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Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt 
 

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

Secretariaat antoniusabt@rkdenhaag.nl 
Openingstijden maandag en dinsdag: 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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Kooruitvoering De Vrije School Den Haag 
 

Na drie jaar stilte mag De Vrije School Den Haag de traditie van een koor-
concert weer oppakken. Meer dan tweehonderd leerlingen van de school, 
in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar, verzorgen een mooi programma op 
donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 2022. Eindelijk kan het koor weer laten 
horen wat het kan. Samen met een professionele tenorsolist, een orkest 
van veertig musici en onder leiding van dirigent Douwe Klinkenberg kan het 
publiek rekenen op een indrukwekkend en hoogwaardig concert. 
 

Voor de pauze zingt het 
koor van de 9e klas, dat 
zijn 15- en 16-jarigen, een 
divers repertoire be-
staande uit toegankelijk 
werk. Stefaan Brakkee zal 
hen op de vleugel bege-
leiden. Na de pauze zullen 
werken klinken van Puc-
cini, Britten en Cherubini, 
samen met leerlingen uit 
de hogere klassen. De Ballad of Heroes van Britten, een werk over de ver-
schrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, geschreven aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog, is in deze roerige tijden actueler dan ooit. 
 

Koorlessen maken deel uit van het leerprogramma van De Vrije School Den 
Haag. Wekelijkse koorzang levert dan ook goed getrainde stemmen op, 
waarmee meerstemmig gezongen kan worden. Het is altijd weer een heel 
bijzondere ervaring om leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar 
met overgave te horen zingen. 
 

De kooruitvoeringen van De Vrije School Den Haag vinden plaats in de An-
tonius Abtkerk op 30 juni en 1 juli, aanvang 20.15 uur. Kaarten voor dit con-
cert zijn op de avond zelf mogelijk nog te koop aan de kerk. Toegang voor 
volwassenen: € 13,-, kinderen < 14 jaar: € 6,-, inclusief pauzedrankje. Voor 
actuele informatie: www.devrijeschooldenhaag.nl. 
  

http://www.devrijeschooldenhaag.nl/
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Familieberichten 
 

gedoopt 
19-06-2022 Eviány Sophia, Lauren Keijser (ach-
terkleindochter van Wies Keijser, foto), Lucas 
Hogenboom en Sofie Hogenboom 
 
eerste heilige communie 
03-07-2022 Camill Orlanski, Emanuele Giunta, 
Emilia van Dijk, Hubert Bonowski, Julek Wieczo-
rek, Juliette van der Vaart, Justine Romijn, Lina 
Huisman, Simona Giunta, Yassin Fellah, Yessin 
Andula, Zoë van Dijk en Max Kleemans 
 

overleden 
11-06-2022 Hendrik (Henk) de Kraa (* 1942) 
24-06-2022 Theophila Josephina Maria (Thea) van Leeuwen (* 1949) 
 
Thea van Leeuwen, moedig tot het einde 
Wetend dat er geen verbetering in haar lichamelijke toestand meer moge-
lijk was, heeft Thea van Leeuwen de 
strijd gestaakt en is vrijdagochtend 
24 juni overleden. Bijna iedereen 
kende haar als coördinator van de Lid-
winagroep, voor ouderen- en zieken-
bezoek. Ze stopte haar hele hart en al 
haar energie in het werk. 
Wij nemen afscheid van Thea op 
maandag 4 juli 2022 in onze kerk. 
Pastor Elma Beerends gaat voor in de 
Woord- en communieviering die om 
13.30 uur begint. De zang wordt ver-
zorgd door gemengd koor Laus Deo 
onder leiding van organist/dirigent Patrick Hopper. 
De begrafenis vindt rond 15.30 uur plaats op Sint Petrus Banden. 
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Opbrengst collectes 
 

In de maand mei 2022 is op de bankrekening € 330,00 ontvangen en in de 
collectemandjes € 1.594,10. 
De deurcollecte na het Mariaconcert op zondag 29 mei leverde een bedrag 
van € 443,35 op. 
De collecte tijdens de jubileumviering van pastoor Langerhuizen op zater-
dag 4 juni heeft € 988,00 opgebracht. De pastoor bestemde dit geld voor 
Kerk in Nood in Den Bosch ten behoeve van hulp aan slachtoffers van de 
oorlog in Oekraïne. 
Door middel van de offerzuil in de Ontmoetingsruimte collecteerde de 
werkgroep M.O.V. eind mei/begin juni voor de Week Nederlandse Missio-
naris. Het resultaat: € 114,70. 
 

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. 
 

Zomerstop rozenkransgebed 
 

In verband met de zomervakantie vervalt met ingang van de maand juli 
2022 het rozenkransgebed op dinsdagochtend voorafgaande aan de eucha-
ristieviering. Over hervatting kunt u tijdig lezen in het Maandbericht. 
 

Nieuw: Lourdeswater 
 

In de kerk is Lourdeswater te koop, wijwater uit Lourdes. Het 
is door bedevaartgangers meegebracht in mei 2022. 
U vindt de flesjes op dezelfde tafel in de Ontmoetingsruimte 
als de noveenkaarsen en de voedselbankmanden. 
De prijs van het Lourdeswater is € 2,- per flesje. 
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Snuffelmarkt 
 

Op zaterdag 20 augustus 2022 toveren de Vrienden van de Abt het plein 
vóór de kerk om tot een kleurrijke warenmarkt: de snuffelmarkt van de An-
tonius Abt. Op de marktkramen is voor iedereen wel iets te vinden tussen 
het serviesgoed, glaswerk, speelgoed en de kledingaccessoires als sieraden, 
tassen en sjaals. Slaagt u daar niet dan wel bij het huisraad of de snuiste-
rijen. 
In de kerk vindt u een grote collectie boeken voor kinderen en volwasse-
nen. En natuurlijk is er een zitje waar u even kunt uitrusten met een kop 
koffie of thee. 
Helpt u mee van de markt een geslaagd evenement te maken? Kom uw 
leuke en nog goed bruikbare spullen dan op 16, 17 en 18 augustus 2022, 
tussen 10.00 en 14.00 uur, afleveren aan de pastorie. Bij voorbaat dank van 
de Vrienden van de Abt. 
 

Barbara Wolswijk 
 

Bart Maltha weet er alles van 
 

Wat is het verhaal van de 
Antonius Abtkerk op 
Scheveningen, vraagt 
Thys VerLoren van The-
maat van uitgeverij Ver-
loren in Hilversum zich 
aan het begin van het ge-
sprek met de voorzitter 
van de Vrienden van de 
Abt af. Hij geeft zelf het 
antwoord: Bart Maltha 
weet er alles van. 
Bekijk het interview over het op zondag 12 juni 2022 gepresenteerde boek 
van de Abtkerk via deze link: https://youtu.be/SYenhpMO3xU. 
 

 schermopname uit de video 

 
  



7 

Geanimeerde presentatie Vriendenboek 
 

In een ongedwongen sfeer presenteerden de Vrienden van de Abt op zon-
dag 12 juni 2022 in de Ontmoetingsruimte het opus magnum van hun voor-
zitter Bart Maltha: het boek De H. Antonius Abtkerk in Scheveningen. 
 

 
 

Je kunt rustig stellen dat wat daarin niet vermeld is, het weten niet waard 
is, zo diepgravend is de inhoud. Enkele jaren lang heeft Bart archieven 
doorgespit en is bronnen nagegaan met als resultaat een prachtig boek 
over de ontstaansgeschiedenis van de kerk en de binding met Schevenin-
gen. Bijna vanzelfsprekend is de meeste plaats ingeruimd voor de geïllu-
streerde beschrijving van het kerkinterieur. 
 

Bestellen 
U kunt het boek voor € 30,00 inclusief de verzendkosten bestellen op de 
website van Uitgeverij Verloren in Hilversum, https://www.verloren.nl. 
Het ISBN-nummer is 978-90-87049-79-9; het aantal pagina’s 240; binding in 
harde band; met 450 afbeeldingen, waarvan de meeste in kleur en som-
mige paginagroot. 
 

 Elize Pilon 

https://www.verloren.nl/
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Een vaste hand van schenken 
 

Sommige mensen hebben een mooie hand 
van schrijven, andere een vaste hand van 
schenken. Naar die laatste categorie zijn we 
in de Antonius Abt naarstig op zoek. ‘We’ 
zijn twee werkgroepen, de koffiegroep Pro 
Deo en de Verhuurcommissie Antonius Abt. 
 

Koffiegroep Pro Deo 
Eerst koffiegroep Pro Deo. U kent ons na-
tuurlijk allemaal van de zondagse koffie na 
de viering. We zijn een hechte groep vrijwil-
ligers en de keuken van de pastorie is ons 
domein. Er zijn ‘zetters’ en ‘schenkers’, die 
omschrijvingen spreken voor zich. Op de 

foto hieronder ziet u de schenkers José van Kester (links) en Ria Spillekom. 
Door het klimmen van de jaren is het schenken voor een paar mensen te 
zwaar geworden en daarom zoeken wij uitbreiding met enkele nieuwe le-
den. U zet of schenkt koffie volgens een in onderling overleg samengesteld 
rooster en u bent echt niet elke zondag aan de beurt. 
 

Verhuurcommissie 
De Verhuurcommissie is misschien wat 
minder bekend maar als u wel eens een 
concert van een extern koor in de Anto-
nius Abt hebt bezocht, hebt u ons vast be-
zig gezien. We schenken in de pauze koffie 
en meer, namelijk wijn, bier en frisdrank, 
net wat de opdrachtgever wenst. Soms 
schenken we ook na afloop van het con-
cert nog een glaasje. Ook de leden van Pro 
Deo en de overige Vrienden van de Abt 
helpen bij concerten. Als Verhuurcommis-
sie komen wij gemiddeld tien keer per jaar 
in actie. 
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Wat wij maar even willen zeggen: als gastvrouw of gastheer, want dat zijn 
zetters en schenkers natuurlijk, ontvangen wij u met open armen. De sfeer 
in onze werkgroepen is vriendschappelijk, de samenwerking verloopt op 
een gezellige manier. 
 

Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u bij ons terecht: 
o Corry Groenendaal van Pro Deo, tel. 416 23 69, 

e-mail corry.groenendaal@ziggo.nl; 
o Barbara Wolswijk van de Verhuurcommissie, tel. 06 23 59 37 89, 

e-mail barberawolswijk@gmail.com 
of schiet een van ons even aan in de kerk. Dank alvast. 
 

 pag. 8 onderaan Corinne Hoffmann 

 

Poetsdoeken klaar? Poetsen maar! 
 

Dinsdag 30 augustus 2022 gaan we hopelijk 
met een flink aantal mensen de kandelaars 
en andere liturgische voorwerpen in tiptop 
conditie brengen voor de Open Monumen-
tendagen. Tijdens de coronaperiode heb-
ben enkele vrijwilligers het koper- en zilver-
werk weliswaar zo goed mogelijk bijgehou-
den maar nu is het echt tijd voor ‘een grote 
beurt’. 
Corona is helaas de wereld niet uit maar 
onze kerk biedt voldoende ruimte om op 
veilige afstand van elkaar te werken. 
We beginnen om 10.00 uur met een kop 
koffie en gaan daarna aan de slag. Met el-
kaar kunnen wij er dan voor zorgen dat het 
kerkinterieur optimaal bijdraagt aan een 
passende sfeer voor de liturgische vierin-
gen. Het zou zo fijn zijn als u kwam helpen en dat even aan mij laat weten. 
Hartelijk dank alvast. 
 

Ada van der Knaap 
tel. 350 47 61  

corry.groenendaal@ziggo.nl
barberawolswijk@gmail.com
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Maandagenda 

vr 01 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de bibliotheek 
  20.00 uur Repetitie PaMa, op de koorzolder 
  20.15 uur Concert door leerlingen van De Vrije School Den 

Haag, zie ook pag. 3 
za 02 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 03 11.00 uur Feest van de eerste heilige communie. Eucharis-

tieviering met pastoor Dolf Langerhuizen m.m.v. 
kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ‘t 
Hekke. Motto: Zij herkenden Hem aan het breken 
van het brood. 

ma 04 13.30 uur Afscheid van Thea van Leeuwen met een Woord- 
en communieviering waarin pastor Elma Bee-
rends voorgaat. Muzikale medewerking van ge-
mengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper. 

di 05 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 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 Vijftiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 
in Engels/Tagalog met father Jerrick Ballesteros 
m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 10 11.00 uur Vijftiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás. 
Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper 
zingt de Missa brevis in D KV 194 van W.A. Mo-
zart. 

di 12 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 13 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 
vr 15 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
za 16 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
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zo 17 11.00 uur Zestiende zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás 
m.m.v. pianist Niels Zeven. 

di 19 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen 
di 19 10.00 uur In de van Weede van Dijkveldstraat 33: bijeen-

komst gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 
vr 22 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
za 23 18.00 uur Zeventiende 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 24 11.00 uur Zeventiende zondag door het jaar. Eucharistievie-
ring met pastoor Dolf Langerhuizen. Samenzang 
van Missa VIII o.l.v. organist Patrick Hopper. 

di 26 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 
vr 29 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
zo 31 11.00 uur Achttiende zondag door het jaar. Eucharistievie-

ring met een Broeder van Sint Jan. Muzikale me-
dewerking van Petra Slagman, zang, en Patrick 
Hopper, orgel. 

 

Wijzigingen voorbehouden 

 

Nieuws en meer 
 

Wilt u graag op de hoogte blijven van vieringen, activiteiten en nieuws uit 
de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt? Geef dan uw e-mailadres door 
aan het secretariaat, antoniusabt@rkdenhaag.nl, onder vermelding van 
‘Nieuwsbericht’. 
Als uw e-mailadres al bij het secretariaat bekend is, hoeft u het niet op-
nieuw op te geven maar het mag natuurlijk wel. 
 

  

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl
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Op bezoek: Sorghvliet 
 

 

 
 

Opvallend veel fietsen, de eerste 
dag van juni, op het pleintje vóór de 
kerk. Is er iets te doen in de Abt? Ja, 
er is zeker iets te doen. 
 

Die ochtend komt namelijk twee-
maal een groep van 70 leerlingen 
van christelijk gymnasium Sorgh-
vliet op bezoek met het doel iets te 
leren over het kerkgebouw en over 
het katholieke geloof. 

  
 
Ze worden ontvangen door koster 
Annemiek Beeloo en pastor Jan Eij-
ken. Als de leerlingen in de banken 
zitten moeten ze eerst luisteren 
naar wat de pastor te vertellen 
heeft en daarna mogen ze vragen 
stellen. Bij het rondleiden door de 
kerk krijgt pastor Eijken assistentie 
van Emanuel Ugahary, èn leerling 
van Sorghvliet èn kind aan huis in 
de Abt.  

 
 Annemiek Beeloo 

 

Zomerregelingen 
 

Het secretariaat van de Antonius Abt is in de maand juli 2022 op maandag 
en dinsdag gesloten. 
Tot 1 oktober 2022 geldt bij de kerk dagelijks betaald parkeren van 10.00 
tot 24.00 uur.  
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Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins, voor ouders die een chronisch ziek of gehandicapt 
kind grootbrengen. Niet alleen in Nederland maar ook in andere landen zo-

als bijvoorbeeld in Brazilië. Daar deed zich 
in mei 2015 een uitbraak voor van het door 
steekmuggen (foto) overgebrachte zikavi-
rus. Vooral de deelstaat Pernambuco in het 
arme noordoosten werd zwaar getroffen. 
Veel vrouwen die tijdens hun zwanger-
schap met het virus besmet raakten, kre-
gen als gevolg daarvan een baby met een 
te klein hoofd en onvolgroeide hersenen. 

De verzorging van een zikababy vraagt veel van de ouders. Op de eerste 
plaats geld, wat er lang niet altijd voldoende is, voor medicijnen en speciale 
voeding. Op de tweede plaats tijd, voor de dagelijkse verzorging en om 
naar voorzieningen te reizen als artsen en fysiotherapeuten. 
Kent u ouders met een chronisch zieke zoon of dochter in uw omgeving? 
Misschien kunt u ze dan een vrije ochtend, middag of avond geven door de 
zorg voor hun kind een paar uur over te nemen. 
 

bronnen: NOS, Trouw 

 

De beheercommissie zoekt 
 

In verband met de aanstaande taakbeëindiging wegens het bereiken van de 
reglementaire functieleeftijd van 75 jaar zoekt de geloofsgemeenschap 
Antonius Abt voor de beheercommissie vrijwilligers voor de volgende func-
ties: 

o voorzitter, 
o secretaris, 
o budgethouder, 
o lid. 

 

Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij 
 

Agnes Damen 
tel. 06 49 75 68 25  
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Dag pater Vincent 
 

Op zondag 26 juni 2022 ging parochievicaris Vincent Wang voor de eerste 
keer voor in een gezinsviering in de Abt. Tevens voor de laatste keer, in dit 
seizoen wel te verstaan. Hij vertrekt op maandag 4 juli voor een lang verlof 
naar zijn familie in China. Reden voor het kinderkoor om hem aan het einde 
van de viering toe te zingen met ‘Chinese taalles’. 
 

  
 

 
Taugé, taugé Thé Tjong-Khing 
Ik wou da’k naar China ging. 
Taugé, taugé Tscheu La Ling, 
Hoor eens wat ik zing: 
 

Lychee, lychee, loempia, 
Loempia, Fong Leng. 
 
 
 

 
Onze pater Vincent Wang, 
Gaat op reis naar China lang. 
Een trimester blijft hij weg, 
Dat is voor ons pech! 
 

Wij wensen hem goede reis, 
Op Chinese wijs. 
 

一路平安 
 

 Annemiek Beeloo 
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Op stap met het OBS 
 

Op 15 juni 2022 vertrok de bus vanaf de Antonius Abtkerk richting Utrecht 
voor een bezoek aan het Catharijneconvent. Tweeëndertig belangstellen-
den uit de Bethelkerk, Antonius Abtkerk en de Nieuwe Badkapel wilden 
daar de tentoonstelling ‘Van god los?’ bezoeken. 
De tentoonstelling gaf een goed overzicht van de ontwikkelingen in de ker-
ken, gekoppeld aan die in de samenleving in de periode na de jaren vijftig. 
Dat leverde veel herkenbare beelden op. 
Voordat de bus weer naar Scheveningen vertrok was er voldoende gelegen-
heid om in de zon te genieten van een lunch. 
Dank aan het Oecumenisch Beraad Scheveningen (OBS) voor de organisa-
tie! 
 

Barbara van der Toorn 
Nieuwe Badkapel 
 

Weerzien met Ootmarsum 
 

Van 18 tot en met 25 juni 2022 
streek de seniorenreisclub van 
Ada van der Knaap voor de 
tweede maal neer in Stadsho-
tel Ootmarsum. Op volle 
sterkte: met 37 personen. De 
eerste keer was in 2019. 
Vandaar uit maakte het gezel-
schap uitstapjes, zoals naar 
een aardbeienkwekerij in Man-
derveen. De lege bordjes illu-
streren hoe goed het gebak 
met zomerkoninkjes bij de koffie smaakte. Andere excursies gingen naar 
Emsflower, een grote groenten- en plantenkwekerij, en naar Nordhorn om 
te winkelen en door de grachten te varen. 
 

 Ada van der Knaap 
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Laatste jongerenkorenfestival 
 

Zaterdag 28 mei 2022 vond in Rijsbergen het 31e en tevens laatste Natio-
naal Jongerenkorenfestival plaats. Er hadden zich acht koren aangemeld, 
waaronder Jongerenkoor PaMa (foto). 
 

 
 

De uitslag: 1. Jongerenkoor Jokolo uit Nijmegen, 2. Jongerenkoor Willibror-
dus uit Bodegraven, 3. Jongerenkoor Chantiel uit Tiel. De liturgieprijs was 
voor Jongerenkoor Corbulo uit Wateringen/Kwintsheul. 
 

 schermopname uit een video 

 

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. 

 

Voedselbank Scheveningen 
 

Uw producten voor Voedselbank Scheveningen kunt u in de manden doen 
die op de tafel in de Ontmoetingsruimte staan. Het gaat om houdbare le-
vensmiddelen als conserven, pasta en rijst. Ook toiletartikelen als shampoo 
en tandpasta zijn welkom. Dank u wel. 
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Gevraagd: collectanten m/v 
 

Voor de collecte op de zondagen, dat wil zeggen het verzamelen van de of-
fergaven van de gelovigen in geld, hebben wij in de Antonius Abt een kleine 
groep vrijwilligers, de collectanten. Hun 
werk is belangrijk maar vraagt geen 
grote tijdsinvestering, een paar minuten 
maar. En ze hoeven er niet speciaal voor 
van huis te gaan, ze zijn er namelijk al als 
kerkganger. 
Nu de groep, na corona, wel erg klein ge-
worden is, kijken de collectanten uit 
naar een paar nieuwe leden. Dames of heren, beiden zijn even hartelijk 
welkom. 
Bij het opstellen van het rooster wordt uiteraard rekening gehouden met 
uw mogelijkheden. Dus meld u op een zondag als nieuwe collega aan bij 
een van de twee collectanten. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

Bijbel voor mensen met beperking 
 

Stichting Philadelphia Zorg brengt een Bijbel gericht op verstandelijk beperkte 
mensen op de markt. Met de Philadelphia Bijbel – Hoopvolle verhalen voor 

jou wil de zorgorganisatie de Bijbel 
toegankelijker maken voor mensen 
met een verstandelijke beperking. De 
uitgave is een bundel van 77 geïllu-
streerde verhalen uit het Oude en het 
Nieuwe Testament. 
De Philadelphia Bijbel is zowel ge-
schikt om zelf te lezen als om voorge-
lezen te worden. Er worden korte zin-

nen en duidelijke taal gebruikt maar moeilijke passages zijn er niet uitge-
knipt, zoals in kinderbijbels vaak het geval is. De geïllustreerde Bijbel kost 
€ 19,50 (exclusief € 4,10 verzendkosten) en is verkrijgbaar via www.phila-
delphia.nl. 
 

bron: Kerknet  

http://www.philadelphia.nl/
http://www.philadelphia.nl/
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Halve jeugd in het Mariaconcert 
 

Het geslaagde Mariaconcert van gemengd koor Laus Deo opende met sa-
menzang: God groet u, zuiv’re bloeme. En hup daar ging ik, terug in de tijd. 
 

Het is 1950 en ik zit in de eerste klas van de Sint Rosaschool aan de Nij-
kerklaan. In het lesprogramma is ruim plaats gemaakt voor de voorberei-
ding op de eerste heilige communie. We horen over Jezus die zoveel van 
ons houdt en die we gaan ontvangen, we oefenen tussen de opengeklapte 
schoolborden hoe je moet biechten en wat en we leren liedjes voor het 

middaglof op de grote dag. God groet u, is er 
een van. Verder Wees gegroet, o Sterre en 
Gebenedijd zijt Gij. We leren ze uit het 
hoofd want met lezen en schrijven zijn we 
nog maar net begonnen. 
 

Dan volgt in het concert U, rozenkrans, be-
min ik en ik haper bij het meezingen. De me-
lodie is vertrouwd maar de woorden niet. 
Nog in de kerk komen flarden van de tekst 
boven die ik wel goed ken. Strooi nu rozen 
uit, Jezus’ lieve bruid… En later thuis herin-
ner ik me bijna het hele eerste couplet van 
een lied uit de parochie van mijn jeugd, de 
Theresia van het Kindje Jezus aan de Apel-

doornselaan. Op het patroonsfeest, 1 oktober, werd het steevast tijdens 
het plechtige lof met processie gezongen: 
 

In (…)groen verborgen maar geurend wonderzoet 
zag ik een bloempje ontluiken, 
Theresia wees gegroet. 
Strooi nu rozen uit, Jezus’ lieve bruid 
Zo maatloos rein en goed, 
Theresia wees gegroet. 

 

Lof was fijn voor kinderen, je kende de liedjes, al zaten er vreemde woor-
den in als gebenedijd, maged en behoed, en je kon alle gebeden verstaan. 
Als bruidje of lid van scouting mocht je meelopen in de processie en als je 
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niet mocht meelopen was er in elk geval veel te zien zoals de pastoor met 
de monstrans – lopend met zijn ogen dicht, hoe kon dat? – onder de balda-
kijn. 
 

Ik heb heel wat gezongen in mijn schooltijd. In de klas, in de kerk, bij de ka-
bouters en de gidsen. En met plezier. Op kamp in Brabant ontbraken het 
Mariaklokje en Te Lourd’ op de bergen nooit op het repertoire. We zongen 
het bij de afwas en bij het kampvuur. Misschien maken al die herinneringen 
het Mariaconcert extra waardevol. Wat mij betreft, Laus Deo, volgend jaar 
graag weer. En voor nu, dank je wel. 
 

Nelly Oosthoek 
 

Fijne vakantie! 
 

De medewerksters van het secretariaat van de Antonius Abt wensen u een 
mooie zomer en een fijne vakantie. Van links af op onderstaande foto, ge-
maakt bij restaurant Zarautz op zaterdag 4 juni 2022: Elly, Barbara, Hanny, 
Ine, Nelly, Joke en Elize. Nu weet u ook wie aan de lijn krijgt als u het secre-
tariaat belt. 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 april 2022: de Abt met een halo 
rond de toren 
 

 Josselyne van Hal 
 

 

Maandbericht 
Bijdragen aan het volgende Maandbericht zijn welkom; u kunt ze tot dins-
dag 26 juli 2022 sturen aan antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
De kosten van de kleurendruk van dit bericht worden gesponsord door een 
lid van onze geloofsgemeenschap. 

 omslag-1 Bart Maltha, pag. 8 bovenaan, 11, 13, 17, 18 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). 

 


