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Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt 
 

Scheveningseweg 233, 2584 AA Den Haag, 070 – 354 17 42 
 

Secretariaat antoniusabt@rkdenhaag.nl 
Openingstijden maandag: gesloten 
 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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Oog voor voedsel, hart voor mensen 
 

In Nederland leven meer dan één miljoen mensen beneden de armoede-
grens. De 171 bij Voedselbanken Nederland aangesloten voedselbanken 
boden door middel van wekelijkse voedselpakketten hulp aan ongeveer 
160.500 mensen. Bij alle voedselbanken samen werken ongeveer 13.000 
vrijwilligers, onder anderen chauffeurs (foto). Zo maar wat cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek over 2019. Ze zijn veelzeggend maar 
toch een beetje abstract. 
 

Concreter wordt het als we het over het uitdeelpunt van de regionale 
Voedselbank Haaglanden op 
Scheveningen hebben. Rond de 
tachtig huishoudens (zo’n 163 
volwassenen en kinderen) 
maakten er in 2020 gebruik 
van. Het uitdeelpunt is geves-
tigd in Het Kalhuis aan de Bad-
huisstraat. 
Klanten van dit uitdeelpunt krij-
gen, naast een wekelijks voed-
selpakket, een winkelpas om boodschappen te doen bij Sociale Winkel 
‘Schappelijk’. Schappelijk is een supermarkt met een beperkt assortiment, 
voor huishoudens in tijdelijke financiële problemen. De winkel is gehuisvest 
in De Mallemok aan de Westduinweg. 
 

Als u producten voor de voedselbank mee naar de kerk wilt brengen even 
een tip. Op het wensenlijstje staan momenteel: Smac en ham in blik, suiker, 
zout, jam, en aardappelpuree in pak. Is het voor u te lastig om artikelen 
mee te brengen dan kunt u ook een bedrag overmaken naar bankrekening 
NL36 INGB 0002 5100 23 ten name van de Vrienden van Welzijn Schevenin-
gen (ANBI-status), onder vermelding van ‘Schappelijk’. Dank u wel. 
 

Nelly Oosthoek 
 

‘Oog voor voedsel, hart voor mensen’ is het motto van Voedselbanken Nederland. 
 

 Voedselbanken Nederland 
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Familieberichten 
 

overleden 
02-05-2022 Johannes Petrus Maria (Joop) van Boheemen (* 1930) 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand april 2022 is op de bankrekening € 740,00 ontvangen en in de 
collectemandjes € 3.094,28. Het laatste bedrag laat zien dat – na corona – 
weer meer mensen de vieringen bezoeken. 
 
Vastenactie 
Voor ons Vastenactieproject 2022, juridische hulp aan de Mayabevolking in 
Guatemala bij het verdedigen van hun grondrechten, is in het offerblok in 
de Ontmoetingsruimte € 549,35 bijeen gebracht. Op de bankrekening van 
de Abt werd € 535,00 bijgeschreven. Heel hartelijk dank van de werkgroep 
Missie, Ontwikkeling en Vrede, ook als u rechtstreeks aan de Vastenactie 
doneerde. 
 

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. De Antonius Abt kan uw financiële hulp niet 
missen. 
 

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. 

 

Zomerregelingen 
 

Van 1 juni tot 1 oktober 2022 is het betaald parkeren bij de kerk dagelijks 
van 10.00 tot 24.00 uur. 
In juni 2022 is het secretariaat van de Antonius Abt op maandag gesloten.  
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Het mag weer, het kan weer 
 

 
Dus stond Patrick Hopper met het Shantykoor Scheveningen 

op zaterdag 7 mei op het korenfestival in Alphen aan den Rijn… 
 

 
…en genoot Helma Caminada van Koffiegroep Pro Deo op maandag 

9 mei van een kop koffie tijdens de bedevaart naar Lourdes 
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Verschijnt: het boek over de Abtkerk 
 

Eindelijk kunnen de Vrienden van de Abt het verschijnen van het boek over 
de H. Antonius Abtkerk melden. Het drukproces is in volle gang en op zon-
dag 12 juni 2022 vindt in de Ontmoetingsruimte van de kerk de officiële 
presentatie plaats. Deze zal van 15.00 tot 16.30 uur duren en hierbij bent u 
van harte welkom. 
 

  
achterzijde boek voorzijde boek 

 

Het boek kreeg de titel De H. Antonius Abtkerk in Scheveningen en be-
schrijft aan de hand van archiefmateriaal en foto’s de ontstaansgeschiede-
nis en binding met Scheveningen. Niettemin ligt de nadruk op een zo com-
pleet mogelijke beschrijving en weergave van het bijzondere kerkinterieur. 
 

De vicevoorzitter van de Vrienden van de Abt, Eef van der Mijle, verzorgt 
de inleiding, waarna ik, als auteur, het boek verder mag toelichten. De uit-
gever stelt u die middag in de gelegenheid het boek ter plekke te kopen 
(met contant geld) of te bestellen. 
 

Verdere gegevens van dit boek, dat als ISBN 978-90-87049-79-9 nu al voor 
€ 30,00 inclusief de verzendkosten te bestellen is op de website van Uitge-
verij Verloren in Hilversum, https://www.verloren.nl, zijn: 

https://www.verloren.nl/
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o aantal pagina’s: 240; 
o grootte: 25 x 32,5 cm; 
o binding: harde band; 
o 450 afbeeldingen, waarvan de meeste in kleur en sommige paginagroot; 
o eerste oplage: 500 ex. 
 

Namens de Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha 
 

 Bart Maltha 

 

Geen moeite teveel 
 

Het was een hele klus maar die is klaar. Het manuscript ligt bij de uitgever. 
Tijd om even achterover te leunen. Dat waren logische gedachten van Bart 
Maltha nadat hij tekst en foto’s van zijn boek over de Abt bij Uitgeverij Ver-
loren had ingeleverd. Ze bleken maar ten dele waar. 
 

Bart had buiten de fotoredacteur van de uitgeverij gerekend, iemand die je 
een pietje precies zou kunnen noemen. Om kleurverschillen in het druk-
werk te voorkomen vroeg deze om een aantal nieuwe foto’s. Dus ging Bart 
op vrijdag 11 februari 2022 op hoog niveau weer aan de slag… 
 

 

 
De lichtinval is altijd lastig want nooit hetzelfde en 
veroorzaakt kleurverschillen in mozaïek, schilde-
ringen en het stucwerk van de muren. 

 
 

 Elize Pilon 
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Maandagenda 

wo 01 09.30 en 
11.00 uur 

Tweemaal een besloten rondleiding in de kerk 
door de Vrienden van de Abt 

do 02 19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
  20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
vr 03 17.30 uur Mgr. Hans van den Hende ontmoet kinderen van 

Lycée Français Vincent van Gogh, in de kerk 
za 04 14.30 uur Zilveren priesterfeest van pastoor Langerhuizen 

en feest van de H. Antonius Abt. Plechtige eucha-
ristieviering met Mgr. Ad van Luyn, vicaris Henri 
Egging en pastoor Dolf Langerhuizen. M.m.v. 
Maria voor ’t Hekke, Driekoningenkoor, Laus Deo 
en Gli Uccelli o.l.v. Wim Voogd en Richard Ram. 

   Aansluitend informeel samenzijn 
zo 05 11.00 uur Pinksteren. Woord- en communieviering met dia-

ken Henk van Zoelen m.m.v. gemengd koor Gli 
Uccelli o.l.v. Richard Ram. Deurcollecte voor de 
Week Nederlandse Missionaris, zie pag. 14. 

di 07 08.30 uur Rozenkransgebed 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 

  20.00 uur Voorbereiding doopviering met pastoor Dolf Lan-
gerhuizen en de ouders, in de pastorie 

wo 08 14.00 uur Bestuursvergadering Laus Deo, in de pastorie 
do 09 19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 10 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
za 11 18.00 uur H. Drie-eenheid. Eucharistieviering in Engels/ 

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

zo 12 11.00 uur H. Drie-eenheid. Eucharistieviering met parochie-
vicaris Johnny Rivadeneira Aldás. Gemengd koor 
Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper zingt de Messe Es-
Dur van Johann Albrechtsberger. 
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zo 12 15.00 uur Presentatie van het boek De H. Antonius Abtkerk 
in Scheveningen door de Vrienden van de Abt, in 
de Ontmoetingsruimte 

ma 13 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
di 14 08.30 uur Rozenkransgebed 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 15 09.15 uur Vertrek van de bus naar het Catharijneconvent in 

Utrecht voor de tentoonstelling Van god los? 

do 16 12.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 17 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
za 18 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 19 11.00 uur H. Sacrament. Eucharistieviering met parochievi-

caris Johnny Rivadeneira Aldás m.m.v. jongeren-
koor PaMa o.l.v. Oksana Kryuchkova. 

  13.00 uur Doopviering van Eviány Sophia, Sofie en Lucas Ho-
genboom en Lauren Keijser, met pastoor Dolf 
Langerhuizen 

di 21 08.30 uur Rozenkransgebed 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 23 19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 

vr 24 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
za 25 18.00 uur Dertiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

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

zo 26 11.00 uur Dertiende zondag door het jaar. Eucharistievie-
ring met parochievicaris Vincent Wang m.m.v. De 
Stadhoudertjes o.l.v. Merlijne Patijn. 

di 28 08.30 uur Rozenkransgebed om vrede in Oekraïne 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
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di 28 10.00 uur In de van Weede van Dijkveldstraat 33: bijeen-
komst gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 

do 30 19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
 

Wijzigingen voorbehouden 

Antonius Abtfeest 2022 
 

In onze geloofsgemeenschap zijn wij gewend het feest van onze patroon, 
de H. Antonius Abt, te vieren op de eerste zondag van juli. Dit jaar is die 
eerste zondag, 3 juli, gereserveerd voor de viering van de Eerste heilige 
communie. 
De viering van het Antonius Abtfeest wordt daarom gecombineerd met het 
zilveren priesterfeest van pastoor Dolf Langerhuizen op zaterdag 4 juni. U 
bent van harte welkom in de plechtige eucharistieviering die om 14.30 uur 
begint met het lied De vreugde voert ons naar dit huis. 
 

Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins voor de in de Middellandse Zee verdronken vluchte-
lingen. In de aanloop naar Wereldvluchtelingendag, 20 juni 2022, nodigen 
de Conferentie van Europese Kerken (CEK) en de Commissie voor Migran-

ten in Europa (CCME) in een gemeen-
schappelijke oproep de Kerken in Europa 
uit om de duizenden migranten en 
vluchtelingen te herdenken, die de afge-
lopen jaren het leven lieten in de Mid-
dellandse Zee en elders in en rond Eu-
ropa op zoek naar veiligheid. We zijn 
diep bedroefd dat lijden, wanhoop en 

dood voor duizenden van onze broeders en zusters aan de buitengrenzen 
van de EU en de rest van Europa maar blijven voortduren, staat te lezen in 
de gezamenlijke uitnodiging van CEK en CCME. We lanceren onze oproep in 
tijden dat de oorlog in Oekraïne voortwoedt. Daardoor zijn onze gebeden 
en acties voor de vluchtelingen belangrijker dan ooit. 
 

bron: CEK 
 

 Artsen Zonder Grenzen, Vluchtelingen op zee 
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In de maand mei zagen we in de kerk verschillende bloemen die naar Maria 
verwijzen, bijvoorbeeld door hun kleur: wit en hemelsblauw, of door hun 
naam. Met stip op nummer een van de Mariabloemen staat de roos. Denk 
maar aan de rozenkrans, het gebed rond het leven van Jezus en Maria. In 
een ander gebed, de litanie van Loreto, wordt Maria de mystieke roos ge-
noemd. Verwijzend naar de onbevlekte ontvangenis, geboren vrij van erf-
zonde, noemen theologen Maria soms de doornloze roos. 
Er bestaan honderden soorten wilde ro-
zen en gekweekte variëteiten. Mogelijk is 
het zelfs de meest veredelde tuinplant. 
Op Scheveningen hebben wij natuurlijk 
het Westbroekpark met het rosarium, 
een rozentuin waarin tussen eind juni en 
oktober zo'n 25.000 rozen bloeien op on-
geveer 350 bedden. Elk jaar wordt er een internationaal rozenconcours ge-
houden en ‘de Dag van de Roos’. 
 

bronnen: Kerknet, gemeente Den Haag 
 

Molen Sint Antonius Abt 
 

Begin mei ontdekte secretariaats-
medewerker Joke Vinkesteijn, 
wandelend op het Peerke Don-
derspad, tot haar verbazing een 
molen met de naam Sint Antonius 
Abt. Het was in Borkel, gemeente 

Valkenswaard. 
De in 1865 gebouwde korenmolen is ver-
noemd naar de H. Antonius, schutspa-
troon van een voormalige kapel. De mo-
len is op zaterdagen in bedrijf en wordt 
bediend door vrijwilligers. 
 

 Wikimedia, Paul van Gerven 
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Zomerschool in de Badkapel 
 

Dit jaar is er opnieuw een theologische zomerschool in de Nieuwe Badkapel 
(foto), van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli. De zomerschool be-
staat uit een serie lessen-met-gesprek over thema’s uit de theologie. Zij 
worden vanuit de Bijbel, de samenleving en eigen deskundigheid verzorgd 
door acht inleiders. Allen hebben een specialisme, ruime ervaring en een 

frisse kijk op de praktijk van kerk en 
samenleving. Dit jaar is er een over-
koepelend thema: Zin in veelkleurig-
heid. 
 

Verspreid over de week, met op 
woensdag een vrije dag, zijn dit de 
sprekers: Casper van Dongen, Martin 
Koster, Klaas Wigboldus, Sieb Lanser, 

Jacob Korf, Bert Mooiman, Adrie Sterrenburg en Désirée Krikhaar. 
 

Bij alle lessen zorgt de docent voor de lesmaterialen. Voorkennis is niet ver-
eist, maar affiniteit en nieuwsgierigheid wel. Deelname kost € 90,00. De 
cursusdag start om 9.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Er is plek voor maxi-
maal 40 deelnemers. Op donderdag is er een lunchconcert in de kerk. 
Voor informatie of aanmelding: Ria Keijzer-Meeuwse, tel. 06 50 22 82 50, 
e-mail ria.keijzer@casema.nl. 
 

 

Op 15 mei 2022 is pater Titus Brandsma 
(foto) door paus Franciscus in Rome heilig 
verklaard. Deze heiligverklaring is voor de 
katholieke Kerk in Nederland een bijzonder 
moment. Daarom zijn twee uitgaven van 
pater Brandsma uit 1944 herdrukt: Het 
laatste geschrift en Mijn cel. Dagorde van 
een gevangene. 
Beide boekjes liggen in de Ontmoetingsruimte voor u klaar om mee naar 
huis te nemen.  

mailto:ria.keijzer@casema.nl
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Weer naar Brielle 
 

Op zaterdag 9 juli 2022 wordt de Nationale Bedevaart naar Brielle gehou-
den. Na twee jaar corona-onderbreking sluiten we ons voor de tiende keer 
daarbij aan vanuit Den Haag. We gaan zowel met de bus als op de fiets of 
e-bike om onze eer te betonen aan de Martelaren van Gorkum en om ons 

te laten inspireren door hun stand-
vastig geloof. Hun marteldood, pre-
cies 450 jaar geleden, maakt dit een 
bijzonder jaar. 
 

Er wordt een bus ingezet voor de wat 
oudere parochianen. U kunt instap-
pen bij de Emmauskerk aan de Ley-
weg of bij de Sint Jacobuskerk in de 
Parkstraat. Fietsers, jong en oud, uit 
alle delen van Den Haag, verzamelen 
op het voorplein van de Sint Jacobus-
kerk (foto). 
 

Details over inschrijving, betaling en 
vertrektijden staan in de flyer die in 
de Ontmoetingsruimte voor u klaar 
ligt. Reserveer de dag en krijg alvast 

wat kilometers in de benen, want het is een flinke trap. 
 

Voor informatie kunt u ook nu al bellen met Kees Nusteling (070-3063811) 
of met Lore Olgers (070-3244118). 
 

 Leen Spaans 

 

Concert Vrije School 
 

Leerlingen van De Vrije School Den Haag verzorgen een concert in onze 
kerk op donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 2022, aanvang 20.15 uur. Via de 
webshop op website www.devrijeschooldenhaag.nl kunt u toegangskaar-
ten bestellen. Prijs voor volwassenen € 13,- inclusief pauzedrankje. 
Op het programma onder meer Ballad of Heroes van Benjamin Britten en 
werken van Puccini en Cherubini.  

http://www.devrijeschooldenhaag.nl/
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Pater Dick Zwarthoed 
geeft mensen kracht om door te gaan 

 
Pater Dick Zwarthoed van de congregatie Salesianen van Don Bosco lag met 
malaria in het ziekenhuis van de Congolese stad Lubumbashi. Daar hadden 
ze niet de apparatuur om hem verder te helpen. “Er stonden vier artsen om 
mijn bed en zij vroegen mij of ik snel naar Europa kon gaan voor verdere 
behandeling.” 

 
Dick Zwarthoed (84, foto) vertelt het met een 
glimlach, onder het genot van een kop koffie 
bij zijn broer Jan in Volendam. In mei 2021 
kwam hij naar Nederland om aan te sterken. 
Van de Week Nederlandse Missionaris 
(WNM) kreeg hij financiële steun voor zijn 
verblijf. 
Inmiddels is Zwarthoed weer terug in DR 
Congo, het land waar hij voor het eerst in 
1960 naartoe ging als stagiair. 

 
Missionair vuur 
Het vuur van de missie werd bij de pater op de lagere school aangewak-
kerd. Volendam telde in die tijd veel missionarissen. Zij kwamen op scholen 
vertellen over hun missie en missieland. Zwarthoed zag het als kleine jon-
gen voor zich om op een paard, met een hoed op, in Latijns-Amerika de 
mensen te bezoeken. Maar het werd uiteindelijk Afrika, zonder paard. 
“Bij de salesianen moet je na filosofie stage lopen,” licht hij toe. Zo kwam 
Dick in Congo terecht. Daarna moest hij naar België om de priesteroplei-
ding te voltooien. Na zijn wijding in 1967 werd hij weer naar Congo gezon-
den. 

Week 
Nederlandse 
Missionaris 

28 mei-5 juni 
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Straatjongeren 
De salesianen zetten zich in DR Congo in voor straatjongeren. Al in 1914 za-
gen zij dat de jongeren een vak moeten leren om verder te komen in het le-
ven. “De eerste vakopleiding is begonnen in Lubumbashi,” vertelt Zwart-
hoed. In deze stad zijn inmiddels veertien huizen voor straatkinderen en 
straatjongeren. In de afgelopen jaren had de missionaris verschillende op-
voedkundige functies, en de algemene leiding in de opvanghuizen. Ook zag 
hij om naar jongeren in de gevangenis. 
Nu werkt hij aan het project Chem Chem: een vakopleiding voor land- en 
tuinbouw en visserij. Het diploma dat de jongeren na het afronden van de 
school ontvangen, is zeer gewild. Het biedt jongeren de kans om hun dage-
lijks brood te verdienen. 
 
Lokale problemen 
Op zondag draagt Zwarthoed de mis op in de dorpen. Na de mis komen de 
parochianen bij hem en vertellen over lokale problemen. Zwangere vrou-
wen moeten bijvoorbeeld heel ver lopen naar de kraamkliniek. Veel overle-
ven het niet. De pater zet zich nu in om een kliniek dichtbij te krijgen. 
Zijn broer Jan heeft in al die jaren flink wat geld opgehaald voor verschil-
lende projecten, en pakketten met spullen en eten verstuurd. 
Tot slot zegt Zwarthoed: “Als missionaris wil ik de liefde van Jezus doorge-
ven. Wat Hij ons heeft verkondigd, wil ik uitdragen. Ik wil de mensen laten 
weten dat iemand van ze houdt.” Het geeft de lokale bevolking kracht om 
vol te houden en om door te gaan. “Ik hou van het land en de mensen. Er is 
tijd voor de mens en de mens wordt gewaardeerd.” 
 
Collecte 
Met Pinksteren wordt in de kerk gecollecteerd voor de Week Nederlandse 
Missionaris. U kunt uw gift in de offerzuil in de Ontmoetingsruimte doen. 
Of overmaken op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van 
Parochie Maria Sterre der Zee, onder vermelding van ‘Week Nederlandse 
Missionaris’. Hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 

 Week Nederlandse Missionaris 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dinsdag 1 maart 2022, 
vanuit de Hoge Prins Willemstraat 
 

 Marco Web op Fb 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 28 juni 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. 11 bovenaan 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). 

 


