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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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Bidden om eenheid van christenen 
 

Van 16 tot en met 23 januari 2022 vindt de jaarlijkse Week van gebed voor 
eenheid plaats. In deze week komen christenen van allerlei achtergrond 
over de hele wereld bijeen om te bidden voor de eenheid van de kerk. De 
gebedsweek begint traditioneel met een oecumenische viering. Deze keer 
is het thema Licht in het duister. De teksten zijn voorbereid door de Raad 
van Kerken in het Midden-Oosten. De keuze is geïnspireerd op het bezoek 
van de wijzen aan de pasgeboren koning, zoals beschreven in Matteüs 2, 1-
12, met name vers 2: “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen 
om hem te aanbidden.” 
 

In onze parochie start ook op Scheveningen al vele jaren de Week van ge-
bed voor eenheid met een oecumenische viering. Deze viering wordt voor-
bereid door het Oecumenisch Beraad Scheveningen (OBS) samen met de 
betrokken voorgangers. Het OBS is een al veel jaren bestaand samenwer-
kingsverband tussen de drie daarin deelnemende kerken: de Antonius 
Abtkerk, de Bethelkerk en 
de Nieuwe Badkapel-Zorg-
vlietkerk. De vieringen vin-
den afwisselend plaats in 
deze kerken. De komende 
viering wordt gehouden in 
de Nieuwe Badkapel-Zorg-
vlietkerk op 16 januari 2022 
om 10.00 uur. De dienst is 
ook te volgen door de live 
uitzending ervan via de website www.nieuwebadkapel.nl. 
 

De oecumenische viering is momenteel de belangrijkste activiteit van het 
OBS. Corona heeft ook hier veel verstoord. Zo was de viering dit jaar vanuit 
de Bethelkerk alleen online te volgen. Vroeger was er ’s zomers ook altijd 
een speelse kinderviering in de openlucht, de Frisse-neusdienst, maar deze 
is beëindigd omdat er geleidelijk meer ouders dan kinderen aan deelna-
men. En de serie lezingen in Muzee Scheveningen is beëindigd omdat veel 
vaste bezoekers ’s avonds liever niet meer de deur uitgingen. 

http://www.nieuwebadkapel.nl/
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Een gewaardeerde activiteit die na corona vast weer een vervolg zal krijgen 
is de gezamenlijke excursie, zoals die naar de tentoonstellingen over Luther 
en over de Biblebelt in Museum Catharijneconvent te Utrecht. 
 

Het is verrijkend te ervaren dat bij alle verschillen tussen christelijke stro-
mingen er veel gemeenschappelijke raakpunten zijn die een oecumenische 
viering tot een inspirerende gebeurtenis maken. Bij ons op Scheveningen is 
na de viering altijd weer te horen: “Moeten we vaker doen.” Maar de prak-
tijk van alledag blijkt dan toch weer sterker te zijn. Oecumene is nog altijd 
een zaak van kleine stappen en niet iedereen wil er aan meedoen, zo is het 
ook. Laat dit ons er niet van weerhouden de weg naar eenheid te blijven 
gaan. 
 

Fons de Rouw 
(vertegenwoordigt, samen met Greet Kappers, de Antonius Abt in het Oecumenisch Beraad) 

 

Familieberichten 
 

gedoopt 
12-12-2021 Julia Marie Praagman 
   Frédérique Georgette Lucia Kwaspen 
   Juliëtte Cornelia Roberta Kwaspen 
 

overleden 
02-12-2021 Peter Hendrik Johannes (Piet Hein) Overwijn 
03-12-2021 Hendrika Theodora (Rieki) Tielenburg-van Grol 
13-12-2021 Elizabeth van Westing-Uilenbroek 
13-12-2021 Johanna Maria (Anky) Maltha-Hiep 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand november 2021 is er op de bankrekening € 446,00 ontvangen 
en in het offerblok in de kerk € 1.138,10. Dank u wel. 
 

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. 
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Parochie Maria Sterre der Zee. Onze geloofsgemeenschap kan immers uw 
financiële bijdragen niet missen. 
 

Digitaal doneren 
 

Digitaal doneren kan eenvoudig met een Tikkie. 
Scan bijgaande 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. 
 
 
 

Lunchconcert 
 

Elke donderdag bent u om 13.00 uur welkom in de Antonius Abtkerk om 
het lunchconcert van organist Patrick Hopper te beluisteren. Het pro-
gramma staat enkele dagen tevoren op website orgelmuziekopdonder-
dag.nl. De kleine kerkdeur is open vanaf 12.45 uur. De toegang is gratis. 
 

Huiszegen 
 

Achter in de kerk ligt vanaf 1 januari 
een stapel huiszegens 2022 klaar om 
er een mee te nemen. 
Het is een oud gebruik om deze ze-
genkaart boven een deur te hangen. 
 

 

Leven met verlies 
 

Met pijn in het hart hebben de leden van de werkgroep Aandacht voor na-
bestaanden moeten besluiten de bijeenkomsten van de gespreksgroep Le-
ven met verlies niet te laten doorgaan. De coronamaatregelen van het kabi-
net, zoals bekend gemaakt in de persconferentie van 14 december, maken 
de bijeenkomsten praktisch onmogelijk. De deelnemers zijn over dit besluit 
persoonlijk ingelicht.  
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Maandagenda 

za 01 11.00 uur Feest van Maria, Moeder van God. Nieuwjaars-
dag. Eucharistieviering met parochievicaris Vin-
cent Wang svd m.m.v. organist Richard Ram. 

zo 02 11.00 uur Openbaring des Heren/Driekoningen. Woord- en 
communieviering met pastor Jan Eijken m.m.v. 
Maria voor ’t Hekke en Niels Zeven. 

di 04 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
do 06 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
zo 09 11.00 uur Doop van de Heer. Eucharistieviering met paro-

chievicaris Vincent Wang svd m.m.v. organist 
Patrick Hopper. 

di 11 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
wo 12 10.00 uur Vergadering beheercommissie (Zoom/Teams) 
do 13 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 15 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 16 10.00 uur Zondag in de Week van gebed voor de eenheid. 

Oecumenische viering met ds. Charlotte van der 
Leest, ds. Gerco Lock en diaken Henk van Zoelen. 
M.m.v. PaMa o.l.v. Oksana Kryuchkova. Motto: 
Licht in het duister. Zie ook pag. 3. 
De Antonius Abtkerk is deze zondag gesloten. 

 

tot hier aangepast aan de lockdownmaatregelen van kabinet en kerkprovincie 
 
 

di 18 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
wo 19 14.00 uur Bestuursvergadering Laus Deo 
do 20 12.00 uur Vergadering pastoraatgroep (Zoom/Teams) 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 22 18.00 uur Derde zondag door het jaar. Eucharistieviering in 

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

zo 23 11.00 uur Derde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Vincent Wang svd m.m.v. 
heren van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 
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di 25 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 

do 27 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
zo 30 11.00 uur Vierde zondag door het jaar. Eucharistieviering 

met parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás 
m.m.v. gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard 
Ram. 

 

wijzigingen voorbehouden 

 

Regels bij kerkbezoek 
 

U moet in de kerk onderling 1½ meter afstand houden en een mondkapje 
dragen bij het lopen. Zo gauw u in de bank zit, mag het mondkapje af. 
 

Het gebruik van handgel is verplicht bij binnenkomst en voor het te com-
munie gaan. 
 

Waar u mag zitten in de banken is 
aangegeven met een sticker. Huisge-
noten mogen bij elkaar zitten. 
 

Tot en met zondag 16 januari 2022 is 
voor de zondagsvieringen aanmelden 
via Meevieren.nl of telefonisch ver-
plicht. 
 

Er kunnen maximaal 50 kerkgangers 
worden toegelaten. 
 

Zang door maximaal vier cantors is toegestaan maar koor- en samenzang 
mogen niet. 
 

Koorrepetities zijn met onmiddellijke ingang op 21 december gestaakt. 
 

Handen schudden bij de vredewens mag niet. 
 

Collecteren voor de eigen gemeenschap gebeurt door een collectebus bij 
de uitgang van de kerk. 
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Afscheid van Anky 
 

Maandag 20 december nam de geloofsgemeenschap Antonius Abt tijdens 
een eucharistieviering afscheid van Anky Maltha die, toch nog onverwacht, 
een week eerder in het ziekenhuis overleed. 
Anky, vrouw van Bart Maltha, voorzitter van de Vrienden van de Abt, was 
jarenlang vrijwilliger op het secretariaat. Onder de vele aanwezigen in de 
kerk waren natuurlijk ook wij, haar collega’s. Wij herinneren ons Anky zon-
der uitzondering als een gezellige, altijd opgewekte en vrolijke vrouw die 
haar werk op het secretariaat met enthousiasme deed. Zelfs werk waar je 
onmogelijk blij van kunt worden als de cursussen DocBase voor de ledenad-

ministratie – ze bleef er bij lachen. 
Haar enthousiasme bleek ook toen ze 
hoorde dat Bart de erepenning Anto-
nius Abt zou krijgen. Ze vertelde het 
aan zoveel mensen dat we haar wel 
moesten waarschuwen: Anky, hou 
het verder stil anders is het voor Bart 
geen verrassing meer en dat zou jam-
mer zijn. 
Gelukkig bleef het wel een verrassing 
en moest Anky al haar overredings-
kracht gebruiken om Bart op de be-
wuste zondag mee te krijgen naar de 
Antonius Abt. Want waarom naar 
Scheveningen rijden als je lekker op 
de camping in Lunteren staat. 
Maar het lukte en op de foto, door 

Ine Steenhoff genomen op het patroonsfeest 2017, zitten rond Anky en 
Bart hun dochters Anouk, Jorien en Carlijn, drie schoonzoons en vier klein-
kinderen. De hele familie Maltha-Hiep, zoals Anky zei. 
Lieve Anky, je had een nare ziekte die je veel ongemak en pijn heeft be-
zorgd. Toch bleef je opgewekt en optimistisch. Onze troost is dat je nu 
voorbij ziekte en pijn bent maar we zullen je heel erg missen. 
 

De ‘meisjes’ van het secretariaat  
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Communiefeest 
 

Aan het feest van de eerste commu-
nie in november konden de zusjes 
Maryse en Laurine Troisfontaine 
niet meedoen omdat het hele gezin 
in coronaquarantaine zat. Hun grote 
dag kwam op zondag 5 december. 
Tijdens de gezinsviering deelden zij 
voor het eerst in de maaltijd van de 
Heer. 
 
Op de foto’s met de klok mee: pastoor Lan-
gerhuizen tussen Laurine (links) en Maryse; 
Maryse achter de ambo tijdens de woord-
dienst; zusje Amélie die samen met Niels 
Zeven aan de piano op viool een instrumen-
taal intermezzo verzorgt. 
 

 familie Jonkman-Troisfontaine 
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Mag ik even mee naar binnen? 
 

Normaal gesproken zeggen de medewerkers van het secretariaat nee op 
zo’n vraag van een voorbijganger die even in de kerk wil kijken maar op vrij-
dagochtend 17 december maken Elize, Barbara en Nelly graag een uitzon-
dering voor… burgemeester Jan van Zanen. 
 

 
 
 
 

Barbara, rechts op de foto, en Elize 
openen de voordeur van de 
pastorie voor burgemeester 

Van Zanen en Nelly. Elize begint 
meteen met fotograferen.  

  

 

 
 

Meteen daarna gaat de voordeur 
weer open en komt Piet Damen bin-
nen om verder te gaan met zijn vrij-
willigerswerk in de kerk. Het illu-
streert wel goed de dynamiek die in 
december in de Antonius Abt 
heerst. 

  

 
 
 
 

Een foto met Elize (links) en 
Barbara voor het dagboek van de 

burgemeester. 
Als u de link volgt kunt u meelezen. 

 
https://janvanzanen.den-
haag.nl/news/vrijdag-17-december/ 

 

https://janvanzanen.denhaag.nl/news/vrijdag-17-december/
https://janvanzanen.denhaag.nl/news/vrijdag-17-december/
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In de kerk bewondert de burge-
meester het verlichte hoogaltaar in 
de verder donkere kerk. Door de 
grote glazen deuren valt er gelukkig 
daglicht op de kerststal. 

  

 
 

 
Voor de deur van de pastorie wacht 
geduldig de Wijkbus met chauffeur 

Ferry Verhaaf. Eigenlijk zou de 
burgemeester alleen een ochtend 

meerijden om te zien hoe het 
toegaat bij dit speciale vervoer. 

Tot hij bij de Abt aangekomen dus 
de vraag stelde: 

Mag ik even mee naar binnen.  
  

 
 
 

Zo begon het. Nelly wordt 
opgehaald op haar huisadres en ziet 

dat er een medepassagier is: 
burgemeester Jan van Zanen. 

Onderweg kan zij vertellen over de 
grote waarde van Wijkbus Groot 

Scheveningen voor senioren in het 
algemeen en mensen met een 

rollator in het bijzonder.  
 

 gemeente Den Haag en Elize Pilon 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 
Medio oktober 2021 nam Greet Kappers deze foto vanaf de boulevard 

ter hoogte van de keerlus van lijn 11 en gaf hem het stempel ‘nice’. U ook? 
 

 Greet Kappers 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 25 januari 2022 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. 7 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). 

 


