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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 kerstpostzegel van het Vaticaan 
 

De Poolse kunstenaar Adam Piekarski, die 20 jaar als dakloze 
heeft geleefd, mocht de kerstzegel van het Vaticaan ontwerpen. 

 

 
 

De kerstzegel van Poste Vaticane, die het Jaar van het Gezin als thema 
heeft, heeft dit keer wel een bijzondere achtergrond. De afbeelding is ge-
maakt door de Poolse kunstenaar Adam Piekarski, die zich zes jaar geleden 
in Rome heeft gevestigd en jarenlang op straat heeft geleefd. 
 

Piekarski werd door de redemptoristen van de straat gehaald. Pater Leszek 
Py ontdekte dat hij tekende en moedigde hem aan om zijn kwaliteiten als 
tekenaar en schilder verder te ontwikkelen. Zo vroeg hij hem om de kapel 
van de redemptoristen in Rome te schilderen. Zijn werk werd erg gunstig 
onthaald en vervolgens bood de aalmoezenier van de paus, de Poolse kar-
dinaal Konrad Krajewski, hem in april 2021 aan om ook de zolder van het 
Palazzo Migliore aan de colonnade van het Vaticaan, dat wordt gebruikt 
voor daklozenopvang, te schilderen. 
 

Piekarski kan zijn geluk niet op. Inmiddels heeft zijn faam zich ook over heel 
Rome en daarbuiten verspreid. “Veel mensen komen mij vragen om hun fa-
milie, kinderen en zelfs hun honden te schilderen. In het voorjaar kreeg ik 
het verzoek om een afbeelding te schilderen voor de fameuze kerstpostze-
gels van het Vaticaan. Het lijkt voor mij allemaal nog een droom en ik kan 
nog steeds niet begrijpen dat deze eer mij te beurt is gevallen.” 
 

bron: Crux/kerknet.be, Philippe Keulemans 
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Wij wensen u van harte een 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
medewerkers 
secretariaat 
H. Antonius Abt 

 

Familieberichten 
 

geen 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand oktober 2021 is er op de bankrekening € 550,00 ontvangen en 
in het offerblok in de kerk € 1.117,05. Namens de geloofsgemeenschap 
H. Antonius Abt: hartelijk dank. 
 

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 kan immers niet zonder uw financi-
ele bijdragen. 
 

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.  



5 

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 rustig in de bank zit, kunt u ook het 
grote mozaïek en de kleurrijke ramen bewon-
deren. 
De kleine kerkdeur is open vanaf 12.45 uur. 
De toegang is gratis. 
Het programma staat enkele dagen tevoren 
op website orgelmuziekopdonderdag.nl. 
 

Kaarsenworkshop geannuleerd 
 

Onder de aangescherpte coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk de 
workshop ‘Kaarsen versieren voor kerst’, aangekondigd voor donderdag-
middag 2 december in de pastorie, door te laten gaan. Het is namelijk voor 
de deelnemers ondoenlijk bij het uitzoeken van de wasplaten en sjabloon-
tjes en het bewerken van de stompkaarsen een onderlinge afstand van 1½ 
meter te bewaren. 
Begeleider Greet Kappers hoopt volgend jaar wel met het versieren van 
paaskaarsen aan de slag te kunnen. 
 

Geen kerstconcerten in de Abt 
 

Medio november nam het aantal coronabesmettingen in Nederland zo snel 
toe dat de geplande kerstconcerten in 
onze kerk voor musici en bezoekers een 
te groot risico zouden vormen. 
De concerten van het Oeral Kozakken-
koor (zondag 19 december) en het 
Haags Toonkunstkoor (woensdag 22 de-
cember) kunnen daarom jammer genoeg 
niet doorgaan. 
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De marmersoorten in de Abt 
 

Tijdens rondleidingen in de Abtkerk vraagt men regelmatig waar het mar-
mer vandaan komt. Zo ook of we weten wat voor marmer het is en hoe het 
komt dat dit in deze Nederlandse kerk zoveel toegepast is. 
 

Wat de keuze voor marmer als bekleding voor de vloeren, de kolommen en 
de lambrisering betreft, hebben de architecten waarschijnlijk goed geluis-
terd naar de wensen van het toenmalige parochiebestuur. Dat wilde im-
mers ‘een tempel Gods zoo waarlijk mogelijk’. Mede omdat het nieuwe 
kerkgebouw uitwendig zo eenvoudig mogelijk werd, moest de waardigheid 
vooral door het inwendige vergroot worden. Het geheel moest dan ook 
passen bij de standing en allure die de Scheveningse H. Antonius Abtparo-
chie in het begin van de twintigste eeuw had. Ze gold toen immers als een 
van de welvarendste in de gemeente Den Haag. 
 

   
Cipollino Grec Paonazzo Violet Vert Antique 

 

De marmerkeuzes van de altaren en het verdere door de firma Brom ge-
maakte kerkmeubilair werden in eerste instantie bepaald door het gekozen 
hoogaltaarontwerp. In de ontwerptoelichting uit 1926 van dit indrukwek-
kende altaar staan zinnen als: ‘de achterbouw van het altaar, die bedoeld is 
in Grieks Cipollino marmer, dat door zijn getemperd groene kleur een 
fraaie achtergrond vormt voor de geheel goudkleurige tombe en tevens 
ook een gunstig verbindings- en overgangselement vormt tusschen de 
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goudkleur van het tabernakel en tombe en de roode kleur van de marme-
ren lambris’. 
 

Jan-Eloy en Leo Brom hebben de verschillende marmersoorten van het 
hoogaltaar op dezelfde wijze opgenomen in al hun verdere ontwerpen 
(Maria-altaar, Jozefaltaar, preekstoel, communiebanken en het voetstuk 
van het H. Hartbeeld). 
 

   
Napoleon Grand Melange Jaune de Sienna 

en Noir de Mazy 
Rouge Royal 

 

Voor de achterbouw (het retabel) en de voetstukken waarop de bronzen al-
taarkandelaars staan, is Grieks groengestreept Cipollino marmer gebruikt, 
voor de altaartombe en de mensa is Italiaans witgeaderd Paonazzo Violet 
marmer gebruikt. Daarnaast wordt voor de plinten van de preekstoel en 
het voetstuk van het H. Hartbeeld, evenals voor de knieltrede van de com-
muniebanken Grieks donkergroen Vert Antique marmer gebruikt. 
 

De marmersoorten die voor de aankleding van het interieur nodig waren, 
zijn door Joseph Cuypers en zijn zoon Pierre Cuypers jr., wat kleur en licht-
werking betreft, zo gekozen dat ze eenheid uitstralen en er rust van uit-
gaat. Het marmer is duidelijk onderdeel van het architectuurontwerp en 
geen later toegevoegd decoratie-element. 
 

De verhoging waarop het hoogaltaar rust is, net als de vloer van het pries-
terkoor en de vloerverhogingen bij de zijaltaren, bekleed met Frans Napo-
leon Grand Melange marmer. Voor de resterende kerkvloer is Italiaans 
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Jaune de Sienna marmer, gecombineerd met banden van Belgisch Noir de 
Mazy marmer gebruikt. En tot slot zijn alle kerkwanden en kolommen ge-
deeltelijk bekleed met Belgisch Rouge Royal marmer. De kleur van dit mar-
mer bepaalt, samen met de kleuren van het mozaïek en het glas-in-lood, de 
sfeer die het kerkinterieur heeft. 
 

De gebruikte marmersoorten komen dus uit verschillende landen, te we-
ten: Griekenland, Italië, Frankrijk en België. 
 

Bart Maltha, voorzitter 
Vrienden van de Abt 
 

 Bart Maltha 

 

Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins, voor de mensen in Libanon, en dit keer speciaal in 
Tripoli (foto). Libanon is weggezakt in een enorme crisis met hyperinflatie. 
Armoede is overal. Hongersnood nadert. Geen elektriciteit, geen benzine. 
Geen uitzicht op beter. 

De regering trad af na de explo-
sie in Beiroet in 2020 en een 
jaar later trad er pas een 
nieuwe aan onder leiding van 
Najib Mikati, een steenrijke za-
kenman die tussen 2005 en 
2013 ook al twee keer premier 
was. Weinig mensen hadden 
het gevoel – en terecht – dat de 
nieuwe regering de crisis kon 

oplossen want ze werd voornamelijk gevormd door politieke insiders die 
deel uitmaakten van het systeem dat het volk eerder zo in de steek had ge-
laten. Veel van hen zitten er al sinds de burgeroorlog tussen 1975 en 1990. 
En het resultaat is enorme corruptie en wanbestuur. 
 

Dat de mensen in Tripoli kracht mogen krijgen om, in deze uitzichtloze toe-
stand, toch nog ergens licht te zien. 
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Feest voor zeven communicantjes 
 

 
 

Zondag 7 november was het feest in de Abt met zeven eerste communi-
cantjes: Willem, Rozalia, Pieter, Nathaniel, Evelien, Emilie en Anne-Lotte. 
Twee zusjes konden wegens coronaquarantaine niet meedoen. Hun grote 
dag komt op zondag 5 december. 
 

 Gerard Wessel 

 

Parochiële caritas en Sint Antonius 
 

Op zondag 14 november 2021 – Werelddag van de 
Armen – boden Henk Bressers en Hans Ettema in 
de kerk namens de parochiële caritasinstelling 
(PCI) noveenkaarsen met de afbeelding van Anto-
nius van Padua te koop aan. Antonius van Padua is 
namelijk onder meer patroon van de armen. 
Deze kaarsen met een brandduur van negen dagen 
zijn, voor zover de voorraad strekt, nog te koop bij 
de kosters. De prijs is € 5,00 en de opbrengst is 
voor de PCI. 
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Maandagenda 

do 02 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 
za 04 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 05 11.00 uur Tweede zondag van de advent. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen en eerste heilige com-
munie van de zusjes Troisfontaine. Met mede-
werking van kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. 
Maria voor ‘t Hekke. 

di 07 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
wo 08 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
do 09 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 

za 11 18.00 uur Derde zondag van de advent – Gaudete. Eucharis-
tieviering in Engels/Tagalog met father Jerrick Bal-
lesteros m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 12 11.00 uur Derde zondag van de advent - Gaudete. Eucharis-
tieviering met Vincent Wang svd. Gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa bre-
vis in d van Antonio Lotti. 

  13.00 uur Doop van Julia Praagman en Frédérique en 
Juliëtte Kwaspen door Vincent Wang svd 

di 14 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 16 13.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 

  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 
za 18 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  18.00 uur Vierde zondag van de advent. Eucharistieviering 

in Engels/Tagalog met father Jerrick Ballesteros 
m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 
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za 18 19.00 uur Kerstfeest van de Filipijnse gemeenschap, in de 
Ontmoetingsruimte 

zo 19 11.00 uur Vierde zondag van de advent. Eucharistieviering 
met pastoor Langerhuizen m.m.v. jongerenkoor 
PaMa o.l.v. Oksana Kryuchkova. 

ma 20 14.00 uur Overleg werkgroep Rouwverwerking, pastorie 
di 21 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 23 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, in de kerk 

vr 24 17.00 uur Kerstviering voor gezinnen met kinderen met dia-
ken Van Zoelen m.m.v. kinderkoor De Stadhou-
dertjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke 

  20.30 uur Kerstavond. Eucharistieviering voor de jongeren 
van de parochie Maria Sterre der Zee met pastoor 
Langerhuizen en diaken Van Zoelen m.m.v. jonge-
renkoor PaMa o.l.v. Oksana Kryuchkova. 

  23.00 uur Kerstnacht. Nachtmis met pastoor Langerhuizen 
m.m.v. gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard 
Ram. 

za 25 11.00 uur Kerstmis. Dagmis met pastoor Langerhuizen 
m.m.v. gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hop-
per. 

zo 26 11.00 uur Feest van de H. Familie. Eucharistieviering met 
Vincent Wang svd m.m.v. gemengd koor Laus Deo 
o.l.v. Patrick Hopper. 

di 28 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen 
do 30 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
vr 31 17.00 uur Oudjaarslof en uitstelling van het Allerheiligste 

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

 

wijzigingen voorbehouden 
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Geslaagd Requiem Cantamus Alati 
 

 
 
Op zaterdag 13 november verzorgde koor Cantamus Alati in de Antonius 
Abt een geslaagde uitvoering van Ein deutsches Requiem. Goed geregelde 
entree met toegangskaartje en QR-code. Het drankje na afloop kwam vei-
ligheidshalve te vervallen maar, zo liet Cantamus weten, de bezoekers hou-
den het tegoed. Vrijdag 12 november hield het koor een generale repetitie 
(foto). 
 

 Cantamus Alati 

 

Regels bij kerkbezoek 
 

We zijn in de kerk gedeeltelijk terug bij af: u moet onderling weer 1½ meter 
afstand houden en een mondkapje dragen bij het lopen. Zo gauw u in de 
bank zit, mag het mondkapje af. Waar u mag zitten in de banken is aange-
geven met een sticker. 
Samenzang mag wel, het gebruik van handgel is verplicht, handen schud-
den bij de vredewens mag niet. 
Collecteren voor de eigen gemeenschap gebeurt door een collectebus bij 
de uitgang van de kerk.  
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Leven met verlies 
 

In het Maandbericht van november stond de vooraankondiging van het op-
nieuw starten van een gespreksgroep Leven met verlies in januari 2021. 
De gesprekgroep is voor mensen die iemand door de dood verloren heb-
ben. Dat kan kort of lang geleden zijn. 
Velen weten uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om het overlijden van 
een ouder, partner, zoon, dochter of vriend(in) te verwerken. Je moet ver-
der leven met een groot gemis. Je voelt je eenzaam, verdrietig en soms on-
begrepen. 
 

We zullen vijf keer op een woensdagmiddag bij elkaar komen om onze ver-
halen te vertellen en naar elkaar te luisteren. Ook zullen we praten over de 
rol van het geloof bij de verwerking van het verlies. 
 

Als u belangstelling hebt om mee te doen, kunt u zich uiterlijk 2 januari 
2022 per e-mail opgeven bij Ine Steenhoff, steebo@ziggo.nl. 
 

Schroom niet om mee te doen, ook al gaat het om verlies van langer gele-
den. Je hart nog eens luchten kan zo veel goed doen. 
 

Data en tijd: 12 en 26 januari, 9 en 23 febru-
ari, en 9 maart, van 14.00 tot 16.00 uur. 
Locatie: pastorie Antonius Abt, Scheve-
ningseweg 233, 2584 AA Den Haag. 
In verband met de coronamaatregelen is 
deelname aan de groep alleen mogelijk met 
een vaccinatie-, herstel- of officieel testbe-
wijs. 
 

Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 
12. 
Kosten: € 10,-. 
 

Begeleiding: pastor Elma Beerends, Trees 
Kempen en Ine Steenhoff, respectievelijk 
midden, rechts en links op de foto. 
 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Ine Steenhoff, tel. 070 
383 36 02.  
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voor moeder en kind in Somalië 
 
 

Deze advent steunen we parochiebreed een gezondheidscentrum in Burd-
hubo, Somalië, dat aanstaande moeders professionele geboortezorg en be-

geleiding biedt (zie ook Maandbe-
richt en Stella Maris van november 
2021 en bijgaande folder). 
U kunt u uw gift in de offerzuil in 
de Ontmoetingsruimte doen of 
overmaken op bankrekening NL81 
RABO 0102 4487 36 ten name van 
Parochie Maria Sterre der Zee on-
der vermelding van ‘Adventsactie 
Somalië’. Bij voorbaat hartelijk 

dank van de werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede. 
 

 Adventsactie 

 

Bijbelse podcast verovert New York’s Times Square 
 

In de vakantieperiode rond Kerstmis zal 
op Times Square in New York van 19 de-
cember 2021 tot 9 januari 2022 reclame 
te zien zijn voor de podcast van priester 
Mike Schmitz ‘The Bible in a Year’ (pre-
view op de foto). 
De podcast is waanzinnig populair in de 
Verenigde Staten en daarbuiten. Het is 
het meest gedownloade artikel op iTunes 
in de categorie Religie en Spiritualiteit 
met gemiddeld 450.000 downloads per 
dag. 
 

bron: kerknet.be 
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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. 
 

Schrijf als een heilige met ‘Teresan’ 
 

Op zoek naar een apart lettertype voor gedichten of geschriften? Vergeet 
Times New Roman, Arial of — die had al lang verboden moeten worden — 
Comic Sans, maar probeer Teresan, het lettertype van de 16e-eeuwse mys-
tica en heilige Teresa van Avila. 
 

 
 

De Spaanse karmeliet Martin Larios scande duizenden woorden uit haar 
originele geschriften, zoals De weg van volmaaktheid (1583) en Innerlijke 
burcht (1588). Daaruit haalde hij alle cijfers en letters en maakte er een 
nieuw font mee voor gebruik op de computer. Heel toepasselijk heet het 
lettertype Teresan. Het is te downloaden op de website van Kerknet. 
 

bron: kerknet.be 
 

 Martin Larios op aleteia.org 
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Kerkbanken worden babbelbanken 
 

Federatie Genk-Zuid plaatst kerkbanken buiten de 
kerk om ontmoeting in de hand te werken 

 

“Hoe gaat het met je?” Hoe vaak groet u iemand niet op die manier, zonder 
een antwoord te verwachten? De vier parochies van Federatie Genk-Zuid 
(België) lieten die alledaagse vraag laseren in kerkbanken die ze in de paro-
chie buiten een plek willen geven als uitnodiging en oproep. 
 

“Die ‘babbelbanken’ roepen op ‘Hoe gaat het met je?’ een welgemeende 
vraag te laten zijn,” duidt pas-
toor-deken Luc Herbots. “Om 
te gaan zitten en de vraag het 
begin van een heus gesprek te 
laten zijn, een vraag waarop de 
ander eerlijk mag antwoorden: 
‘Eigenlijk niet zo goed.’ Een 
vraag ook naar iemand: ‘Zeg, 
hoe zou het met Jeanne zijn? 
We zagen haar al enkele we-
ken niet.’ Of om gewoon plaats 

te nemen en te luisteren naar de verzuchtingen van je diepere ik.” 
 

Het idee groeide spontaan aan het begin van het werkjaar, vertelt Lizette 
Budé, voorzitter van de parochieraad van de Genkse wijk Bret-Gelieren. “In 
onze kerk hadden we banken te geef omdat we net kerkstoelen kregen. 
Waarom er geen babbelbanken van maken, voor elke parochie een? Hier 
babbelen we tenslotte graag. Zo maakten we vóór de pandemie een 
praatje na de viering, bij een kop koffie. Mensen gaven aan dat ze dat had-
den gemist.” 
 

Op de vraag welke tekst er op de banken moest komen, hoefde men niet 
lang na te denken. “Het idee sluit naadloos aan bij het jaarthema Broeder-
lijkheid ontdekken van het bisdom Hasselt, dat zich liet inspireren door de 
encycliek Fratelli tutti. Daarin zegt paus Franciscus zelf dat luisteren begint 
met te gaan zitten naast de ander en de oprechte vraag te stellen hoe het 
met hem of haar gaat,” zegt Luc Herbots. “Het lijkt ons betekenisvol om na 
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de pandemie de tijd te nemen om elkaar terug te vinden en te werken aan 
verbondenheid. Tegelijk spoort het jaarthema eenieder aan na te denken 
over hoe we als Kerk aanwezig kunnen zijn in de samenleving. Dat is niet 
door binnen te blijven zitten, maar door naar buiten te gaan, zoals de paus 
vraagt. Daarom laten we onze banken niet in de kerk staan, maar brengen 
we ze naar buiten.” 
 

„Momenteel nemen leerlingen van de se-
cundaire school onze bank onder handen 
zodat ze tegen een stootje kan.” 

 

“Wij willen ze op het kerkplein plaatsen, dat nu een grote parking is,” ver-
telt Ivo Vanminsel, diaken in Sledderlo. “We hopen dat de bank een ont-
moetingsplek wordt.” 
Ook in Sint-Martinus Genk-Centrum staat de bank nog niet op haar plek. 
Myriam François van de parochieraad legt uit: “Ze krijgt een plaats voor de 
kerk. Omdat het terrein eigendom is van de stad, dienen eerst administra-
tieve formaliteiten in orde gebracht. In afwachting staat de bank aan de 
weekkapel, waar velen komen bidden.” 
 

In Kolderbos zijn de parochianen enthousiast. Lucienne Winters, voorzitter 
van de kerkfabriek (kerkbestuur, red.): “Nu staat onze babbelbank achter-
aan in het kerkportaal, omdat we ons oor te luisteren leggen bij parochia-
nen naar suggesties voor een geschikte plek. Na de viering namen er enke-
len plaats. Zo is ze meteen ingebabbeld.” 
 

bron: kerknet.be, Ilse van Halst 
 

 
 

 Federatie Genk-Zuid, Het belang van Limburg 
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Help Voedselbank Scheveningen 
 

Van harte welkom zijn: houdbare 
levensmiddelen, schoonmaak- en 
toiletartikelen in de manden in de 
Ontmoetingsruimte. 
Of geld voor boodschappen via 
bankrekeningnummer NL36 INGB 
0002 5100 23 ten name van Stich-
ting Vrienden van Welzijn Scheve-
ningen onder vermelding van 
‘Schappelijk’. 
Schappelijk is de sociale winkel van Welzijn Scheveningen voor klanten van 
de voedselbank, gevestigd in wijkcentrum De Mallemok, Westduinweg 38d. 
De stichting heeft de ANBI-status. 
 

Herfstmarkt 
 

De Herfstmarkt op zaterdag 
20 november in de Ont-
moetingsruimte is gezellig 
verlopen met een op-
brengst van rond € 700,00 
voor de Vrienden van de 
Abt. Door de ver uit elkaar 
geplaatste verkooptafels 
hadden de bezoekers alle 
ruimte om rond te lopen. 
De hele dag door was er 
publiek. 

Het aanbod bestond onder meer uit kerst- en religieuze artikelen, wens-
kaarten, geïllustreerde boeken en kleine interieurartikelen. 
De Reigers verkochten met veel succes hun handgemaakte sieraden (foto) 
en verdienden € 288,95 voor de activiteiten van de Lidwinagroep. 
 

 Hennie de Kraa 
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Geen ezel… in de stal 
 

Tweeduizend jaar geleden reist een hoogzwangere vrouw met haar man 
van Nazareth naar Bethlehem. Het paar moest zich voor de volkstelling van 
de toenmalige keizer laten inschrijven in de geboorteplaats van Jozef. Meer 
dan honderd kilometer zuidwaarts dus. In de meeste vertellingen is er 
sprake van een ezel waarop Maria de reis aflegde, maar geen enkele van de 
vier evangelisten vermeldt de aanwezigheid van zo’n dier. Noch tijdens de 
reis, noch in de stal waar Jezus ter wereld zou komen. In 2012 schiep paus 
Benedictus XIV duidelijkheid in zijn boek: ‘Er waren geen os, geen ezel en 
geen drie koningen in de buurt toen Jezus ter wereld kwam.’ 
In die tijd werd de ezel overigens gezien als een onrein dier en het lijkt lo-
gisch dat die geen getuige zou zijn van het ter wereld komen van de Mes-
sias. Moeten we de ezel dus verbannen uit onze kerststal? Nee, want on-
dertussen maakt het dier zo’n groot deel uit van het traditionele verhaal en 
de christelijke overlevering dat Benedictus die historische vervalsing door 
de vingers ziet. Waar de ezel wél met zekerheid opduikt, is bij de intocht 
van Jezus in Jeruzalem zo’n dertig jaar later. 
 

bron: kerknet.be 

 

Vooruitblik 
 

o woensdag 12 en 26 januari 2022, 14.00 uur, bijeenkomsten gespreks-
groep Leven met verlies, in de pastorie. 

o zondag 16 januari 2022 – begin van de Week van gebed voor eenheid 
van christenen. Om 10.00 uur oecumenische viering in de Nieuwe 
Badkapel, Nieuwe Duinweg. Voorgangers: ds. Charlotte van der Leest, 
ds. Gerco Lock en diaken Henk van Zoelen. Motto: Licht in het duister. 
Met medewerking van jongerenkoor PaMa onder leiding van Oksana 
Kryuchkova. De Antonius Abtkerk is die zondag gesloten. Thuis mee-
vieren kan via https://nieuwebadkapel.nl/. 

o van vrijdag 6 tot en met zaterdag 14 mei 2022, reis naar Lourdes geor-
ganiseerd door de Haagse parochies De Vier Evangelisten en Maria 
Sterre der Zee, met begeleiding van de pastores Tom Kouijzer en 
Vincent Wang. 

  

https://nieuwebadkapel.nl/
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pastor Elma Beerends nam deze 
foto in september 2021 vanaf het 
dakterras van haar zoon aan de 
Kanaalweg. 
 
 

 Elma Beerends 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 21 december 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. 4, 5, 8, 11, 18 bovenaan 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). 

 


