
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

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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Grote vraag in Vlaanderen: 
 

Is er toekomst voor de Lourdesgrotten 
 

Noem het gerust een typisch Vlaams fenomeen: de 
nagebouwde Lourdesgrot. Er zijn er maar liefst 
tweeduizend. 

 

Als je niet naar Lourdes kan, dan komt Lourdes wel naar jou. Dat moeten 
Vlamingen gedacht hebben toen ze niet minder dan zeven Lourdesgrotten 
per gemeente bouwden. Van beschermde monumenten in een heus park 
met tienduizenden bezoekers per jaar tot privégrotjes in particuliere tui-
nen. 
 

Ze hebben natuurlijk allemaal devotionele waarde. Maar sommige grotten 
hebben bovendien een echt stuk Lourdesrots dat bezoekers kunnen aanra-
ken. En dan is er ook nog een onderscheid tussen vera effigies of ware af-
beeldingen en fantasiegrotten. De vera effigies zijn nauwkeurige schaalmo-
dellen van de grot in Lourdes. Voor de grotere exemplaren in een park is de 
schaal vaak 1 op 4. Zoals die in Jette en Averbode (foto hieronder). 
 

Voor een geloofwaardige imitatie van 
de grot ontstonden vooral in België ge-
specialiseerde ateliers van rotseurs of 
rocailleurs. Vanuit de omliggende lan-
den werd vaak beroep gedaan op deze 
familiebedrijfjes die nu allemaal ver-
dwenen zijn. Met cement of beton 
boetseerden zij de vormen en plooien 
van de rots in Lourdes na. Grotten ge-

bouwd met keien of blokken behoren dus tot de categorie fantasiegrot. 
 

Er zijn de nodige sappige verhalen overgeleverd over Vlaamse paters en 
pastoors die het nodig vonden om een aantal keren naar Lourdes te reizen 
om daar (opnieuw) de grot op te meten voor een nieuw bouwinitiatief. 
 

Zoals al het religieuze erfgoed, kampen ook de Mariagrotten met uitdagin-
gen: kosten voor onderhoud en restauratie, schaarser en ouder wordende 



4 

vrijwilligers, betonrot, afbrokkelende cementrustiek, afname van de devo-
tie... En toch! In Jette worden elk jaar 25.000 kaarsjes aangestoken. En de 
grot van Oostakker-Lourdes (foto hieronder) is met 350.000 bezoekers per 
jaar even populair als het Gentse Gravensteen1. 
 

De grotten blijven dus mensen aan-
trekken. Minder vaak om de rozen-
krans te bidden, vaker voor wat rust en 
stilte of het universele ritueel van een 
kaarsje branden. Zo blijven het toe-
vluchtsoorden voor mensen die steun 
en troost zoeken. 
 

Sommige grotbeheerders hebben be-
grepen dat de gemiddelde bezoeker 

anno 2022 zich niet altijd een houding weet te geven bij een bezoek. We 
zijn hier nu, maar wat doen we hier als de rozenkrans bidden een brug te 
ver is? In Jette kun je met een gratis audiogids van een uur luisteren naar 
verhalen van Brusselaars die een speciale band hebben met de plek. Zoals 
archivaris Gerrit en vrijwilliger Maria. 
Het recent gerestaureerde Mariadomein in Brasschaat kun je dan weer ver-
kennen met QR-codes. De provincie Ant-
werpen beloonde het domein met de erf-
goedprijs. 
 

Ook het Mariabeeld van de Lourdesgrot in 
Houthulst (foto hiernaast) werd recent ge-
restaureerd. Een adellijke dame bracht het 
beeld in 1860 mee uit Lourdes, amper 
twee jaar nadat Bernadette Soubirous 
sprak over haar ontmoeting met Maria. De 
grot werd gewijd in 1880 en is vermoedelijk de oudste van België. Dankzij 
de mooie verlichting is het altijd een sfeervolle plek in de schaduw van een 
bos. Je kunt er ook Lourdeswater meenemen. 
 
 

                                                           
1 Het Gravensteen is een versterkte waterburcht in Gent. Het is de enige overgebleven middeleeuwse burcht 

in Vlaanderen en daarmee een bezienswaardigheid. 
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In Oostakker-Lourdes (foto hieronder) kon je in 2019 deelnemen aan een 
interlevensbeschouwelijke wandeling langs de grot, een Afghaanse moskee 
en de Gentse begraafplaats Campo Santo. Vrouwen met heel diverse ach-
tergronden spraken er over de positie van de vrouw in verschillende reli-
gies en levensbeschouwingen. Erg gewaardeerd door de deelnemers. De 
grotbeheerders werken ook aan een film als inleiding bij de toeristische 
rondleiding. 
 

Beheerders of vrijwilligers van een Ma-
riagrot in Vlaanderen kunnen wel wat 
steun en inspiratie gebruiken, vonden 
twee erfgoedinstellingen. De uitdagin-
gen zijn voor vele grotten dezelfde: ce-
mentrestauratie, vrijwilligers en mid-
delen vinden, zinvolle communicatie in 
een geseculariseerde samenleving… 
Daarom brengen de twee erfgoedorga-

nisaties op 14 mei 2022 grotbeheerders en vrijwilligers samen voor de eer-
ste netwerkdag Lourdesgrotten in Vlaanderen en Brussel. 
 

bron: Kerknet/Sim D'Hertefelt 
 

 Pastorale Zone Averbode; Hilda Poleunus; ArcheoNet Vlaanderen; Rita van Nierop 

 
Een overzicht van de meer dan honderd Lourdesgrotten in Nederland, ook 
die op Scheveningen, staat op https://lourdesgrotten.nl. 
 

Familieberichten 
 

gedoopt en gevormd 
16-04-2022 Rachelle van den Berg 

Sebastian van der Eijk 
 

overleden 
30-03-2022 P.C.M. (Piet) van der Pluijm (* 05-10-1930) 
   weduwnaar, trouw kerkganger, woonde in de Groningse- 

straat, overleden in verpleeghuis Wijndaelercentrum, 
Catharina van Rennesstraat 8  

https://www.parcum.be/nl/events/netwerkdag-lourdesgrotten
https://www.parcum.be/nl/events/netwerkdag-lourdesgrotten
https://www.kerknet.be/auteur/sim-dhertefelt
https://lourdesgrotten.nl/
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Opbrengst collectes 
 

In de maand maart 2022 is er op de bankrekening € 236,00 ontvangen en in 
het offerblok en de collectemandjes € 1.081,42. Hartelijk dank. 
 

Goed onthouden: Voedselbank 
 

Wat fijn dat zovelen van u niet waren 
vergeten dat Palmzondag ook eieren-
zondag is. Bij elkaar hadden we een 
krat vol dozen eieren voor de voed-
selbank op Scheveningen. De vrijwil-
ligers van het uitdeelpunt waren er 
blij mee. Dus heel hartelijk dank. 
Dat de Abt nu geen Wereldwinkel 
meer heeft, is goed merkbaar. Het 
was immers gemakkelijk bij Trees en Emile Kempen in te kopen en vervol-
gens te doneren aan de voedselbank. Ik hoop dat u toch de moeite wilt ne-
men houdbare levensmiddelen van huis mee te brengen. Koffie, thee, rijst, 
pasta, jam, hagelslag en conserven bijvoorbeeld zijn van harte welkom. 
 

Nelly Oosthoek 
 

Rozenkransgebed in de meimaand 
 

In de maand mei, Mariamaand bij uitstek, bidden wij 
elke dinsdag, voorafgaand aan de eucharistieviering, 
de rozenkrans. 
 

Begeleiding: Angela van der Toorn en An Kemp, die u 
van harte uitnodigen mee te bidden. In de eerste 
plaats ter ere van Maria, de moeder van God, maar 
zeker ook om bestendige vrede in Oekraïne. 
 

Aanvang: 8.30 uur. 
  



7 

Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins voor de afvalverzamelaars in Turkije. Nog steeds 
gaat veel plastic afval uit Nederland en de rest van de wereld naar Turkije – 
officieel alleen als het daar gerecycled kan worden. Desondanks wordt Ne-
derlands plastic, van dropzakjes 
tot bedrijfsafval, illegaal gedumpt 
in de Turkse natuur. 
Op die illegale stortplaatsen ver-
schijnt de toplayici, Turks voor 
verzamelaar. De verzamelaar 
neemt het afval dat geschikt is 
voor hergebruik mee en verkoopt 
het door. Het is een beroeps-
groep aan de onderkant van de 
samenleving in de informele eco-
nomie: zwaar werk, weinig inkomsten. Onder de verzamelaars zijn mannen 
en vrouwen, jonge mensen en zelfs kinderen – vaak dakloos, geen inko-
men, geen steun van de overheid. 
Wat kunnen we meer doen voor de toplayici, die van het plastic afval zijn 
werk maakt en uitvoert onder erbarmelijke omstandigheden, dan aan hem 
denken als we bidden? Laten we hoop houden op verandering. 
 

bronnen: NRC, Volkskrant, Greenpeace 

 

Dopen op zondag 19 juni 
 

De volgende doopgelegenheid in de Abt 
is op zondag 19 juni 2022, om 13.00 uur. 
Doopheer is pastoor Dolf Langerhuizen. 
Voor deze viering is het maximale aantal 
dopelingen van vier inmiddels aange-
meld. De voorbereiding van de doopvie-
ring met de ouders en peetouders vindt 
plaats op dinsdag 7 juni, om 20.00 uur, 
in de pastorie.  
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Maandagenda 

zo 01 11.00 uur Derde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 
pastoor Dolf Langerhuizen m.m.v. kinderkoor De 
Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. 

di 03 08.30 uur Rozenkransgebed ter ere van Maria, de moeder 
van God, en om vrede in 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 05 19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 

vr 06 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
za 07 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 08 11.00 uur Vierde zondag van Pasen. Woord- en communie-

viering met pastor Jan Eijken. Gemengd koor Laus 
Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Pastoralmesse 
van Diabelli. 

di 10 08.30 uur Rozenkransgebed ter ere van Maria, de moeder 
van God, en om vrede in 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 

wo 11 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
do 12 12.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 13 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 

za 14 18.00 uur Vijfde zondag van Pasen. Eucharistieviering in 
Engels/Tagalog met father Jerrick Ballesteros 
m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 15 11.00 uur Vijfde zondag van Pasen. Woord- en communie-
viering met diaken Henk van Zoelen m.m.v. jonge-
renkoor PaMa o.l.v. Oksana Kryuchkova. 

di 17 08.30 uur Rozenkransgebed ter ere van Maria, de moeder 
van God, en om vrede in Oekraïne 

  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
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di 17 10.00 uur In de van Weede van Dijkveldstraat 33: bijeen-
komst gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 

do 19 19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 20 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
za 21 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  18.00 uur Eucharistieviering voor jongeren van de parochie 

Tous les Saints 
zo 22 11.00 uur Zesde zondag van Pasen. Eucharistieviering met 

parochievicaris Vincent Wang m.m.v. gemengd 
koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

di 24 08.30 uur Rozenkransgebed ter ere van Maria, de moeder 
van God, en om vrede in 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 
wo 25 14.00 uur Bijeenkomst gespreksgroep Leven met verlies, 

pastorie 
do 26 11.00 uur Hemelvaart van de Heer. Eucharistieviering met 

parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás m.m.v. 
de schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

vr 27 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
za 28 10.00 uur Korenoverleg, pastorie 
  18.00 uur Zevende zondag van Pasen. Eucharistieviering in 

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

zo 29 11.00 uur Zevende zondag van Pasen. Eucharistieviering 
met parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás. 
Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper 
zingt de Messe brève nr. 7 in C van Gounod. 

  15.00 uur Mariaconcert door gemengd koor Laus Deo o.l.v. 
Patrick Hopper met koorzang, declamatie en sa-
menzang. Na afloop: koffie, thee en wat lekkers. 

 

Wijzigingen voorbehouden 
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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. 

 

Uit het leven gegrepen 
 

Als slachtoffer van een poging tot bankfraude kwam ik op het politiebureau 
terecht om aangifte te doen. De agente die mij te woord stond zei: ”Hoe 
kunt u op uw leeftijd in deze situatie zo rustig blijven?” 
Ik liet haar de overschrijving van een donatie aan de stichting Mariënkroon 
zien. Mariënkroon is in 2002 opgericht door Focolare, een beweging die 
zich op religieus en sociaal gebied inzet voor vrede en eenheid. De agente 
vroeg wat dat was en wilde er alles over weten. Ineens zei zij: “Ik ben zo ja-
loers op mensen die in God geloven. Zij zijn veel sterker en evenwichtiger.” 
Bij mijn vertrek zei ze: “Een hand kan ik u nu in verband met corona niet ge-
ven maar hartelijk dank en geloof mij, dit gesprek zal ik heel mijn leven niet 
vergeten.” 
Dit voorval heeft mij zo getroffen dat ik het u wilde vertellen, met eer en 
dank aan God. 
 

An Kemp 
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Benefiet voor Oekraïne 
 

Zondagmiddag 10 april 2022 vond in de Antonius Abtkerk een benefietcon-
cert voor Oekraïne plaats waaraan, naast solisten en musici van het Konink-
lijk Conservatorium, ook organist Wim Hazeu (Agneskerk) en jongerenkoor 
PaMa medewerking verleenden. Het programma was gevarieerd, de 
sopraan Yulietta Quevedo 
Santos opende met Noel des 
enfants qui n’ont plus de mai-
son van Claude Debussy uit 
1915: 
 

Nous n’avons plus de maisons! 
Les ennemis ont tout pris, 
Tout pris, tout pris, 
Jusqu’à notre petit lit! 
Ils ont brûlé l’école et notre maître aussi. 
Ils ont brûlé l’église et monsieur Jésus-Christ 
Et le vieux pauvre qui n’a pas pu s’en aller! 

 
Na de pauze voerde Jongerenkoor PaMa, met pianiste Pipi Drijfhout en 
drummer Tom Groen, twee nummers uit: Children of the Sun van Twarres 
en Kun je vechten zonder strijd van Albert Arens en Ronald Jansen. 
 

Met een tekst van Maarten Luther, op muziek gezet door Felix Mendels-
sohn in 1831, sloten de medewerkenden de middag gezamenlijk af: 
 

Verleih uns Frieden gnädiglich, 
Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, 
der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine. 

 

Het concert, onder de artistieke leiding van Oksana Kryuchkova, werd goed 
bezocht, er kwamen meer dan honderd mensen luisteren. De collecte 
bracht over de duizend euro op voor Giro555 van de samenwerkende hulp-
organisaties voor de actie Samen voor Oekraïne. 
 

 Caritas Polen 
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In het Catharijne Convent op woensdag 15 juni 
 

Bezoek tentoonstelling ‘Van God los?’ 
 
Na drie jaar gedwongen stilte vanwege de pandemie organiseert het Oecu-
menisch Beraad Scheveningen (OBS) weer een bezoek aan het museum 
Catharijne Convent in Utrecht. Daar is de tentoonstelling ‘Van God los?’ te 
zien, over de roerige jaren ’60. 
 

Over de tentoonstelling schrijft 
het Convent het volgende: De 
jaren ’60 zijn een van de meest 
revolutionaire én religieuze pe-
riodes uit de Nederlandse ge-
schiedenis. Aan het begin van 
deze periode was de invloed 
van de kerk op het dagelijks le-
ven nog allesoverheersend. 
Grote gezinnen waren nor-
maal, gemengd trouwen was 
taboe en boodschappen deed 

men bij winkeliers van de eigen zuil. Toch ontstonden er barsten. Vrouwen 
gingen massaal aan de pil, heiligen werden overboord gegooid en homo-
seksualiteit werd voorzichtig bespreekbaar. Dompel je onder in een roerig 
tijdperk dat misschien ver weg lijkt, maar doorwerkt tot op de dag van van-
daag. Raakte Nederland van God los? Bezoek de eerste tentoonstelling ooit 
over de grote religieuze veranderingen van de jaren zestig. 
 

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit: 
 

09.15 uur  vertrek per bus vanaf de Antonius Abtkerk, 
Scheveningseweg 235 

10.15 uur  aankomst Utrecht, 400 meter lopen naar de achteringang 
van het Catharijne Convent 

11.00 uur  inleidende lezing op de tentoonstelling 
11.45 tot  gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken en te 
   14.15 uur lunchen 
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14.15 uur  vertrek van het Catharijne Convent, 400 meter lopen 
naar de bus 

14.30 uur  vertrek van de bus 
15.30 uur  aankomst bij de Antonius Abtkerk in Scheveningen 
 

Kosten 
Kosten voor busvervoer en inleiding € 20,-. Dit bedrag dient woensdag 
15  juni contant, en liefst gepast, vóór vertrek of in de bus te worden vol-
daan. Toegang museum € 15,-. Toegang voor houders van een Museum-
jaarkaart of een VIP-kaart van de Bankgiroloterij is gratis. 
 

Aanmelden 
Voor 1 juni 2022 bij Greet Kappers; liefst per e-mail: g.kappers@planet.nl. 
Telefonisch: 06 46 26 69 64. Ook als je meer informatie nodig hebt! 
Het maximum aantal deelnemers is 45. 
 

Fons de Rouw en Greet Kappers, 
leden van het OBS 
 

 Catharijneconvent/Ben van Meerendonk: Zes priesterzonen uit één gezin 

 

Mariaconcert in de Abt 
 

Als afsluiting van de maand mei organiseert het koor 
Laus Deo, onder leiding van dirigent Patrick Hopper, 
een Mariaconcert. Tijdens dit concert zal er veel 
ruimte zijn voor samenzang, waarbij voor eenieder 
bekende Marialiederen gezongen worden. Daar-
naast zal het koor verschillende Maria-motetten uit-
voeren, afgewisseld met gedichten. Het concert 
vindt plaats op zondag 29 mei 2022 om 15.00 uur in 
onze Antonius Abtkerk. 
Na afloop van het concert wordt u een kopje koffie 
of thee aangeboden met iets lekkers. Wij heten u bij 
voorbaat van harte welkom. 
 

Ine Steenhoff, secretaris 
 

 Ine Steenhoff 

g.kappers@planet.nl
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De terugkeer van de oudste zoon 
 

Tijdschrift Tertio schrijft over Abdelkader Benali’s boek Moeder en zoon, een 
ontwapenend relaas over een ongewone reis en thuiskomen: 
 

Als oudste zoon van een gezin van acht kinderen verliet de Nederlandse 
schrijver Abdelkader Benali als 18-jarige het huis om er maar zelden en dan 

slechts kort terug te keren. Zijn jongste boek 
Moeder en zoon – Een verhaal over thuisko-
men gaat over de reis die Benali met zijn moe-
der maakte naar Sint Petersburg. Eenvoudig is 
die keuze niet. Zonder sentiment en niet ge-
speend van humor geeft Benali een beeld van 
de moeizame verhouding met zijn moeder. 
Met je moeder op pad gaan is een doorlo-
pende dag des oordeels. Het heeft ook zijn 
aangename kanten, het maakt de wereld aan-
genaam overzichtelijk. Wij tegen de rest. Dat 
moet het uitgangspunt zijn, we zijn een team, 
zoals we vroeger ook een team waren wan-
neer we met de reclamefolder in de hand naar 
de supermarkt liepen om alle aanbiedingen te 
scoren, merkt hij op. En directer: Er is geen be-

scherming mogelijk tegen de verbolgenheid van een moeder. 
 

Weggaan en thuiskomen 
Benali weet dat hij zijn moeder veel verdriet heeft gedaan met zijn vroege 
vertrek uit het ouderlijke huis, maar hij zag voor zichzelf geen andere weg: 
Leven is wat er gebeurt wanneer je niet komt opdagen bij je familie. Toch 
komt hij er zelf evenmin ongeschonden uit: Wanneer is thuiskomen pijn 
gaan doen? En wanneer is weggaan van huis bevrijdend geworden? Hoe 
vaker je thuiskomt, hoe meer pijn het doet. Want je komt thuis omdat je 
weg bent geweest. En al die tijd dat je weg was, kan niet worden goedge-
maakt met de thuiskomst. De thuiskomst is een bevestiging van dat weg-
gaan. 
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Parabel 
Zonder dralen en zonder zelfs maar naar de bestemming te vragen, aan-
vaardt Benali’s moeder zijn totaal onverwachte aanbod om samen op reis 
te gaan en een museum te bezoeken. Pas op een terras in Sint Petersburg 
valt bij een kop koffie de naam van Rembrandt en vertelt de zoon aan zijn 
moeder de parabel van de jongste zoon die zijn erfdeel opeist, het huis ver-
laat en later, wanneer hij helemaal berooid naar huis terugkeert, liefdevol 
door zijn vader verwelkomd wordt. Terwijl ik vertel, zie ik aan het gezicht 
van mijn moeder dat het haar diep beroert, snap ik ineens de kracht van 
dat verhaal en zie ik in haar de mensen aan wie die verhalen werden ver-
teld in de tijd van Paulus, toen het evangelie 
werd verkondigd. Al was het niet zijn bedoe-
ling haar aan het huilen te brengen, dat is 
wel wat er gebeurt. Het is een prachtige 
scène, met even grote tederheid beschreven 
als de schroom waarmee hij op zijn moeders 
emotie reageert. 
 

Kleinood 
Benali is voor Moeder en zoon spaarzaam 
geweest met woorden, maar doet de lezer 
prachtzinnen cadeau zoals: Je verwacht van 
je vader dat hij altijd voor je opstaat. De loy-
aliteit is een waakvlammetje. In de amper 
zestig bladzijden die je met gemak op een avond uitleest, is de auteur er 
grandioos in geslaagd meer lagen met elkaar te verweven, met als rode 
draad het verslag van de driedaagse uitstap met zijn moeder en de weer-
gave van de gesprekken die ze (niet) voeren. De ontroerende slotpagina’s 
tonen hoe verrassend eenvoudig thuiskomen kan zijn. 
Moeder en zoon is een kleinood dat vanzelf blijft nazinderen. 
 

Moeder en zoon. Een verhaal over thuiskomen 
Abdelkader Benali 
Lannoo Tielt, 2022, 64 p. 
ISBN 978-94-01483-77-3, paperback € 12,99 

 

bron: Tertio/Kerknet 
 

 Wikipedia; De verloren zoon, Rembrandt van Rijn 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 april, kikker in je… 
nee, sneeuw op de Abt 
 

 Elize Pilon 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 24 mei 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 en 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 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). 

 


