel: 
https://mariusvandokkummuseum.artrevisi-
ted.com/nl/winkel/kaarten 
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Maandagenda 

ma 01 19.30 uur Allerheiligen. Eucharistieviering met Vincent 
Wang svd m.m.v. de heren van Gli Uccelli o.l.v. 
Richard Ram. 

di 02 09.00 uur Allerzielen. Eucharistieviering met pastoor Lan-
gerhuizen. Na de viering blijft de kerk tot 12.00 
uur open voor gebed en het opsteken van een 
kaars. 

wo 03 19.00 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli, in de kerk 
do 04 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

  19.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 
vr 05 19.00 uur Viering van inkeer voor de communicantjes 
za 06 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 07 11.00 uur Feest van de eerste heilige communie. Eucharis-

tieviering met pastoor Langerhuizen. Met mede-
werking van kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. 
Maria voor ‘t Hekke. 

di 09 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 

wo 10 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
  14.00 uur Bestuursvergadering Laus Deo, pastorie 
  19.00 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli, in de kerk 
do 11 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo 

  20.00 uur Repetitie Cantamus Alati, in de kerk 
za 13 20.00 uur Concert door Cantamus Alati, Ein deutsches Re-

quiem van Johannes Brahms. 
zo 14 11.00 uur Drieëndertigste zondag door het jaar. Eucharistie-

viering met Vincent Wang svd. Gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa bre-
vis in d klein KV 65 van W.A. Mozart. 

di 16 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
  10.00 uur Kerk gereserveerd voor rondleidingen door de 

Vrienden van de Abt 
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wo 17 19.00 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli, in de kerk 

do 18 12.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 
za 20 10.00 uur Herfstmarkt in de Ontmoetingsruimte, zie flyer 
  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 

zo 21 11.00 uur Christus, Koning. Eucharistieviering met pastoor 
Langerhuizen en diaken Van Zoelen m.m.v. jonge-
renkoor PaMa. Voorstellen van de vormelingen. 

di 23 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 24 14.30 uur Lezing over de mystiek in de adventspsalmen 

door pastor John Batist, in de Ontmoetingsruimte 
  19.00 uur Repetitie gemengd koor Gli Uccelli, in de kerk 
do 25 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

  19.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 
za 27 14.00 uur Geloofsgesprek door father Rex, in de pastorie 
  18.00 uur Eerste zondag van de advent – jaar C. Eucharistie-

viering in Engels/Tagalog met father Rex Fortes 
cm m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 28 11.00 uur Eerste zondag van de advent – jaar C. Eucharistie-
viering met Vincent Wang svd m.m.v. gemengd 
koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

di 30 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 

  20.00 uur Voorbereiding doopviering zondag 12 december 
met Vincent Wang svd, in de pastorie 

 

wijzigingen voorbehouden 

Enkele regels bij kerkbezoek 
 

U mag in de kerk weer gaan zitten waar u wilt maar het is wel prettig als u 
elkaar de ruimte geeft. Samenzang is toegestaan, het gebruik van zangbun-
dels nog niet. 
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. 
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Parochiedag 
 

De parochiedag vond dit jaar plaats in de Paschalis Baylonkerk aan de Was-
senaarseweg onder het motto: Vijf jaar parochie Maria Sterre der Zee. 
 

 

 

De eucharistieviering met 
pastores Langerhuizen en 
Rivadeneira Aldás en diaken 
Van Zoelen wordt opgeluis-
terd door Laus Deo onder 
leiding van organist/dirigent 
Patrick Hopper. De vaste ge-
zangen zijn uit de Messe 
brève nr. 7 in C van Gounod. 

 

 

 

Voor zijn altijd met enthou-
siasme aan de parochie be-
wezen diensten, onder 
meer de donderdagse orgel-
concerten in de Abt, over-
handigt pastoor Langerhui-
zen aan Patrick Hopper de 
eerste parochiepenning 
Maria Sterre der Zee. 

 

 
 
 
 
 

Aan het einde van de eucha-
ristieviering wel de zegen, 
niet de wegzending, want er 
volgt nog een gevarieerd 
middagprogramma.  
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Maar eerst een kop koffie of 
thee met een Franselelie-
koekje, vers uit de oven van 
Annemiek Beeloo. 
Al snel daarna presenteren 
Cor van Blijswijk en andere 
vrijwilligers belegde brood-
jes en krentenbollen. En 
meer koffie en meer thee.  

 

 

 

Dit is de workshop rozen-
krans knopen onder leiding 
van Mirianella Davelaar. 
Ook interessant en goed 
bezocht de lezingen door 
Botine Koopmans (Haagse 
kerken) en Wieke van de 
Sande (Maria Magdalena) 
en de quiz over de parochie. 

 

 

Naar goed katholiek gebruik 
sluit de dag met een glaasje 
fris of wijn. Volkomen ver-
diend krijgen de vrijwilligers 
van de Paschaliskerk ieders 
hartelijke dank voor de or-
ganisatie van de parochie-
dag en de verzorging van de 
inwendige mens.  

 
Volgend jaar weer een parochiedag? Vast en zeker. Maar op zaterdag? Mis-
schien beter op zondag. Wat vindt u? 
 

 Gerard van Dommelen 
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Gezondheidszorg in Somalië 
 
 

Er zijn hoopvolle ontwikkelingen in de wereld rond de zorg voor moeders 
en jonge kinderen: in 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste 
punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een 
derde ten opzichte van 1990. Hoewel dit geweldige ontwikkelingen zijn, zijn 
we er nog niet. Nog altijd halen er jaarlijks ongeveer 5,2 miljoen kinderen 
hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld longontsteking, malaria of di-
arree. En overlijdt er elke twee minuten een moeder in het kraambed. 
 

De meeste kinderen die overlijden, sterven al in de eerste maand na hun 
geboorte door ondervoeding of aan ziektes die voorkomen hadden kunnen 
worden. Kraamvrouwen overlijden veelal aan bloedingen, hoge bloeddruk 
of infecties. Vrouwen die zorg krijgen van professionele verloskundigen, 
hebben volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 16 procent minder kans 
om hun baby te verliezen en 24 procent minder kans op een vroegge-
boorte. 
 

Ondanks het feit dat uit de cijfers – en de dagelijkse praktijk – blijkt dat 
goede begeleiding en medische zorg het aantal sterfgevallen onder moe-
ders en kinderen laat dalen, hebben wereldwijd miljoenen vrouwen nog 
onvoldoende toegang tot goede zorg. Soms is de afstand tot een kliniek te 
groot of kunnen vrouwen de reiskosten ernaartoe niet betalen. 
 
Adventsactie helpt 
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare 
zorg voor moeder en kind bij zwangerschap, bevalling en de periode erna. 
Bijvoorbeeld in Somalië een gezondheidscentrum in de plaats Burdhubo 
dat aanstaande moeders professionele geboortezorg en begeleiding biedt. 
Voor dit project voert de parochie Maria Sterre der Zee van zaterdag 27 no-
vember tot en met zaterdag 25 december 2021 een geldwervingsactie. 
Op de volgende pagina twee foto’s uit Burdhubo. 
 

Goede start voor moeder en kind 
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Nima (25) is voor het eerst 
in een ziekenhuis bevallen. 
Ze woont in Mashruuc, een 
klein dorp zonder scholen 
en medische voorzienin-
gen. Eerder had ze drie 
miskramen en leed veel 
bloedverlies bij de ge-
boorte van haar andere 
kinderen. 

Ze was bang om naar een ziekenhuis te gaan maar kreeg voldoende ver-
trouwen in Fatuma om dat uiteindelijk toch te doen. Nu heeft ze een ge-
zonde baby en krijgt nazorg en voorlichting over verzorging en voeding. 

 

 
 

 
Fatuma Ali Bu’ul (70) is een 
traditionele vroedvrouw. 
Na een training begeleidt 
ze zwangere vrouwen naar 
het gezondheidscentrum. 
Ze geeft ook voorlichting in 
de dorpen.  

 

Collecte in de Abt 
Bijna terug naar het oude normaal: in de Antonius Abt kunt u uw gift weer 
in de offerzuil in de Ontmoetingsruimte doen of overmaken op bankreke-
ning NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee 
onder vermelding van ‘Adventsactie Somalië’. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

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

 Adventsactie 
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Kaarsen versieren voor kerst 
 

Begin december zijn veel mensen bezig om de kerstboom op te tuigen en 
hun huis klaar te maken voor de kerstdagen. Voorbereiden op de kerst kun 
je op verschillende manieren doen. Een van die manieren is om met je han-
den iets te maken, waarbij je je in gedachten voorbereidt op de komende 
kerstdagen. Dat gaan we begin december dan ook doen. 
 

Met wasplaten en sjabloontjes versier je je eigen 
kerstkaars helemaal naar je eigen idee. Geef ’m 
weg als cadeautje of brand ’m zelf op met de kerst-
dagen. Je hoeft geen ervaring te hebben en je 
hoeft niet creatief te zijn om toch iets te maken dat 
helemaal bij jou past. Je wordt geholpen als dat no-
dig is. 
 

Voor materialen wordt gezorgd, inclusief een 
stompkaars. Om de materiaalkosten te dekken 
wordt van de deelnemers een bijdrage van € 2,50 
gevraagd. Er kunnen maximaal tien mensen deel-
nemen. 

 

Opgave vooraf is noodzakelijk en kan bij het secretariaat, tel. 354 17 42, of 
per e-mail: antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
 

Begeleiding: Greet Kappers. 
 

Datum: donderdag 2 december 2021 | Tijd: 14.00-15.30 uur | Plaats: pasto-
rie Antonius Abt 
 

Chauffeur voor de bus 
 

Wij zijn nog steeds 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. 
  

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl


17 

In het zonnetje 
 

Zonder namen te noemen zetten wij deze maand 
dankbaar in het zonnetje de mensen die in de 
Antonius Abt: 
o altijd assisteren bij vieringen 
o trouw zorgen voor kaarsen om op te steken 
o altijd klaarstaan voor anderen 
o de natuur om de kerk en pastorie verzorgen 
o voor mooie bloemversiering zorgen 
o doopschelpen en doopoorkondes beschrijven 
o gedachteniskruisjes van een naam voorzien 

 

Onze eerste communicantjes 
 

Op zondag 7 november doen tijdens de gezinsviering van 11.00 uur de vol-
gende kinderen hun eerste heilige communie: 
 

- Anne-Lotte van der Ven 
- Emilie Luzac 
- Evelien Guerrero Alvarez 
- Laurine Troisfontaine 
- Maryse Troisfontaine 
- Nathaniel Bojas 
- Pieter More 
- Rozalia Bojas 
- Willem Paagman 

 

Help Voedselbank Scheveningen 
 

Van harte welkom zijn: houdbare levensmiddelen, schoonmaak- en toilet-
artikelen. Of geld voor boodschappen via bankrekeningnummer NL36 INGB 
0002 5100 23 ten name van Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen 
onder vermelding van ‘Schappelijk’. Schappelijk is de sociale winkel van de 
voedselbank. De stichting heeft de ANBI-status. 
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Favorieten van Franciscus (deel 3) 
 

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. 
 

8. ‘De roeping van Matteüs’ (Caravaggio): ik ben een zondaar 
 

Een andere favoriet van Franciscus is de Italiaanse schilder Caravaggio 
(1571-1610), meester van het clair obscur en van beladen bijbelse tafere-
len. De roeping van Matteüs creëerde hij in 1600 voor de Contarelli-kapel 
in de San Luigi dei Francesikerk in Rome. Matteüs wordt in een tolkantoor 
door Jezus geroepen hem te volgen. De paus hierover in een interview: 
‘Matteüs, met de vinger van Jezus op zich gericht, dat ben ik! Ik voel me zo-
als hij, zoals Matteüs. Het is vooral de houding van Matteüs die ik treffend 
vind: hij houdt zijn geld vast alsof hij wil zeggen: “Nee, niet ik, dit geld is van 
mij.” Ik ben een zondaar op wie de Heer zijn blik heeft gericht. Dit is ook 
wat ik zei toen ik hoorde dat ik tot paus was verkozen.’ 
 

9. Een gedicht van Hölderlin: ode aan de grootmoeder 
 

Friedrich Hölderlin (1770-1843) dan, de Duitse romantische dichter die 
eerst een leven als priester in gedachten had, maar uiteindelijk voor de let-
teren koos. Franciscus verwijst naar een gedicht dat Hölderlin schreef voor 
zijn grootmoeder. 
Het gedicht eindigt met de zin: ‘Moge de man vasthouden wat het kind 
heeft beloofd.’ Ik was hiervan ook onder de indruk omdat Hölderlin in dit 
gedicht zijn grootmoeder vergelijkt met de Maagd Maria. Zelf hield ik ook 
veel van mijn grootmoeder Rosa. 
 

10. ‘De verloofden’ (Alessandro Manzoni): tip voor trouwlustigen 
 

Franciscus’ favoriete roman? Dat moet De verloofden van Alessandro Man-
zoni (1785-1873) zijn, een van de grote Italiaanse klassiekers – Franciscus’ 
ouders waren Italianen. ‘Ik heb het boek drie keer gelezen en nu (2013, 
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red. Kerknet) ligt het klaar op mijn tafel om het nog eens te lezen. Manzoni 
heeft me zoveel gegeven.’ 
De verloofden speelt zich af in 1628. Een 
jong koppel strijdt tegen machtsmis-
bruik, maar uiteindelijk overwint de 
liefde. Een jaar geleden raadde de paus 
dit boek trouwens aan aan verloofde 
koppels, die hij tijdens zijn wekelijkse au-
diëntie op het hart drukte een huwelijk 
niet te overhaasten. 
Manzoni zette zich ook in voor de Itali-
aanse taal en cultuur. Giuseppe Verdi 
droeg zijn beroemde Requiem aan hem 
op. 
 

Voor de selectie van de kunstwerken en 
de uitspraken van de paus werd vooral 
gebruik gemaakt van een lijvig interview uit 2013. In een gesprek met Anto-
nio Spadaro, hoofdredacteur van La Cività Cattolica, sprak de paus uitge-
breid over zijn culturele voorkeuren. 
 

bron: kerknet.be 
 

 Wikimedia - Francesco Hayez; Portrait of Alessandro Manzoni 

 

Vooruitblik 
 

o zondag 19 december 2021, 14.30 uur, Oeral Kozakkenkoor en Oekra-
iens folkloristisch ensemble Uzory onder leiding van Gregor Bak met 
Russische en Oekraïense kerstliederen afgewisseld met gezangen uit 
de Russisch-orthodoxe liturgie en folkloristische liederen uit het oude 
Rusland. 

o woensdag 22 december 2021, 19.30 uur, Haags Toonkunstkoor en Ars 
Musica Orkest onder leiding van Patrick van der Linden met de Mes-
siah HWV 56 van G.F. Händel. 
Solisten: Klaartje van Veldhoven – sopraan; Robert Kuizenga – coun-
tertenor; Edward Leach – tenor en Hans Christian Hinz – bas-bariton. 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
Arline van Raffe, koorlid van Laus 
Deo, liep in het weekend van 18 en 
19 september 2021 de Kunstroute 
in het Statenkwartier en zag dit 
beeld door het raam van een atelier 
in de Helmstraat. 
 
 

 Arline van Raffe 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 23 november 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. 3, 5, 6, 16, 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). 

 


