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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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Gebed voor de inwoners van Oekraïne 
 

om thuis of in de kerk te bidden 

 
God van liefde en trouw, 
 
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, 
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. 
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. 
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. 
Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen. 
 
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, 
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. 
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, 
geef hen moed om vol te houden. 
 

 
 
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede 
ons hoe dan ook blijft dragen. 
Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd 
gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders. 
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Dat wapens geen recht van spreken krijgen, 
dat vrede gezocht en gevonden wordt. 
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, 
van mildheid, vertrouwen en zachtheid. 
 
Heer, ontferm U over deze wereld, 
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, 
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. 
 
In Jezus’ naam. 
Amen. 
 
bron: Petrus/PKN 

 
Opmerking van de maker bij de afbeelding: 
De vredesduif vlucht weg na de aanval van Rusland op Oekraïne. Ze laat de Oekraïense vlag 
achter, gaat op zoek naar een vrediger plaats en hoopt op een spoedig einde van de oorlog. 

 

 
Collecte voor Oekraïne 
 
Op zondag 6 maart is er op verzoek van de bisschoppen in alle katholieke 
kerken gecollecteerd voor hulp aan Oekraïne. In de Antonius Abt was er 
een collecte aan de kerkdeur. De hulpverlening verloopt via de Vastenactie; 
het geld wordt gebruikt voor de opvang van de grote stroom vluchtelingen. 
In Oekraïne én in de landen eromheen zorgt Vastenactie voor basisvoorzie-
ningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak. 
 
U hebt die collecte op 6 maart gemist? Dan kunt u uw bijdrage nog overma-
ken via de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankreke-
ningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 ten name van Vastenactie, Den 
Haag, onder vermelding van collecte Oekraïne. 
 

 
  

http://www.vastenactie.nl/
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Familieberichten 
 

overleden 
08-03-2022 Adrianus Jozephus Elisabeth (Ad) Havermans (* 25-08-1934) 
19-03-2022 Jacques Franciscus Maria Dankloff (* 18-01-1933) 
 

gedoopt 
12-03-2022 Miklos Daniel Nagy (Filipijnse gemeenschap) 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand februari 2022 is er op de bankrekening € 651,00 ontvangen en 
in het offerblok in de kerk € 570,90. Dank u wel. 
 

Collecte voor Oekraïne 
De deurcollecte voor Oekraïne op zondag 6 maart 2022 heeft € 552,68 op-
gebracht. Hartelijk dank. 
 

Lunchconcert 
 

Tot zijn grote spijt heeft Patrick Hopper eind februari zijn donderdagse con-
certen voor onbepaalde tijd moeten opschorten wegens de slechte staat 
van het orgel. Het was voor geoefende oren overigens al geruime tijd merk-
baar dat het grote instrument een ingrijpende restauratie nodig heeft. 
Op het moment dat de concerten worden hervat leest u dat hier en vindt u 
het programma weer op www.orgelmuziekopdonderdag.nl. 
 

  

http://www.orgelmuziekopdonderdag.nl/
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Leven met verlies 
 

In maart 2020 was de gespreksgroep Leven met verlies nog maar net ge-
start, toen wij door de coronapandemie genoodzaakt werden te stoppen. 
De afgelopen periode is voor iedereen moeilijk 
geweest, maar juist voor mensen die iemand 
(door de dood) verloren hebben, langer of kor-
ter geleden, was deze tijd extra zwaar. 
Nu de coronamaatregelen zijn ingetrokken wil-
len pastor Elma Beerends, Trees Kempen en 
Ine Steenhoff (op de foto midden, rechts en 
links) eind mei 2022 opnieuw starten met een 
gespreksgroep. 
 

We zullen vier keer op een woensdagmiddag 
bij elkaar komen om onze verhalen te vertellen 
en naar elkaar te luisteren. Ook zullen we pra-
ten over de rol van het geloof bij de verwerking 
van het verlies. 
 

Als u belangstelling heeft om mee te doen, kunt u zich (uiterlijk 30 april) 
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: 25 mei en 1, 15 en 22 juni 2022, van 14.00 tot 16.00 uur. 
Locatie: pastorie Antonius Abt, Scheveningseweg 233. 
 

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

Begeleiding: pastor Elma Beerends, Trees Kempen en Ine Steenhoff. 
 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Ine Steenhoff, 
tel. 383 36 02. 
 
  

steebo@ziggo.nl
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Een vroegchristelijk symbool 
 

De Ichthus – de vis 
 

Ichthus (Grieks: IΧΘΥΣ of ἰχθύς, ‘vis’) of het vissymbool is een christelijk 
symbool dat stamt uit de eerste eeuwen toen de Kerk vervolgd werd. Aan-
gezien christenen elkaar moeilijk konden herken-
nen, bijvoorbeeld in een vreemde stad, brachten 
de christenen dit symbool als herkenningsteken 
op hun huizen aan. 
Het woord ichthus is een acroniem, een letter-
woord dat een afkorting is en dat wordt uitgesproken als een woord. Met 
andere woorden, elke letter van het woord IΧΘΥΣ was een afkorting voor 
een ander woord. IΧΘΥΣ stond voor ‘Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder’. 
 

Het woord ‘vis’ heeft uiteraard een bijzondere betekenis voor christenen. 
Enerzijds waren de apostelen vissers, anderzijds doet het ons denken aan 
de wonderbare broodvermenigvuldiging in Johannes 6:1-15. Het vissym-
bool werd dus door de eerste christenen gebruikt als een geheim teken. In 
de catacomben onder meer in Rome kunt u dit teken dan ook op verschil-
lende plaatsen ontdekken. 
 

In de Abt komt u de vis tegen in de doopkapel en als hostieschaal die pas-
toor Dolf Langerhuizen meer dan 25 jaar geleden cadeau kreeg bij zijn 
priesterwijding. 
 

  
 

 Pixabay, Bart Maltha, Ine Steenhoff 
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Synodaal Proces 
 

De katholieke Kerk verkeert momenteel in een zogeheten Synodaal Proces. 
In oktober 2023 is er in Rome een bisschoppensynode, een grote bisschop-
penvergadering. Voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek 
gaat, wil hij graag horen wat er leeft onder gelovigen. Dat bekent dat alle 
katholieken kunnen meedenken over de toekomst van de Kerk. Hoe moet 
het nu verder met onze Kerk in een tijd die zo snel aan het veranderen is? 
 

Het pastoraal team en het parochiebe-
stuur nodigen u van harte uit voor twee 
bijeenkomsten: op woensdag 30 maart in 
de Maria ten Hovezaal bij de Jacobuskerk. 
Ingang: naast de pastorie aan de Willem-
straat. En op woensdag 6 april in de Mel-
chiorzaal van het parochiecentrum bij de 
Paschaliskerk aan de Neuhuyskade. 
 

De inloop is vanaf 19.30 uur, er staat dan 
een kop koffie of thee voor u klaar. Beide 

bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur met gebed, daarna gaan we over tot 
de bespreking van de centrale thema’s. Dat zijn in ons bisdom: vieren; me-
deverantwoordelijkheid voor missie; en dialoog in Kerk en samenleving. 
Aan de hand van een handreiking van het bisdom zullen we met elkaar in 
gesprek gaan. 
 

Daarnaast willen wij graag van u horen welke opmerkingen, antwoorden en 
aanbevelingen u heeft op onderstaande vragen: 
o Hoe is het om parochiaan te zijn in de katholieke kerk? 
o Waar beleef je vreugde aan? 
o Welke verbeteringen zijn nodig? 
o Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome? 

 

U bent van harte welkom om aan een van deze avonden deel te nemen. 
Graag tevoren aanmelden bij het parochiesecretariaat: 
per e-mail: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of telefonisch: 820 98 66. 
 
  

mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
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Paastriduüm in de Abt 
 

Witte Donderdag 
De feestelijke eucharistieviering ter herdenking van het laatste avondmaal 
– het paasmaal van Jezus met zijn leerlingen – heeft plaats in de avonduren 
van deze dag. We vieren dat Jezus zich vóór zijn dood in Brood en Wijn aan 
zijn leerlingen geeft, na hun als dienaar de voeten gewassen te hebben. 
De vaste gezangen zijn uit de Missa Princeps Pacis van Andrew Lloyd Web-
ber. Na het slotgebed wordt het stil in de kerk voor de altaarontbloting. 
 

Goede Vrijdag, Kruisweg 
In de middag lopen wij met elkaar langs 
de staties om de kruisweg van Jezus te 
gedenken. Bij elke statie zegt de voorgan-
ger een korte tekst. Wij sluiten aan met 
een kort gebed en een lied. Na afloop van 
de Kruisweg is er gelegenheid om bloe-
men bij het processiekruis te brengen. 
 

Goede Vrijdag, Kruishulde 
Tijdens deze avondviering luisteren wij 
naar het lijdensverhaal. Na de voorbede 
wordt het kruis in processie door de kerk 
gedragen en bij het priesterkoor neergezet voor de kruishulde: het aanste-
ken van een lichtje of het neerleggen van bloemen. Het koor zingt motet-
ten als Tristis est anima mea van Michael Haydn en Ave verum corpus van 
Robert Lucas Pearsall. 
 

Paaszaterdag 
We komen samen in een donkere kerk voor de paaswake met zijn vijf on-
derdelen: de lichtritus met de wijding van de paaskaars en het aansteken 
van de kaarsen van de kerkgangers, de paasjubelzang, de dienst van het 
woord, de viering van het doopsel en de eucharistie. Deze viering, met zang 
van PaMa, is speciaal bedoeld voor de jongeren van de parochie. 
 
De aanvangstijden en meer bijzonderheden vindt u in de Maandagenda. 
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Maandagenda 

vr 01 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
za 02 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 03 11.00 uur Vijfde zondag van de veertigdagentijd. Eucharis-

tieviering met pastoor Dolf Langerhuizen. Voor-
stellen van de eerste communicantjes. M.m.v. 
kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t 
Hekke. 

di 05 08.30 uur Rozenkransgebed voor Oekraïne 
  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 07 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  16.00 uur Vergadering Kerk in Den Haag 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 08 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 

za 09 18.00 uur Palmzondag. Eucharistieviering in Engels/Tagalog 
met father Jerrick Ballesteros m.m.v. FCC Choir 
o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 10 11.00 uur Palmzondag. Eucharistieviering met pastoor Dolf 
Langerhuizen. Palmwijding en palmprocessie 
waaraan ook de kinderen met hun palmpaasstok-
ken meedoen. M.m.v. de schola van Gli Uccelli die 
o.l.v. Richard Ram opent met Hosanna filio David. 

  15.00 uur Benefietconcert ‘Oorlog en Vrede’ voor Oekraïne 
di 12 08.30 uur Rozenkransgebed voor Oekraïne 
  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 

  19.30 uur Eucharistieviering met boeteritus met pastoor 
Dolf Langerhuizen. M.m.v. cantors van Laus Deo 
o.l.v. Patrick Hopper. 

wo 13 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
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do 14 19.30 uur Witte Donderdag. Eucharistieviering met pastoor 
Dolf Langerhuizen. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. 
Patrick Hopper zingt de Missa Princeps Pacis van 
Lloyd Webber. 

  21.00 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 15 15.00 uur Kruisweg met parochievicaris Vincent Wang en 

cantor Patrick Hopper 
  19.30 uur Kruishulde met pastoor Dolf Langerhuizen. Ge-

mengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt 
een aantal motetten. 

za 16 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  21.00 uur Paasnacht. Paaswake met pastoor Dolf Langerhui-

zen m.m.v. jongerenkoor PaMa o.l.v. Oksana 
Kryuchkova. 

zo 17 11.00 uur Paaszondag. Eucharistieviering met een Broeder 
van Sint Jan. Gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. 
Richard Ram zingt de Missa in C van Johann Ernst 
Eberlin. 

ma 18 10.30 uur Tweede paasdag. Eucharistieviering met paro-
chievicaris Vincent Wang. Zang door Maria voor ’t 
Hekke, sopraan; pianobegeleiding: Niels Zeven. 

di 19 08.30 uur Rozenkransgebed voor Oekraïne 
  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 

  19.30 uur Vergadering kascommissie parochie, bibliotheek 
wo 20 19.00 uur Vergadering Vrienden van de Abt 
do 21 12.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 22 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 

za 23 15.00 uur Algemene ledenvergadering Laus Deo, pastorie 
  18.00 uur Tweede zondag van Pasen – Beloken Pasen. 

Eucharistieviering in Engels/Tagalog met father 
Gilbert Razon svd m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne 
Haaxman. 
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zo 24 11.00 uur Tweede zondag van Pasen – Beloken Pasen. 
Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
m.m.v. het Utrechts Byzantijns Koor. 

   Aansluitend wijding van de nieuwe iconen 
di 26 08.30 uur Rozenkransgebed voor Oekraïne 
  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 
  19.30 uur Vergadering kascommissie parochie, bibliotheek 

do 28 19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 29 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 

 

Wijzigingen voorbehouden 
 

Eierenzondag voor de Voedselbank 
 

Palmzondag – eierenzondag. Het lijkt ja-
ren geleden maar vóór corona hadden 
we in de Abt de gewoonte om op Palm-
zondag dozen eieren mee te brengen 
voor de cliënten van Voedselbank Sche-
veningen. Kunnen we terug naar ‘die 
goeie ouwe tijd’? Ja toch zeker. 
Op 10 april is het Palmzondag en staan 

de manden in de Ontmoetingsruimte klaar zodat u er dozen verse eieren in 
kunt doen. Op donderdag 14 april worden ze dan door de Voedselbank toe-
gevoegd aan de levensmiddelenpakketten. Weer heel erg bedankt voor uw 
medewerking. 
 

Benefietconcert voor Oekraïne 
 

Op zondag 10 april 2022 wordt er in de Antonius Abtkerk een benefietcon-
cert gegeven voor Oekraïne. Onder de titel Oorlog en Vrede musiceren on-
der anderen studenten van het Haags Conservatorium. Het programma 
gaat van lichte muziek tot klassieke. 
Aanvang: 15.00 uur; duur ongeveer anderhalf uur. Initiatiefnemer van het 
concert is Oksana Kryuchkova, dirigent van jongerenkoor PaMa. 
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Eucharistieviering en iconenwijding 
met Utrechts Byzantijns koor 
 

Zondag 24 april, Beloken Pasen, om 11.00 uur, zal het Utrechts Byzantijns 
koor (UBK) in de Antonius Abt de liturgische gezangen verzorgen. Dit jaar 

vieren we niet de Goddelijke Liturgie van de 
H. Johannes Chrysostomus, maar de ‘ge-
wone’ Romeinse liturgie. Gezien het gege-
ven dat de dirigente van het koor, Iryna Gor-
vanko, deze zondag niet beschikbaar is, zal 
het koor zonder dirigente zingen. 
 

Na afloop van de eucharistieviering is de wij-
ding van iconen. Deze iconen zijn geschil-

derd door cursisten van Martin Mandaliev. De celebrant zal de iconen wij-
den door de gebeden te bidden uit het Byzantijns Liturgikon en ze daarna 
bewieroken en met het gewijde water zegenen. Het UBK zal daarbij enkele 
gezangen zingen. Door de wijding is de icoon pas ‘af’; Christus, de Moeder 
Gods of de heilige zijn dan op mystieke wijze tegenwoordig in de icoon. 
 

 
 

U bent van harte welkom deze bijzondere en inspirerende eucharistievie-
ring, waarin ik zelf mag voorgaan, mee te vieren. 
 

pastoor Dolf Langerhuizen 
  



14 

Gelezen: Valsheid in geschrifte 
 

Ik kan het lezen niet laten, want er werden me door dierbare mensen weer 
boeken aangereikt. De eerste was Valsheid in geschrifte. De verborgen 
agenda van bijbelschrijvers door Jacob Slavenburg. De titel spreekt een 
beetje voor zich... en Slavenburg is cultuurhistoricus. Het boek gaat over 
het Nieuwe Testament, het verhaal over Jezus. Ik heb er van genoten, hoe-
wel het laatste hoofdstuk naar mijn mening niet echt nodig meer was. 
 

Wat is de Kerk toch geëvolueerd als je leest dat kerkvader Tertullianus rond 
200 n.Chr. andere christenen beschimpte en hen ketters noemde. Pag. 131: 
…die op vrije ongebonden wijze bijeenkomen als ecclesia (gemeenschap); 
waar niet vast staat wie toehoorder of gelovige is; ze hebben allen toegang 
op voet van gelijkheid; luisteren als gelijken, bidden als gelijken; zij delen de 
vredeskus met iedereen die komt… Hoe brutaal zijn zelfs de vrouwen bij 
deze ketters. Zij hebben de onbeschaamdheid te onderwijzen, te debatte-
ren, genezingen te verrichten en waarschijnlijk ook te dopen… 
Wat een vreselijke dingen, vervolgingen doen mensen elkaar aan om het 
geloof. 

 

Slavenburg beschrijft ook stukken uit het Evan-
gelie van Thomas, geschreven in 50 n.Chr en in 
1945 gevonden bij Nag Hammadi. Pag. 100: als 
iemand niet in de duisternis staat zal hij niet in 
staat zijn het licht te zien. Als iemand niet be-
grijpt hoe het vuur ontstond zal hij erin op-
branden omdat hij de wortel niet kent. Als ie-
mand niet eerst het water begrijpt zal hij niets 
kennen. Wat betekent het dan voor hem daar-
uit de doop te ontvangen. Als iemand niet be-
grijpt waar de wind die blaast vandaan komt 
zal hij erin meelopen… 

Wat is de plek waar we naartoe zullen gaan... De Heer antwoordde: “Ga 
staan op de plek die je kunt bereiken. Het koninkrijk van de Vader is uitge-
spreid over de aarde en de mensen zien het niet.” 
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Ik heb het boek weer geboeid gelezen, ik hou van kerkgeschiedenis. Kon ik 
het maar allemaal onthouden. 
 

Wel houd ik me vast aan de gedachte die theoloog Cees den Heyer zo mooi 
verwoordt: Veel is onzeker en het is niet eenvoudig feit en fictie van elkaar 
te onderscheiden in onderzoek naar de geschiedenis lang geleden. Voor-

zichtigheid is geboden en terughoudendheid bij 
het doen van stellige uitspraken daarover. Het 
blijft bij zoeken en gissen. 
 

En dan het tweede boek – heel iets anders – maar 
ook zo boeiend: In de schaduw van zijn vleugels, 
het levensverhaal van Franciscaner pater Gereon 
Goldmann. Het bracht mij bij hoe belangrijk de 
heilige hostie voor mensen kan zijn en welke 
kracht die geven kan. Een bijzonder verhaal ge-
schreven aan Duitse zijde in de Tweede Wereld-
oorlog. Een dergelijke invalshoek heb ik nog niet 
eerder zo gelezen. 

 

Dank jullie wel, voor het aanreiken en enthousiast maken. Misschien maakt 
het u ook nieuwsgierig. 
 

Elize Pilon 
 

Valsheid in geschrifte, Jacob Slavenburg 
Walburgpers, 2020, 192 p.; 
ISBN 978-94-62494-76-3, paperback € 20,99 

 

In de schaduw van zijn vleugels, Gereon Goldmann 
Uitgeverij Betsaida, 370 p.; 
ISBN 978-94-91991-89-9, paperback € 14,50 

 
 

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

 

  

antoniusabt@rkdenhaag.nl
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Corona 
 

Het coronavirus legt nauwelijks nog beperkingen op, ook in de kerk is bijna 
alles bij het oude. De collectanten komen weer langs met een mandje en 
de bundels Gezangen voor Liturgie zijn weer terug. Flesjes handgel en tis-
sues blijven voorlopig beschikbaar voor wie die wil gebruiken. Met wijwa-
terbakken vullen lijkt het de beheercommissie beter nog even te wachten. 
 

Collectegeld 
 

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

Digitaal doneren 
 

Digitaal doneren kan eenvoudig met een Tikkie. Scan bij-
gaande QR-code met de camera van uw telefoon; volg de in-
structie op uw telefoon; voer gewenste bedrag in; selecteer 
uw bank; rond uw donatie af in uw bank-app. 

 

Vastenactie voor de Maya’s 
 

Steun de Maya’s in San Mateo Ixtatán, Guatemala, en 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 of-
ferzuil bij de uitgang van de kerk. 
Voor meer informatie: Maandbericht maart 2022, pag. 14; parochieblad 
Stella Maris nummer 6, pag. 13 of www.vastenactie.nl. 
 

Koop een paaskaars voor thuis 
 

Bij koster Annemiek Beeloo kunt u voor 25 euro een zogenoemde 
huispaaskaars bestellen. De lengte van de kaars is 30 centimeter. 
Huispaaskaarsen worden tijdens de paaswake gewijd.  

http://www.vastenactie.nl/
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Herdenking Jom Hasjoa 
 

Op zondag 24 april 2022, voorafgaand aan de Jom Hasjoa-herdenking in 
Israël, herdenken wij in Den Haag de zes miljoen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vermoorde Joden. Deze herdenking die om 16.00 uur, onder 
meer via een livestream, vanuit de Kloosterkerk te volgen is, heeft als 
thema ‘Tastbaar troosten’. 
 

 
 

De toespraak wordt gehouden door auteur, freelance journalist en promo-
venda Ronit Palache. Muzikale medewerking wordt verleend door chazan 
Ken Gould en kamerkoor YOIK. 
Na afloop worden er bloemen gelegd bij het Joods Kindermonument op het 
Rabbijn Maarsenplein. 
 

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt u van harte uit deze bijeen-
komst bij te wonen. Het geeft onze Joodse stadgenoten vertrouwen dat wij 
jaar in jaar uit met hen herdenken. 
Toegang is vrij, registratie is niet nodig. 
Meer informatie over de livestream treft u aan via de volgende links: 
http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/ en 
https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag. 
 

 Pixabay, Het graf van Anne en Margot Frank in Bergen-Belsen 

  

http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/
https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag
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Bloemenhulde op Goede Vrijdag 
 

Met het beeld van deze voorjaarsbloemen in de 
pastorietuin nodigt de pastoraatgroep u uit op 
15 april, Goede Vrijdag, bloemen mee naar de 
kerk te brengen. Na de Kruisweg (15.00 uur) en 
tijdens de Kruishulde (19.30 uur) is er gelegenheid 
uw bloemen neer te leggen bij het processiekruis. 
 

 Elize Pilon 

 
 
 
 

 

De Nieuwe Passie in de Bethelkerk 
 

In de tijd voor Pasen is in de Bethelkerk een 
bijzondere expositie van kunstwerken van Paul 
van Dongen te bezoeken. Onderwerp: het lij-
densverhaal van Jezus Christus. 
 

Plaats: Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175. 
Openingstijden 2, 9, 15 en 16 april van 14.00-
17.00 uur. 
 

Meer informatie op www.denieuwepassie.nl. 
 

Zie ook parochieblad Stella Maris nummer 6, pag. 6. 
 

In de Lourdeskapel 
 

Niet alleen bij de kosters in de Antonius Abt 
ook in de Lourdeskapel aan de Berkenbosch 
Blokstraat kunt u flesjes wijwater krijgen. 
Een donatie wordt op prijs gesteld. Als indica-
tie wordt een bedrag van twee euro genoemd. 
De kapel is dagelijks open.  

http://www.denieuwepassie.nl/
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Oecumenisch vredesgebed 
 

Elke eerste vrijdag van de maand wordt om 13.15 uur door de Haagse 
Gemeenschap van Kerken het vredesgebed gebeden op het plein voor de 
Jacobuskerk aan de Parkstraat. Het plein wordt voor die gelegenheid omge-
doopt in Vredesplein. 
 

We bidden om vrede in de wereld en 
staan stil bij de slachtoffers van oorlog en 
geweld. Vast onderdeel is de Litanie van 
Verzoening van de Community of the 
Cross of Nails. Het Cross of Nails staat af-
wisselend in een van de in 1945 bij het 
bombardement op het 
Bezuidenhout verwoeste kerken. 
 

Oekraïne 
Nu de wereld geschokt wordt door de in-
val in Oekraïne is ons gebed meer dan 
ooit nodig. Daarom nodigt het pastoraal 
team u uit op vrijdag 1 april 2022 vanaf 
de Paschaliskerk en de Antonius Abt mee 
te lopen naar de Jacobuskerk en daar om 
13.15 uur aan het vredesgebed deel te nemen. 
 

Vertrek van de Paschaliskerk om 12.30 uur en van de Antonius Abt om 
12.15 uur. Loop mee. Bid mee. Om vrede in de hele wereld. 
 

Marcuspassie in Oude Kerk 
 

Op donderdag 7 april zal het Hervormd Kerkkoor Scheveningen de Marcus-
passie van Hans Boelee uitvoeren in de Oude Kerk aan de Keizerstraat, aan-
vang 19.30 uur. Met als dirigente Astrid Oudewaal, vier solisten, een hobo-
iste en op beide orgels een organist. Ds. Barend Weegink is de liturg. 
De toegang is vrij. Vrijwillige bijdrage in de collecte bij de uitgang. 
De Marcuspassie is in begrijpelijk Nederlands en beslaat een beperkte tijds-
duur. 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 
Vrijdag 18 februari 2022 – Gebruikmakend van het recht van overpad loopt de fotograaf 

richting Cornelis Jolstraat en keert zich nog even om… 
 

 Elize Pilon 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 26 april 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. 3, 5, 9, 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). 

 


