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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 
  



3 

Wachters in de morgen 
 
 

door zuster Caritas Van Houdt 
kanunnikes van het Heilig Graf 

 
 

Er zullen altijd wachters zijn 
gekend of ongekend 

die op de heuvels van de tijd 
het licht verwachten na de nacht 

van onheil, tranen en geweld. 
 

Er zullen altijd wachters zijn 
mannen, vrouwen 

oud of jong van jaren 
die moedig, mondig en begeesterd 

de morgen welkom heten, 
geloven in de dageraad 

en schaduwen niet schuwen. 
 

Er zullen altijd wachters zijn 
gekleed met mantels van gedrevenheid 

die het verlangen vleugels geeft 
om onbetreden verten te verkennen. 

 

Er zullen altijd wachters zijn 
boden van een nieuw begin. 

Zij waken 
zaaien hoop 

houden het visioen wakker 
de messiaanse droom 
– Amanda’s droom1 – 

een wereld van gerechtigheid en vrede. 
 

Misschien ben jij ook één van hen? Geloof erin! 
 

  

                                                           
1 Amanda S.C. Gorman (geb. 7 maart 1998) droeg tijdens de inauguratie van Joe Biden tot president van de 

Verenigde Staten haar gedicht The Hill We Climb voor. 
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Familieberichten 
 

ingezonden bericht van overlijden 
20-02-2022 H.M.A. (Gon) Prins (* 1-11-1927) 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand januari 2022 is er op de bankrekening € 445,00 ontvangen en 
in het offerblok in de kerk € 739,80. Hartelijk dank. 
 

Lezing door Marinus van den Berg 
 

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 vergrijzing. Spreker is Marinus van den Berg. 
Van den Berg is schrijver van succesvolle boeken en in vele functies pasto-
raal werkzaam geweest. 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. 
 

Toegang: € 5,00. 
Inschrijven tot en met 14 maart 2022 via info@dezinnen.nl. 
 

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

Lunchconcert 
 

Elke donderdag bent u om 13.00 uur welkom in de Antonius Abtkerk om 
het lunchconcert van organist Patrick Hopper te beluisteren. De meeste uit-
gevoerde werken hebben een relatie met het kerkelijk jaar. Zittend in de 
kerkbank kunt u dan ook het mozaïek en overige interieur bewonderen. 
Het programma staat enkele dagen tevoren op www.orgelmuziekopdon-
derdag.nl. 
De kleine kerkdeur is open vanaf 12.45 uur. 
De toegang is gratis.  

http://www.orgelmuziekopdonderdag.nl/
http://www.orgelmuziekopdonderdag.nl/
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Nog een pelikaan en nog een… 
 

Kort na het verschijnen van Maandbericht februari 2022 met een bijdrage 
over de pelikaanmoeder als vroegchristelijk symbool kreeg de redactie een 
telefoontje van oud-Lourdesparochiaan Con Meegdes. Als kenner van het 
complex aan de Berkenbosch Blokstraat vertelde hij dat de pelikaan ook te 
vinden is in de gevel van de Lourdeskapel. 
In Niet alleen het verleden telt…; gedenkboek r.k. parochie O.L. Vrouw van 
Lourdes, Scheveningen, lezen we op pag. 23: In de voorgevel van de kapel is 
een tondo aangebracht, een sculptuur in ronde omlijsting, voorstellend een 
pelikaan die haar jongen voedt met haar bloed. Dit fraaie beeldhouwwerk 
is vervaardigd door de beeldhouwer J. Mendes da Costa. 
 

 

 
 

Links: Lourdeskapel. Boven: Ook vervaardigd door Joseph 
Mendes da Costa een identiek beeld van een pelikaan aan 
de Hofkerk in het Linnaeushof in Amsterdam. 

 

En nog een… 
Ons eigen pelikaantje op het deksel van het 
zilveren wierookscheepje in het bezit van de 
Vrienden van de Abt. Het kleinood wordt 
misschien tentoongesteld tijdens de Open 
Monumentendagen 2022.  

 

 Frits Slicht, Bart Maltha 
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Middagdutje 
 

Bijna alle mensen hebben positieve ervaringen nodig als stimulans voor 
hun gelovig leven. Daarom vertel ik graag over de volgende gebeurtenis. 
 

Een buurman, laten we hem S. noemen, was al lange tijd ziek; hij had twee 
hersenoperaties achter de rug. Nadat zijn vrouw overleden was, voelde hij 
zich zeer eenzaam ondanks de belangstelling en zorg van familie en buren. 
Zo kreeg hij bijvoorbeeld elke dag een warme maaltijd en een ‘praatje’, ge-
organiseerd door middel van de buurtapp. 
 

Zijn gezondheid ging achteruit, lopen was moeilijk. Zijn twee hondjes moest 
hij afstaan. De familie en de buren kregen te horen dat hij met de dokter 
‘de’ datum bepaald had: 22 december 2021. 
Iedereen was heel verdrietig dat het zo zou aflopen. Dat zou S. in zijn ge-
zonde tijd nooit bedacht hebben, maar er was wel begrip voor. Er werd af-
gesproken dat iedereen, kerkganger of niet, voor S. zou bidden op zijn of 
haar eigen manier en vragen om een natuurlijke dood. 
 

Het werd zaterdag 18 december. De familie en andere dierbaren waren op 
bezoek. S. was goed aanspreekbaar, werd vermoeid, ging rustig een mid-
dagdutje doen en... is niet meer wakker geworden. 
Iedereen was verdrietig en toch blij, niet alleen voor S. maar ook voor hen-
zelf dat een nare gebeurtenis niet door hoefde te gaan. 
 

An Kemp 
 

Help Voedselbank Scheveningen 
 

Heel hartelijk dank voor de meege-
brachte artikelen voor Voedselbank 
Scheveningen. Niet alleen houdbare le-
vensmiddelen zijn welkom, ook toilet- en 
schoonmaakartikelen zijn belangrijk voor 
cliënten van de Voedselbank. Wanneer 
er namelijk weinig geld te besteden is, 
staan tandenborstels en tandpasta niet boven aan het boodschappenlijstje. 
Fijn als u ook die artikelen wilt meebrengen. 
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Kardinaal Marx tot Duitse kerkverlaters: ‘Wij hebben u nodig!’ 
 

Volgens kardinaal Reinhard Marx heeft er niemand 
baat bij om bij moeilijkheden op de vlucht te slaan. 

 

Kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München en Freising (foto), 
heeft een opmerkelijke oproep gelanceerd tot Duitse katholieken die over-

wegen de Kerk te verlaten. Ik 
vraag u om dat niet overhaast te 
doen. Wij hebben ook de kritische 
geesten nodig, de zoekers, de vra-
genstellers, de twijfelaars, de bo-
zen en degenen die kunnen den-
ken en bidden, die allebei noodza-
kelijk zijn, zei de kerkleider in de 
Liebfrauendom van München. 
Kardinaal Marx voegde eraan toe 

dat het in deze tijd niet eenvoudig is om bisschop te zijn. Tegelijk beloofde 
hij dat hij nog meer een synodale bisschop wil zijn die op weg gaat samen 
met de Kerk en de gelovigen die aan hem zijn toevertrouwd. 
 

bron: Katholisch/Kerknet 
 

 Philippe Keulemans 

 

Van doopsel tot ziekenzalving 
 

Het pastoraal team verzorgt zes bijeenkomsten over de sacramenten. 
3 maart – doopsel en vormsel door parochievicaris Rivadeneira Aldás 
10 maart – eucharistie door pastoor Langerhuizen 
17 maart – huwelijk door diaken Van Zoelen 
24 maart – (priester)wijding door pastoor Langerhuizen 
31 maart – ziekenzalving door parochievicaris Wang 
7 april – boete en verzoening door parochievicaris Rivadeneira Aldás. 
 

Tijd: 20.00 tot 21.30 uur | Plaats: Maria ten Hovezaal, Willemstraat 60A 
 

Graag opgeven bij het parochiesecretariaat, tel. 820 98 66, of u in persoon 
of digitaal wilt meedoen. Voor meer info: www.rkdenhaag.nl.  

http://www.rkdenhaag.nl/
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Hoge respons voor synodeonderzoek bij Nederlandse vrouwen 
 

De eerste resultaten worden op 8 april 2022 bekend- 
gemaakt in een online talkshow van het Netwerk 
Katholieke Vrouwen. 

 

1.300 vrouwen hebben tot nu toe de vragenlijst ingevuld van het Netwerk 
Katholieke Vrouwen (NKV), waarmee zij hun wensen en verlangens kunnen 
kenbaar maken over de toekomst van de katholieke Kerk. Het project is een 
van de initiatieven ter voorbereiding van de XVIe Gewone Algemene Verga-
dering van de Bisschoppensynode (oktober 2021-oktober 2023). Het pro-
ject loopt nog tot 31 maart 2022. 
 

“Dat de respons zo hoog zou zijn, overtreft onze stoutste dromen,” zegt 
Holkje van der Veer, dominicanes en lid van de synodeprojectgroep van het 
NKV. “Bij de start van dit project, half januari, zei ik al dat paus Franciscus 
ons wakker kust en dat blijkt meer dan waar te zijn. Dat zoveel vrouwen 
hun verhalen en verlangens met ons delen is ronduit indrukwekkend.” 
 

Met het project Zij heeft een verhaal draagt het NKV bij aan het wereld-
wijde synodeproces waarmee paus Franciscus inspraak vraagt over de toe-
komst van de katholieke Kerk. De meerderheid van de inzenders is zowel 
kerkelijk als maatschappelijk actief. Qua leeftijd zijn de meeste responden-
ten tussen de veertig en de tachtig jaar. De respondenten wonen in alle bis-
dommen, maar opvallend is dat het aantal reacties uit Limburg nog beperkt 
is. Holkje van der Veer: “Wij hopen dat in de tweede helft van de reactie-
termijn, de vragenlijst ook in het zuiden van het land rond zal gaan zodat 
we ook de verhalen van Limburgse vrouwen aan de paus kunnen laten ho-
ren.” 
 

De vragenlijst staat op https://www.unkv.online/vragenlijst-en-gesprekken 
en kan digitaal en op papier ingevuld worden tot 31 maart 2022. In mei 
wordt een rapport met de resultaten en analyse overhandigd aan bisschop 
Gerard de Korte. 
 

bron: NKV/Kerknet 

 
  

https://www.unkv.online/vragenlijst-en-gesprekken
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Cantamus Alati zingt 
 

Op zaterdag 19 maart brengt gemengd koor Cantamus Alati in de Antonius 
Abtkerk een programma met liederen over vrede en hoop: 
Eternal Light, een requiem van Howard 
Goodall; 
That we may love again van Will Todd; 
en twee liederen van de Letse componist Pēteris Vasks, The fruit of silence 
en Da pacem Domine. 
 

Cantamus Alati staat onder leiding van Kees van der Linden. Het Dordrechts 
Kamerorkest zorgt voor de begeleiding. 
Verder werken mee sopraan Elise Houberg, bariton Remmert Velthuis, 
pianist Menno Boogaard, en toetsenist Tim Quak. 
 

 
 
Mar-Lin Schut zal twee stukken inleiden met declamatie. 
 

Het concert begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur inclusief 
pauze. 
 

Toegang: € 20,00 per persoon inclusief programmaboekje en een drankje; 
met Ooievaarspas € 10,00. Kinderen hebben gratis toegang. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.cantamusalati.nl. 
 

De dan geldende coronamaatregelen worden in acht genomen. 
  

http://www.cantamusalati.nl/
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Maandagenda 

di 01 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
  10.00 uur In de van Weede van Dijkveldstraat 33: bijeen-

komst gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 
wo 02 19.00 uur Aswoensdag. Eucharistieviering met pastoor Dolf 

Langerhuizen m.m.v. gemengd koor Laus Deo 
o.l.v. Patrick Hopper. Oplegging van het askruisje. 
Start van de Vastenactie. 

do 03 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 

  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 04 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
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 Eerste zondag van de veertigdagentijd. Eucharis-

tieviering met pastoor Dolf Langerhuizen m.m.v. 
kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t 
Hekke. 

  13.00 uur Informatiebijeenkomst Lourdesreis, presentatie 
door de reisleiding, in de pastorie 

di 08 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
  10.00 uur In de van Weede van Dijkveldstraat 33: bijeen-

komst gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 
wo 09 09.30 uur Verzamelen bij de Antonius Abtkerk voor de Vas-

tenwandeling met Marijke Witteman 
  10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 

do 10 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 11 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
za 12 18.00 uur Tweede zondag van de veertigdagentijd. Eucha-

ristieviering in Engels/Tagalog met father Jerrick 
Ballesteros m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haax-
man. Met doop van Miklos Daniel Nagy. 
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zo 13 11.00 uur Tweede zondag van de veertigdagentijd. Eucha-
ristieviering met parochievicaris Vincent Wang. 
Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper 
zingt de Missa in memoriam Aviæ Dilectissimæ 
van Hopper. 

di 15 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
  10.00 uur In de van Weede van Dijkveldstraat 33: bijeen-

komst gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 
  20.00 uur Voorbereiding doopviering 20 maart met diaken 

Henk van Zoelen, in de pastorie 
wo 16 14.00 uur In parochiecentrum Maria van Eik en Duinen: Le-

zing ‘Hoe speelt vergrijzing een rol in uw leven?’ 
door Marinus van den Berg 

do 17 13.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.00 uur Generale repetitie koor Cantamus Alati, in de kerk 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 18 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
za 19 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 

  20.00 uur Concert door gemengd koor Cantamus Alati 
zo 20 11.00 uur Derde zondag van de veertigdagentijd. Woord- en 

communieviering met diaken Henk van Zoelen 
m.m.v. jongerenkoor PaMa o.l.v. Oksana Kryuch-
kova. 

  13.00 uur Doopviering met diaken Henk van Zoelen 
di 22 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
  10.00 uur In de van Weede van Dijkveldstraat 33: bijeen-

komst gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 

do 24 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 25 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
za 26 18.00 uur Vierde zondag van de veertigdagentijd – Laetare. 

Eucharistieviering in Engels/Tagalog met father 
Gilbert Razon svd m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne 
Haaxman. 
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zo 27 11.00 uur Vierde zondag van de veertigdagentijd – Laetare. 
Eucharistieviering met parochievicaris Vincent 
Wang m.m.v. gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. 
Richard Ram. 

di 29 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
  10.00 uur In de van Weede van Dijkveldstraat 33: bijeen-

komst gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 
do 31 13.00 uur Orgelconcert door Patrick Hopper 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 

 

Wijzigingen voorbehouden 
 

Corona 
 

In de kerk zijn vanaf 25 februari het houden van anderhalve meter afstand 
en het dragen van een mondkapje niet meer verplicht. Meer versoepelin-
gen zijn bij het printen van dit bericht op 23 februari helaas niet bekend. 
 

Vastenwandelingen 
 

Tijdens de vastenwandelingen gaan 
de deelnemers met elkaar in ge-
sprek over de encycliek Fratelli tutti 
van paus Franciscus. 
De wandelingen, op zes achtereen-
volgende woensdagochtenden, ver-
trekken steeds vanuit een andere 
kerk. Op 9 maart vertrekt de eerste 
wandeling, onder leiding van 
Marijke Witteman, bij de Antonius 
Abtkerk. 
 

Aanmelden is verplicht en kan bij het parochiesecretariaat, tel. 820 98 66, 
onder vermelding van 06-nummer en e-mailadres. 
 

Voor meer bijzonderheden zie Stella Maris van februari/maart 2022 en 
www.rkdenhaag.nl. 
 
  

http://www.rkdenhaag.nl/
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Infomiddag Lourdesreis 
 

Onder anderen parochievicaris Vincent Wang komt naar de Abt om infor-
matie te geven over de bedevaartreis naar Lourdes van 6 tot en met 14 mei 
2022. Het is een busreis die parochianen van De Vier Evangelisten en Maria 
Sterre der Zee samen zullen maken. 
 

Voor meer informatie: Annemiek Beeloo. 
 

Datum: zondag 6 maart 2022 | Tijd: 13.00 uur | Plaats: kerk of pastorie An-
tonius Abt 
 

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. 
 
 
 
 

Collecte voor ‘Taal aan Zee’ 
 

Tot nu toe heeft de collecte voor ‘Taal aan Zee’ (tijdens de oecumenische 
viering in de Badkapel op 16 januari 2022, zie Maandbericht februari 2022, 
pag. 6) € 701,50 opgebracht. Maar u kunt nog meedoen door een bijdrage 
voor dit diaconale doel te storten op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 
36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van ‘Taal 
aan Zee’.  
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Miguel, de terechte dwarsligger 
 

Hoog in de bosrijke bergen van Guatemala (foto) ligt de stad San Mateo 
Ixtatán. De bewoners, Maya’s van de Chuj-groep, hebben de reputatie van 

dwarsliggers: ze spreken Chuj in 
plaats van Spaans, ze kleden zich an-
ders en richten hun leven anders in. 
De Maya’s zijn de oorspronkelijke be-
woners van Centraal-Amerika, aanwe-
zig lang voor de Europeanen hun 
stempel op het continent drukten. 
In de vorige eeuw werden de Maya’s 
geterroriseerd door de militaire junta 

in Guatemala. Ze verzetten zich met hand en tand tegen de eigen regering. 
Vandaar de reputatie. 

Vastenactie 
 

Miguel (foto) is geboren en getogen in San Mateo Ixtatán. Ook hij is zo’n 
dwarsligger; hij leidt een – ongewapend – protest tegen PDHSA, een groot 
energiebedrijf dat in het gebied waterkrachtcentrales wil bouwen. Drie 
stuks, met dammen erbij, midden in de natuur. Die centrales mogen er niet 
komen, zegt Miguel. Ze richten veel schade aan: de flora en fauna raken 
verstoord door de zware machines en jarenlange 
bouwwerkzaamheden. Terwijl de omliggende 
dorpen afhankelijk zijn van de rivier voor hun 
drinkwater, landbouw en om kleding te wassen 
(foto pag. 13), stroomt er door de dammen min-
der water doorheen. Bovendien raakt de stroom 
vervuild. Daarom strijden de bewoners al jaren 
tegen de bouwplannen, via de rechter, de media 
en met demonstraties. Maar het energiebedrijf, 
met steun van buitenlandse investeerders en de 
Guatemalteekse regering, houdt voet bij stuk: die 
centrales moeten er komen. De lokale bevolking 
krijgt geen inspraak. 
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Dat de autoriteiten niet van plan zijn toe te geven, weet Miguel maar al te 
goed. In 2016 ging het mis. “De politie viel mijn huis binnen, zonder huis-
zoekingsbevel. Ik was niet thuis, mijn familie wel. Ze haalden alles over-
hoop en maakten alles kapot.” De boodschap was duidelijk: Miguel moet 
op zijn tellen passen. Later begon een strafrechtelijke vervolging, en het 
proces loopt nog. Advocaten zoeken nog naar manieren om Miguels on-
schuld te bewijzen, en hem uit de gevangenis te houden. Vastenactie 
steunt zijn verdediging. 
 

Maar het kan nog erger. In 2017 viel 
er een dodelijk slachtoffer tijdens een 
demonstratie bij het hoofdkwartier 
van PDHSA. Een paar honderd men-
sen hadden zich daar verzameld om 
vreedzaam te demonstreren, toen er 
schoten klonken vanuit het bos. Tus-
sen de wegrennende menigte bleef één man op de grond liggen. Hij kreeg 
pas hulp toen de demonstranten durfden terug te komen. Dat was te laat: 
de man overleed onderweg naar het ziekenhuis. Er volgde geen onderzoek 
en er werd niemand gerechtelijk vervolgd. 
 

De mensen van San Mateo Ixtatán dreigen nu hun strijd te moeten staken. 
De commissie die Miguel opzette om vreedzaam te protesteren is ontbon-
den. Onder druk van de autoriteiten, die dreigen hem en andere leiders in 
de gevangenis te gooien. De steun van Vastenactie en lokale partner 
COPAE die de verdediging voert, is nu cruciaal. Om te laten zien dat vreed-
zaam verzet niet nutteloos is. En om de Guatemalteekse autoriteiten – en 
hun internationale partners – duidelijk te maken dat de wereld meekijkt. 
 

Steun de Maya’s, maak uw gift over op bankrekening NL81 RABO 0102 
4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee, onder vermelding 
van ‘Vastenactie’ of doe het geld in de offerzuil bij de uitgang van de kerk. 
 

Emile Kempen en Nelly Oosthoek van de werkgroep Missie, Ontwikkeling, 
Vrede zeggen u van harte dank. 
 

 Vastenactie 
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Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins, voor vrouwen in Afghanistan onder het bewind van 
de Taliban. Vrouwen en meisjes mogen niet meer naar hun werk en niet 
meer naar school. Zij verdwijnen uit het straatbeeld en blijven gedwongen 
in huis. 
Voor mannen maar zeker voor vrouwen die met buitenlandse organisaties 
samenwerkten is Afghanistan geen veilig land meer. Zo is Farzana (27, 
foto), door Nederlandse soldaten geëvacueerd, nu vluchteling in ons land. 
In Kabul werkte zij als mensenrechtenofficier bij de politie. Het was haar 

taak en missie de positie 
van vrouwen te verbete-
ren. Maar toen de Taliban 
Kabul in handen kregen, 
stortte zowel die missie 
als haar leven als een 
kaartenhuis in elkaar. 
Farzana: “Eén dag nadat 
ze Kabul hadden ingeno-

men, gingen Talibanstrijders naar mij op zoek. Ze drongen mijn huis binnen, 
belden me op, eisten dat ik mijn bezit zou afstaan. Met mijn broer als be-
schermer was ik de dag ervoor al uit Kabul gevlucht, naar een stad waar 
niemand mij kende. Ik was doodsbang.” 
“Ik kreeg een telefoontje van een vrouwelijke collega bij de Nederlandse 
politie, met wie ik eerder had samengewerkt. Het lukte haar mijn naam op 
de evacuatielijst te krijgen. Aan haar dank ik mijn leven.” 
 

Laten wij oog houden voor de onderdrukking van vrouwen en meisjes in Af-
ghanistan en waar mogelijk protesteren tegen het feit dat zij geen recht 
hebben op werk en onderwijs. En laten we bidden dat de Taliban tot het in-
zicht komen dat een wereld waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn 
zoveel mooier is. 
 

bron: VluchtelingenWerk Nederland 
 

 VluchtelingenWerk 
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Aanbevolen boek 
 

Enige tijd geleden kreeg ik van een lieve engel uit de kerk het boekje Vraag 
het je beschermengel van Linda Goodings aangereikt. Met een guitige blik 
zei ze erbij: “je kan ze alles vragen. En ze geven antwoord. Niet meteen, 
maar er komt altijd een antwoord.” 
 

Niet opgevoed met engelen, heb ik dit boek met 
veel plezier en dankbaarheid gelezen. Er staan 
dingen in die je kunnen helpen. Die je misschien al 
weet en toch elke keer weer opnieuw kan uitpro-
beren. 
Je leest over de kleuren van de verschillende en-
gelen, leert over begrippen als emotionele heling, 
vergeving en mentale problemen, orde en rust, 
rechtvaardigheid, energie balanceren, helder zicht 
op situatie, innerlijke rust, hier en nu. Goodings 
adviseert: omring jezelf met positieve mensen, wees een goede vriend. 
Integer, respect, vertrouwen en bescherming, wees blij voor elkaar, durf 
eerlijk te zijn, vertrouw op je intuïtie, zijn verder zo maar wat termen uit 
Vraag het je beschermengel. 
Soms komt zo’n boekje precies op tijd op je pad. Net als het boek van Paolo 
Coelho De pelgrimstocht naar Santiago. Dagboek van een magiër. Een 
prachtig boek met vergelijkbare lessen. En ook zeer de moeite waard en 
aan te raden. 
 

Elize Pilon 
 

Vraag het je beschermengel, Linda Goodings 
Uitgeverij Akasha, 2016, 223 p.; 
ISBN 978-94-60151-44-6, paperback € 21,50 
Op voorraad bij Paagman 

 
Las u onlangs ook een inspirerend boek? 
Schrijf er een kort stukje over voor het Maandbericht. 
Dank alvast. 
Redactie (antoniusabt@rkdenhaag.nl). 

  

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl
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René Lugtigheid promoveerde begin vorig jaar in Amsterdam op onderzoek 
naar het verwerken van zijden damesjaponnen tot prachtige paramenten in 
het achttiende-eeuwse Nederland. 
 

Na zich twintig jaar te hebben toegelegd op de restauratie van wandtapij-
ten, ging René Lugtigheid tien jaar aan de slag als conserveringsconsulent 
voor de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland. De grondige kennis over 
kerktextiel die de kunsthistorica daar opdeed, vormde een goede basis 
voor het promotieonderzoek dat ze als docent verrichtte aan de Universi-
teit van Amsterdam, opleiding Conservering en restauratie. 
 

De insteek van haar onderzoek was de vaststelling dat kerkelijk textiel, hoe-
wel geen modeartikel, toch aan veranderingen onderhevig is. Wat zet die 
veranderingen in gang? Het meest verrassende was dat het uiterlijk van 
kerkelijk textiel niet door kerkelijke voorschriften werd bepaald maar door 
een kleine groep zeer rijke vrouwen die zich zijden japonnen konden ver-
oorloven en die hun mooie jurken aan de kerk schonken. Die schenking de-
den ze met een doel: ze wilden herinnerd worden. Het was voor vrouwen 
een manier om zich uitdrukkelijk te profileren in een tijd waarin hun sociale 
positie daar weinig mogelijkheden toe gaf. 
 

Kleding schenken aan de kerk is een oud gebruik dat teruggaat tot de Mid-
deleeuwen. Edellieden schonken bijvoorbeeld de kleding van hun overle-
den vrouw aan de kerk. In het achttiende-eeuwse Nederland blijken het 
vooral rijke vrouwen zonder partner of zonder kinderen te zijn geweest die 
zo’n gift deden, bij leven of via een legaat, ontdekte Lugtigheid. Die zijden 
kleding was bijzonder kostbaar, alleen al omdat er acht à dertien meter stof 
in verwerkt zat. Met de gekozen versieringen – kant, ruches, lint, borduur-
sel – steeg de prijs navenant, soms zelfs tot het jaarloon van een handwer-
ker. Hergebruik van zulke dure materialen was toen vanzelfsprekend. 
 

Wereldse luxestoffen werden vanwege hun materiële kwaliteit als een pas-
sende aankleding van de kerkelijke rituelen gezien. Ze symboliseerden def-
tigheid, fatsoen en status. Dat er voor priestergewaden gebruik werd ge-
maakt van stoffen die dicht op het lichaam van een vrouw waren gedragen, 
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was voor de kerk geen bezwaar. De overgang ‘van aardse stof tot hemels 
lof’ gebeurde door de wijding van de paramenten vóór hun eerste gebruik 
en door ze alleen in een rituele context te gebruiken. De stoffen werden 
ook niet als ‘vrouwelijk’ beschouwd omdat in de achttiende eeuw dezelfde 
stoffen en dessins werden gebruikt voor dames- en herenkleding. 
 

Archiefbronnen leren dat de vrouwen die hun kledij schonken, voldoende 
vermogend waren om voor de kerk paramenten in nieuwe stoffen te laten 
vervaardigen. Maar de schenking van 
haar ‘beste’ japon was voor de vrouw 
een krachtig symbool voor haar positie 
en status in de gemeenschap en bracht 
haar symbolisch dichter bij het Allerhei-
ligste dan ze bij leven ooit zou of had 
kunnen komen. Kledingschenking was op 
die manier een bijzonder effectief instru-
ment ter bevestiging van haar zelfbeeld 
en in dienst van haar nagedachtenis en 
zielenheil. 
 

De overgebleven paramenten uit die pe-
riode worden vandaag niet altijd in de 
beste omstandigheden bewaard. Ligt het 
overbrengen naar een museum dan niet 
voor de hand? Lugtigheid blijkt niet zonder meer voorstander. “Als je dat 
doet, is het in elk geval van groot belang de geschiedenis en het verhaal er-
achter goed te documenteren, wat in het verleden niet altijd gebeurde. En 
ook: in hun oorspronkelijke context hebben die stukken een heel andere 
zeggingskracht dan wanneer je ze in een museum hangt. Maar ik stel vast 
dat de katholieke Kerk nu wel andere dingen aan het hoofd heeft dan het 
behoud van haar textiele erfgoed.” 
 

bron: Kerknet 
 

 René Lugtigheid 
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 ‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 18 januari 2022: 
de Abt bij dageraad 
 

 Annemiek Beeloo 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 22 maart 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. 6, 12 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 92 83; 
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). 

 


