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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 
Filipijnse gemeenschap     Agnes van de Beek 06 – 228 696 97 
Gebedsgroep Lida van Ruijven 070 – 352 08 28 
Lidwinagroep Liesbeth Ydema 070 – 369 43 65 
Communie thuis Angela van der Toorn 070 – 338 84 27 
Aandacht voor nabestaanden     Trees Kempen 070 – 355 38 77 
Misintenties & Nelly Oosthoek 
Vervoer op zondag woensdag en donderdag 070 – 354 17 42 
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We gaan naar… Lourdes 
 

Samen met de parochie de Vier Evangelisten organiseren wij, de parochie 
Maria Sterre der Zee, een reis naar Lourdes waaraan ook niet-parochianen 
kunnen deelnemen. De reis 
vindt – als eventuele corona-
maatregelen het niet verhinde-
ren – plaats van 6 tot en met 
14 mei 2022. 
Als geestelijk begeleiders gaan 
mee Tom Kouijzer SM van de 
Vier Evangelisten en onze 
Vincent Wang SVD. 
 

We maken de busreis met Be-
devaartorganisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht. Voor de heenreis 
nemen we 2½ dag en voor de terugreis twee dagen. Op de heenreis over-
nachten we in Nevers en op de terugweg in Lisieux. In Lourdes logeren we 
in driesterrenhotel St. George. Op de foto hierboven ziet u de bedevaart-
kerk in Lourdes. 
 

De kosten zijn € 895,00 per 
persoon op basis van een 
tweepersoons kamer. Meer-
kosten voor een eenpersoons 
kamer zijn € 240,00. 
U kunt in Lourdes een rolstoel 
lenen maar u moet zelf zorgen 
voor iemand die de rolstoel 

duwt. Er geldt geen korting voor deze hulpverleners. 
 

Achter in de kerk vindt u folders van het Huis voor de Pelgrim en inschrijf-
formulieren voor de reis. Voor antwoord op alle vragen kunt u terecht bij 
 

Annemiek Beeloo 
tel. 06 40 29 63 47 
 

 Pixabay, schermopname uit een video, R. Haerens 
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Familieberichten 
 

overleden 
05-01-2022 Leonie Louise Jansen-van Vliet (* 1923) 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand december 2021 is er op de bankrekening € 661,00 ontvangen 
en in het offerblok in de kerk € 1.202,30. De geloofsgemeenschap is u er 
heel dankbaar voor. 
 

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. Uw financiële hulp blijft van groot belang 
voor onze Antonius Abt. 
 

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. Zittend in de 
kerkbank kunt u dan ook het mozaïek en overige interieur bewonderen. 
Het programma staat enkele dagen tevoren op website orgelmuziekopdon-
derdag.nl. 
De kleine kerkdeur is open vanaf 12.45 uur. De toegang is gratis.  
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‘Een man om trots op te zijn’ 
 

In het Vaticaan zetelde ooit een Nederlandse paus. Adrianus VI werd name-
lijk als Adriaan Floriszoon Boeyens geboren in Utrecht. Zondag 9 januari 
was het precies 500 jaar geleden dat hij werd gekozen. 
 

Om hem te herdenken is 2022 door een projectgroep onder voorzitter-
schap van pastoor Ad van der Helm uitgeroepen tot het Adrianusjaar. Van 
der Helm, op de foto bij 
een portret van Adrianus 
VI, bestudeerde de levens-
wandel van deze paus. “Hij 
was een begaafd mens,” 
vertelde hij in het NOS Ra-
dio 1 Journaal. “Hij was 
theoloog in Leuven en gaf 
daar les aan onder anderen 
Erasmus. Later werd Adri-
aan Boeyens diplomaat in Spanje. Daar ondersteunde hij koning Karel V.” 
 

Op 9 januari 1522, terwijl hij niet aanwezig was bij het conclaaf omdat hij 
nog in Spanje verbleef, werd hij tot paus gekozen. Hij zag die functie eigen-
lijk totaal niet zitten en snakte, 63 jaar oud, naar zijn pensioen. Toch reisde 
hij af naar Italië. In het Vaticaan trof hij nepotisme, vriendjespolitiek en een 
lege schatkist aan. Van der Helm: “Hij maakte daar een eind aan en bleef 
trouw aan z’n sobere levenswijze. Dat maakte hem overigens niet geliefd 
bij de Romeinen, hij werd er zelfs om bespot.” Maar Adrianus zag het als 
zijn taak om orde op zaken te stellen en flink te bezuinigen. 
 

Een lange loopbaan werd het voor de Nederlander overigens niet. In de zo-
mer van 1523 werd hij ziek en in september overleed hij. Maar ondanks zijn 
korte pontificaat had Adrianus veel impact, weet Van der Helm. Hij hoopt 
met excursies naar belangrijke plekken en een herdenking aandacht voor 
de kerkelijk leider te vragen. “Het is een man om trots op te zijn.” 
 

bron: NOS 
 

 NOS 
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Collectedoel oecumenische viering 
 

Zondag 16 januari 2022 vond in de Nieuwe Badkapel de jaarlijkse oecume-
nische viering plaats van de kerken aangesloten bij het Oecumenisch Be-
raad Scheveningen (OBS): de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, de Bethelkerk 
en de Antonius Abtkerk. Het thema was: ‘Licht in het duister’. Voorgangers 
waren diaken Henk van Zoelen, ds. Gerco Lock en ds. Charlotte van der 
Leest. Muzikale medewerking werd verleend door cantors van gemengd 
koor Laus Deo onder leiding van Patrick Hopper. 
Vanwege de coronamaatregelen was de viering alleen te volgen via 
www.nieuwebadkapel.nl. De viering is daar nog terug te zien. 
 

Gewoontegetrouw wordt er tijdens 
de oecumenische viering gecollec-
teerd voor een diaconaal doel, deze 
keer voor Taal aan Zee, een Haagse 
vrijwilligersorganisatie die zich in-
zet voor vluchtelingen, asielzoekers 
en andere kwetsbare anderstali-
gen, die Nederlands willen leren. 
Op de foto ziet u Bayan die thuis les 
krijgt van een vrijwilliger van Taal 

aan Zee. Op jaarbasis zetten zich zo’n 350, ook Scheveningse, vrijwilligers in 
voor 1200 tot 1500 mensen die het Nederlands nog niet machtig zijn. 
 

Een collecte in een Badkapel zonder kerkgangers levert natuurlijk weinig op 
voor Taal aan Zee. Daarom aan u het vriendelijke verzoek uw gift voor deze 
organisatie over te maken op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten 
name van Parochie Maria Sterre der Zee, onder vermelding van ‘Taal aan 
Zee’. Wij rekenen weer graag op u en bedanken u bij voorbaat. 
 

Voor meer informatie: www.taalaanzee.nl. 
 

Mede namens Greet Kappers en Fons de Rouw van het OBS, 
 

Nelly Oosthoek 
 

 Taal aan Zee 

  

http://www.nieuwebadkapel.nl/
http://www.taalaanzee.nl/
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Aanbevolen boek 
 

Van een van de dierbare collega’s op de Antonius Abt kreeg ik het boek De 
Camino van de Nederlandse schrijfster Anya Niewierra te leen. Dat ge-
beurde nadat ik haar eerder een van mijn boeken had gegeven om te lezen, 
namelijk Ich bin dann mal weg van Hape Kerkeling, een vrolijk geschreven 
relaas over zijn Jakobsweg. 
 

Helaas kan ik niet meer uit De Camino citeren, 
het is alweer terug bij de eigenaresse. Maar dit 
spannend geschreven boek over de pelgrims-
route naar Santiago de Compostela heb ik in een 
ruk uitgelezen. 
 

Wat me nog steeds bezighoudt is de manier 
waarop Niewierra de Balkanoorlog beschrijft. Zo 
treffend. En nog steeds actueel zeker in Bosnië 
en Herzegovina. Het is nog niet voorbij in de 
Srpska Republika1. Omdat ik vijf jaar op de Balkan 
gewoond heb, raakte het me diep. 
 

Niewierra beschrijft de onverdraagzaamheid jegens de ander op grond van 
etniciteit en religiositeit heel goed. Legt uit dat de radicale nationalistische 
retoriek, ophitsende muziek en vooral de rol van de media die eenzijdig en 
niet altijd een correct verhaal geven, een essentiële rol spelen. 
 

En ook dat zijn elementen waar wij voor moeten waken in deze tijd. 
 

Elize Pilon 
De Camino, Anya Niewierra 
Uitgeverij Luitingh Sijthoff, 2021; 384 p.; 
ISBN 978-90-24582-27-3, paperback € 20,99 
Op voorraad bij Paagman 

 
 
                                                           
1 De Servische Republiek (Republika Srpska), is een van de twee autonome regio’s die samen 

de federale staat Bosnië en Herzegovina vormen. De andere regio is de Federatie van Bosnië 

en Herzegovina. In het dagelijks gebruik blijft de naam van deze regio in niet-Slavische landen 

meestal onvertaald, om verwarring met het land dat bekend staat als Servië te vermijden. 
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Gedachten bij een croissantje 
 

Een croissantje, Frans? Het ontbijtbroodje kreeg zijn naam van de halve 
maan of crescent. Die stond in de 16e eeuw op de vlaggen van Ottomaanse 
legers die Europa onder de voet liepen. Bij Wenen werden de islamitische 
troepen in 1683 tot staan gebracht. Het had weinig gescheeld of de stad 
was gevallen, met in haar kielzog mogelijk heel West-Europa. 
 

Volgens een legende wilde meester-stra-
teeg Kara Mustafa de stad van binnenuit 
aanvallen via een tunnel. Maar een bak-
ker hoorde het ondergrondse gedreun 
en waarschuwde de Weense soldaten, 
die hun stellingen betrokken en de aan-
vallers uitschakelden. Uit dankbaarheid 
kreeg de bakker een patent op de halve-

maanvormige broodjes die hij bedacht ter ere van de overwinning van het 
christendom op de islam. 
 

Altijd gedacht dat de croissant Frans was? Laten we zeggen dat zij het bak-
sel verfijnd hebben. Het zou in Frankrijk terecht gekomen zijn via Marie- 
Antoinette, echtgenote van Lodewijk XVI en dochter van keizer Frans I van 
Oostenrijk. 
 

bron: Lieve Wouters, kerknet.be 

 

Aswoensdag 
 

Op 2 maart 2022 is het Aswoensdag. In 
de Antonius Abt is er om 19.00 uur een 
eucharistieviering met oplegging van het 
askruisje. Pastoor Langerhuizen gaat 
voor en gemengd koor Laus Deo onder 
leiding van Patrick Hopper verzorgt de 
muziek. 
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Misintenties 
 

Mede om de administratieve afhandeling te vergemakkelijken is er iets ver-
anderd in het opgeven van misintenties. Met ingang van 1 februari 2022 
kunt u alleen nog intenties opgeven bij het secretariaat van de Antonius 
Abt. 
Telefonisch kan dit bij Nelly Oosthoek op woensdag en donderdag op het 
nummer van de pastorie: 354 17 42. Opgeven per e-mail is ook mogelijk: 
antoniusabt@rkdenhaag.nl onder vermelding van de datum waarop de in-
tentie moet worden gelezen en voor wie of ter gelegenheid waarvan. 
 

Stipendium 
Het tarief voor een misintentie is € 15,00, bij vooruitbetaling over te maken 
op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria 
Sterre der Zee onder vermelding van de datum waarop de intentie moet 
worden gelezen. 
 

De geloofsgemeenschap Antonius Abt is Thea van Leeuwen heel dankbaar 
voor het jarenlang zorgvuldig noteren van de misintenties. 
 

Adventsactie 
 

In de maanden november en 
december collecteerde de 
werkgroep Missie, Ontwikke-
ling, Vrede voor voortgezette 
financiering van de kraamzorg 
in de stad Burdhubo in Somalië. 
De opbrengst in de offerzuil en 
op de bankrekening van de Abt 
is € 770,00. Dank voor uw gif-
ten, ook als u rechtstreeks over-
maakte naar de Adventsactie. In Burdhubo werpt de medische zorg intus-
sen zijn vruchten af: in 2021 stierf geen enkele vrouw tijdens of kort na de 
bevalling. 
 

 Adventsactie 

  

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl
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Maandagenda 

di 01 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
do 03 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 05 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 06 11.00 uur Vijfde zondag door het jaar. Woord- en commu-

nieviering met diaken Henk van Zoelen m.m.v. 
kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t 
Hekke. 

di 08 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
do 10 10.00 uur Vergadering beheercommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 12 18.00 uur Zesde zondag door het jaar. Eucharistieviering in 

Engels/Tagalog met father Jerrick Ballesteros 
m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 13 11.00 uur Zesde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Vincent Wang m.m.v. 
gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper. 

di 15 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
do 17 12.00 uur Vergadering pastoraatgroep 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
za 19 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  19.00 uur In de kerk van de H. Jacobus de Meerdere, Park-

straat 65A: toediening van het heilig Vormsel 
door Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotter-
dam, m.m.v. jongerenkoor PaMa o.l.v. Oksana 
Kryuchkova 

zo 20 11.00 uur Zevende zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pastoor Dolf Langerhuizen m.m.v. gemengd 
koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper. 

di 22 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
do 24 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
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za 26 18.00 uur Achtste zondag door het jaar. Eucharistieviering 
in Engels/Tagalog met father Gilbert Razon svd 
m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 27 11.00 uur Achtste zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Vincent Wang m.m.v. 
gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

 

Wijzigingen voorbehouden. 

 

Regels bij kerkbezoek 
 

Onderstaande regels gelden in elk geval tot en met zondag 30 januari 2022: 
 

o Onderling 1½ meter afstand houden en een mondkapje dragen bij het lo-
pen. Zo gauw u in de bank zit, mag het mondkapje af. 

 

o Verplicht gebruik van handgel bij binnenkomst en voor het te communie 
gaan. 

 

o Waar u mag zitten in de banken is 
aangegeven met een sticker. Huis-
genoten mogen bij elkaar zitten. 

 

o Voor de zondagsvieringen is aan-
melden via Meevieren.nl of telefo-
nisch verplicht. 

 

o Er kunnen maximaal 50 kerkgan-
gers worden toegelaten. 

 

o Zang door maximaal vier cantors. 
 

o Geen koorrepetities, geen koor- en samenzang. 
 

o Geen handen schudden bij de vredewens. 
 

o Collecteren voor de eigen gemeenschap vindt plaats met een collectebus 
bij de uitgang van de kerk. 

 

o Collecteren voor missionaire acties e.a. gebeurt door middel van de of-
ferzuil bij de uitgang van de kerk; het doel wordt duidelijk op de zuil aan-
gegeven.  
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Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins, voor de gemeenschappen van Senegal die leven van 
de visvangst (in 2013 ongeveer 60.000 mensen). De mannen vissen met 
pirogues, viskano’s, de vrouwen verkopen de vis op de markt. Zij zien hun 
wateren echter leegvissen door de tankers met reusachtige sleepnetten uit 

de Aziatische landen. De Senegalese 
regering offert de belangen van de ei-
gen bevolking helaas op door het af-
geven van vergunningen aan de Chi-
nese visindustrie. 
 

Wanhopig ontvluchten veel vissers 
hun vaderland en proberen in hun 
boten de Canarische eilanden te be-

reiken. Weinigen slagen daarin. 
 

Geef ons wijsheid. Dat we niet meer van de natuur nemen dan nodig is. Dat 
we haar als goed rentmeester beheren. En dat de regeringen zich inspan-
nen de roofbouwvisserij aan banden te leggen. 
 

bronnen: ARD Weltspiegel, Greenpeace België, Missio Nederland 
 

 Greenpeace België 

 

Help Voedselbank Scheveningen 
 

Sinds de advent van 2011 zamelen wij in de Antonius Abt houdbare levens-
middelen, toilet- en schoonmaakarti-
kelen in voor cliënten van Voedsel-
bank Scheveningen. Jammer maar be-
grijpelijk is hier door de coronapande-
mie een beetje de klad in gekomen. 
Maar de samenwerking met de Voed-
selbank gaat onverminderd door en 
Hans Bode is zo vriendelijk de artike-
len per vol krat bij ze te bezorgen. Het 
zou dus fijn zijn als u (weer) producten meebrengt naar de kerk. Bij voor-
baat dank.  
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Pastor Groenewegen overleden 
 

Op maandag 10 januari is, na een kort ziekbed, emeritus pastoor Jacobus 
Leonardus (Jacques) Groenewegen overleden. Hij werd geboren op 1 janu-
ari 1944 in Nootdorp en priester gewijd op 6 juli 1968. 

Pastor Groenewegen werd op 1 augustus 1977 pas-
toor in de parochie H. Agnes aan de Beeklaan in Den 
Haag. Op 1 mei 1989 vertrok hij naar de parochie 
O.L. Vrouw Hemelvaart in Loosduinen. Zijn pensioen 
ging in op 1 januari 2009. 
De afgelopen jaren verrichtte pastor Groenewegen 
regelmatig assistenties in de Antonius Abtkerk; op 
25 december 2021 is hij nog in de Paschalis Baylon-
kerk voorgegaan in de dagmis van Kerstmis. 

Voor pastor Jacques Groenewegen was Nieuwjaarsdag een bijzonder mo-
ment: hij vierde dan ook zijn verjaardag. Maar in de loop van 1 januari 2022 
verslechterde zijn gezondheid en in het ziekenhuis ontving hij op 5 januari 
de ziekenzalving. 
De eucharistieviering bij zijn uitvaart werd op dinsdag 18 januari gehouden 
in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Loosduinen. Aansluitend vond 
de bijzetting in het priestergraf plaats op het parochiële kerkhof Sint Jozef. 
 

 Parochie De Vier Evangelisten 

 

Succesvolle actie voor PCI 
 

PCI-vertegenwoordigers Henk Bressers en Hans 
Ettema voerden in onze geloofsgemeenschap met 
succes actie voor de parochiële caritasinstelling. Op 
14 november en de zondagen erna verkochten zij 
voor € 290,00 aan noveenkaarsen. De collecte op 
14 november, Werelddag van de Armen, bracht 
€ 173,90 op. 
De kaarsen dragen de beeltenis van Antonius van 
Padua, patroon van de armen. Ze zijn nog te koop 
bij Henk Bressers of bij de kosters. De prijs is € 5,00 
per stuk; de brandduur is negen dagen.  
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Lezing door Marinus van den Berg: 
 

‘Hoe speelt vergrijzing een rol in uw leven?’ 
 

De parochies De vier Evangelisten en Maria Sterre der Zee organiseren in 
samenwerking met het Katholiek netwerk DeZinnen een bijeenkomst over 

de vraag wat doen we met vergrij-
zing. Spreker is Marinus van den 
Berg (foto). 
Van den Berg is schrijver van tiental-
len succesvolle boeken en in vele 
functies pastoraal werkzaam ge-
weest. De rode draad in zijn werk is, 
dat je ouderdom en dood niet moet 

wegstoppen. Zij horen bij het leven en door er met elkaar over te praten 
kun je leren er op een menselijke manier mee om te gaan. 
 

Op deze bijeenkomst zijn de coronamaatregelen van toepassing. 
Toegang: € 5,00. 
Inschrijven is mogelijk tot en met 10 maart 2022 via info@dezinnen.nl. 
 

Datum: woensdag 16 maart 2022 | Tijd: 14.00 uur | Plaats: pastorie Maria 
van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 6 
 

 Guido Benschop 

 

Geslaagde verkoop AI-groetenkaarten 
 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar waren de coronamaatregelen een 
handicap voor het aan de kerkgangers te koop aanbieden van groetenkaar-
ten van Amnesty International. Onze gemeenschap doet dat al vele jaren 
trouw in de maand december. De kaarten zijn bestemd voor gewetensge-
vangenen in verschillende landen ter gelegenheid van het nieuwe jaar. 
Koster Annemiek Beeloo was zo vriendelijk, net als vorig jaar, de verkoop 
op zich te nemen en benaderde iedere vrijwilliger die in december kerk of 
pastorie aandeed. Het resultaat: 110 verkochte groetenkaarten. 
Wij bedanken Annemiek en alle kopers van kaarten voor hun medewerking. 
 

Elize Pilon en Nelly Oosthoek  



15 

‘Vrouwen met visie’ krijgen prijs van Missio Aken 
 

Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van de oprichting van 
de Sociëteit voor de verbreiding van het Geloof (de verre voorloper van de 
Pauselijke Missiewerken) door Pauline Jaricot (1799-1862, foto) kondigt de 
Duitse afdeling van Missio aan dat er een prijs wordt toegekend aan vrou-
wen die een profetische stem verheffen en duurzaam bijdragen tot veran-
dering. Aan de prijs is een bedrag van 5.000 euro verbonden. 
 

De Akense Missiodirecteur Dirk Bingen hoopt met zijn organisatie op deze 
manier steun te geven aan 
vrouwen die andere vrouwen 
in hun thuisland stimuleren 
tot meer zelfstandigheid. Het 
moet hen ook stimuleren 
hun vaardigheden beter te 
ontwikkelen. Bijvoorbeeld 
vrouwelijke religieuzen die 
jongens en meisjes vormen 
om later zelfstandig een be-
roep uit te oefenen en zelf-
standig hun leven vorm te geven, dragen bij tot een bevrijdende Kerk. 
 

Missio zal de prijs in oktober 2022 voor het eerst toekennen en hoopt zo 
een impuls te geven aan initiatieven voor vrouwen in Afrika, Azië en Ocea-
nië. Bingen onderstreept dat niet alleen vrouwelijke religieuzen voor de 
prijs in aanmerking komen. “Wij hebben er wel bewust voor gekozen uit-
sluitend vrouwen in aanmerking te laten komen. Dat heeft te maken met 
het feit dat Pauline Jaricot een vrouw was. Zo brengen wij telkens hulde 
aan haar. Maar tegelijk maken wij zo ook duidelijk dat vrouwen, ondanks 
alle voordelen, vaak de belangrijkste drijvende kracht zijn van de kerk in 
het land waar zij actief zijn.” 
 

bron: Missio Aken/Domradio 
 

 Missio 
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Sint-Antoniusverering als immaterieel erfgoed 
 

Toontje met het varken 
 

In België is de geanimeerde verkoop bij opbod van varkenskoppen, pensen 
en andere vleeswaren nog steeds een geliefd onderdeel van de Sint-Antoni-
usvieringen. Toontje met het varken, zoals de heilige van het vee, de vee-
boeren en de slagers in de volksmond wordt genoemd, wordt gevierd op 
17 januari. Kluizenaar Antonius overleed in 356 op die dag. 
 

Het klassieke volksfeest met religieuze inslag kon dit jaar wegens corona 
niet plaatsvinden, maar her en der werden digitale of coronaveilige varian-
ten uitgewerkt. Om de traditie niet verloren te laten gaan, sloegen verschil-
lende culturele en historische organisaties de handen ineen. “We willen zo 
veel mogelijk lokale Sint-Antoniusvieringen bijeenbrengen en samen de 
Sint-Antoniusverering – de eucharistieviering, de verkoop van offergaven, 
Toontjeskermis, de processies en dergelijke – laten erkennen als Vlaams 
immaterieel cultureel erfgoed.” 
 

In Edegem gaat de Sint-An-
toniusprocessie sinds 1688 
uit op zondagochtend van 
17 januari of de eerste zon-
dag daarna en wordt tegen-
woordig gecoördineerd door 
Erfgoed Edegem. “Het zou 
jammer zijn als dat erfgoed 
verloren gaat,” zegt Hugo 
Tant van die organisatie. 
“Vorig jaar leidden we het 
parcours bewust langs de 
bakkers in het dorp,” vult pastoor Tom Schellekens aan, “omdat daar 
’s ochtends lange rijen staan. Zo zien heel wat mensen de processie passe-
ren en kan ze haar boodschap uitdragen. De opbrengst gaat naar minder-
bedeelden in onze parochie. De zorg voor mensen in armoede is eigen aan 
de Kerk. Dat willen we behouden. Dit jaar kan de processie niet plaatsvin-
den, evenmin als de verkoop van vleeswaren, maar we willen de aandacht 
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warm houden door het beeld van Sint Antonius op 17 januari een promi-
nente plek te geven in de kerk en gelovigen uit te nodigen tot een offer-
gave. Die bezorgen we bij de lokale voedselbank.” 
 

Julie Aerts van de organisatie Parcum duidt de historische oorsprong van 
dat sociale aspect. “In de elfde eeuw ontstond een lekenorde van Sint-An-
toniusbroeders, die zich ontfermden over zieken. Om hen te eten te geven, 
hielden de broeders varkens die in het dorp rondliepen en door de dorpe-
lingen werden gevoed. Op de feestdag van Sint-Antonius werden sommige 
geslacht en werd hun vlees onder de armen verdeeld. De afgelopen jaren 
werden ook koekjes en honing verkocht, voor de vegetariërs onder de gelo-
vigen. Zo evolueert erfgoed en krijgt het een hedendaagse invulling. Dat is 
goed, want we moeten vandaag investeren als we willen dat de traditie 
blijft voortleven.” 
 

bron: Kerknet, Ilse Van Halst 
 

 Erfgoed Edegem/Pierre Hens 

 

Actie Kerkbalans 
 

Eind januari is in de geloofsgemeen-
schap Antonius Abt onder het motto 
Geef voor je kerk de jaarlijkse Aktie 
Kerkbalans van start gegaan. Vrijwil-
ligers bezorgen de brieven en folders 
op zo’n 800 adressen. 
 

Budgetbeheerder Peter Plasschaert 
hoopt natuurlijk op 800 positieve reac-
ties. De kans daarop is niet denkbeeldig 
want u, die geeft om de Antonius Abt, 
geeft natuurlijk ook aan de Antonius 
Abt. 
 
  

https://www.kerknet.be/auteur/ilse-van-halst
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Een vroegchristelijk symbool dat we nog altijd gebruiken 
 

De pelikaanmoeder 
 

Van pelikaan en pauw tot Chiroteken en ankertattoo, de christelijke symboliek 
is veel rijker en antieker dan gedacht. In de christelijke kunst en iconografie 
ontstonden al heel vroeg andere symbolen dan het kruis, het Pinkstervuur 
of de Goede herder, bijvoorbeeld de pelikaan. 
 

Wat heeft een pelikaan met het christelijk geloof te maken? Volgens som-
mige legendes bijt de pelikaanmoeder bij voedselschaarste in haar eigen 
huid om met haar bloed haar jongen te voeden. De eerste christenen zagen 
daarin een symbool voor Christus’ zelfgave en de eucharistie. 
 

Een mooi houten beeld van een pelikaan met drie jongen op het nest (foto) 
staat onder de preekstoel van de Ne-
derlands hervormde Westzijderkerk 
(Bullekerk) in Zaandam, gevestigd 
aan de Westzijde, een van de twee 
straten langs de rivier de Zaan. Het is 
een kruiskerk die tussen 1638 en 
1640 gebouwd werd en van 1671 tot 
1680 uitgebreid. Sinds september 
2019 is de kerk een cultureel cen-
trum, waar concerten en evenemen-
ten gehouden worden. 
 

De Westzijderkerk is de kerk waar 
cabaretier Freek de Jonge als kind, in 
de domineesbank, ’s zondags naar 
de preek van zijn vader luisterde. 
In 1647 werd op het plein voor de 
kerk een zwangere vrouw op de 
hoorns van een stier genomen waardoor zij ter plekke haar kind baarde. 
Sindsdien heet het gebouw in de volksmond Bullekerk. Het ouderlijk huis 
van De Jonge, Parkstraat 6, tegenover de kerk, staat er overigens nog 
steeds, al is het geen pastorie meer.  
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Dichter bij huis vinden we dit symbool aan de Paschalis Baylonkerk (foto), 
Wassenaarseweg in Den Haag. In het Rijksmonumentenregister lezen we 
over deze kerk: ‘Voor de toren is het hoofdportaal uitgebouwd, gedekt 
door een zadeldak dat aansluit tegen een puntgevel met vlechtingen en be-
kronend natuurstenen kruis. In het boogveld van het portaal bevindt zich 
een gebeeldhouwd reliëf met voorstelling van een pelikaan die haar jongen 

voedt met haar bloed, als zinnebeeld 
voor Christus. Dit reliëf is vervaardigd 
door de beeldhouwer Lambertus Zijl.’ 
 

Lambertus Zijl (1866-1947) was een 
van de belangrijkste Nederlandse 
beeldhouwers van de vroege 20e 
eeuw. Zijn naam is vooral verbonden 
aan zijn zogenoemde bouwbeeld-
houwwerken, monumentale, meest 
gestileerde figuren en reliëfs aan ge-
bouwen, die een eenheid vormen 
met de architectuur. 
 

Nelly Oosthoek 
 

bronnen: Kerknet, Rijksmonumentenregister, 
Simonis-Buunk, Wikipedia 
 

 Wikimedia 

 

Dopen in de Abt 
 

Op zondag 20 maart is er in de Antonius Abtkerk om 13.00 uur gelegenheid 
om kleine kinderen te laten dopen. Doopheer is diaken Henk van Zoelen. 
Ouders kunnen hun kind tot dinsdag 15 februari per e-mail aanmelden bij 
het secretariaat, antoniusabt@rkdenhaag.nl. De voorbereidingsavond is op 
dinsdag 15 maart in de pastorie. Daar worden de ouders verwacht voor een 
gesprek met de doopheer en daarbij zijn ook de peetouders van harte wel-
kom. 
Volwassenen die zich willen laten dopen kunnen zich ook melden bij het se-
cretariaat maar voor hen is er een apart voorbereidingstraject. 
  

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 
Op 7 december 2021 stapt Annemiek Beeloo met ferme pas de zebra op 

op de hoek van de Badhuisstraat en wordt, mèt de Abt, op camera vastgelegd. 
 

 Elize Pilon 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 22 februari 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. 8, 11, 12, 13 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). 

 


