
Familieberichten 
 

gedoopt 
20-11-2022 Mikolaj (Miki) Gietka, zoon van Iwona Szymańska en 

Maciej Gietka 
Erika Elisabeth Emerentiana Maria (Erika) Mooij, dochter 
van Azhar Orazova en Maurice Mooij 

 

overleden 
20-11-2022 Renée Antoine Marie Louise Wibaut-Schreurs (* 1931) 
 

Opbrengst collectes 
In de maand oktober 2022 is er in de collectemandjes € 1.711,07 ontvan-
gen en op de bankrekening € 530,00. 
Voor de aanschaf van generatoren voor een parochie in Oekraïne is in 
oktober € 700,00 ontvangen. 
 

Kaars versieren voor kerst 
Op donderdag 1 december 2022 om 14.00 uur kun je nog meedoen aan 
een middag ‘kaars versieren voor kerst’. Geef je snel op bij het secreta-
riaat van de Abt, tel. 354 17 42 of mail: antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
Bijdrage in de kosten: € 2,50. Begeleiding: Greet Kappers. 
 

Voedselbank Scheveningen 
heeft vooral behoefte aan basisartikelen als rijst, 
macaroni, spaghetti, pastasaus, en groente in pot 
of blik. Ook welkom: toiletartikelen als shampoo, 
douchegel, tandenborstels en tandpasta. 
 

Kerstwens 
De medewerksters van het secretariaat wensen u 
sfeervolle kerstdagen en een gezellige jaarwisse-
ling. 

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl


Agenda 

do 01 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 

  14.00 uur Kaarsen versieren voor kerst, met Greet Kap-
pers, tussenkamer pastorie 

elke do 19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
elke vr 20.00 uur Repetitie FCC Choir, voorkamer pastorie 

20.00 uur Repetitie koor PaMa, koorzolder 
za 03 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  18.00 uur Eucharistieviering voor de jongeren van de 

Franstalige parochie Tous les Saints 

zo 04 11.00 uur Tweede zondag van de advent. 
Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhui-
zen m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. 
Maria voor ‘t Hekke. 

elke di 09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhui-
zen; aansluitend koffiedrinken 

10.00 uur In de van Weede van Dijkveldstraat 33: bijeen-
komst gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 

do 08 14.00 uur Besloten rondleiding kerk, Vrienden van de Abt 

za 10 18.00 uur Derde zondag van de advent – Gaudete. 
Eucharistieviering in Engels/Tagalog met father 
Jerrick Ballesteros m.m.v. FCC Choir o.l.v. 
Yvonne Haaxman. 

zo 11 11.00 uur Derde zondag van de advent – Gaudete. 
Woord- en communieviering met pastor Jan 
Eijken. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Carel 
Cames van Batenburg zingt de Messe brève nr. 
7 in C van Charles Gounod. 

  12.00 uur Verkoop van AI-groetenkaarten bestemd voor 
gewetensgevangenen wereldwijd 

ma 12 19.30 uur Kostersoverleg, tussenkamer pastorie 
di 13 13.30 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 

  19.30 uur Vergadering Oecumenisch Beraad Schevenin-
gen, tussenkamer pastorie 



do 15 12.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  15.00 uur Leesgroepje met Greet Kappers, bibliotheek 

vr 16 11.00 uur Eucharistieviering voor de gasten van de Lidwi-
nagroep met pastoor Dolf Langerhuizen en 
diaken Henk van Zoelen. Muziek: Maria voor ’t 
Hekke en Wim Voogd. 
Aansluitend koffie en lunch in de pastorie. 

za 17 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.00 uur 
  18.00 uur Vierde zondag van de advent. 

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

zo 18 11.00 uur Vierde zondag van de advent. 
Eucharistieviering met parochievicaris Vincent 
Wang en diaken Henk van Zoelen m.m.v. orga-
nist Carel Cames van Batenburg. 

  14.30 uur Kerstconcert door het Oeral Kozakkenkoor 
o.l.v. Gregor Bak 

za 24 17.00 uur Kerstavond. Kerstviering voor gezinnen met 
kinderen met parochievicaris Vincent Wang 
m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. 
Maria voor ’t Hekke. 

  23.00 uur Kerstnacht. Nachtmis met pastoor Dolf Langer-
huizen. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Richard 
Ram zingt de Missa brevis Sancti Joannis de 
Deo (Kleine orgelmis) van Joseph Haydn. 

zo 25 11.00 uur Kerstmis. Dagmis met parochievicaris Vincent 
Wang. Met medewerking van gemengd koor 
Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. 

 

Tijdens de vieringen op 24 en 25 december is er 
één collecte die als volgt wordt verdeeld: 50% 
voor de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt 
en 50% voor de opvang van straatkinderen in 
Kinshasa, DR Congo 

 



za 31 17.00 uur Vooravondviering van Maria, Moeder van God. 
Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhui-
zen m.m.v. organist Richard Ram. 

zo 01  Maria, Moeder van God – geen viering 
 

Wijzigingen voorbehouden 
 

Adventsactie in de Abt 
In de kerk liggen folders met informatie over ons adventsproject: de 
opvang en begeleiding van straatkinderen in Kinshasa, DR Congo. 
U kunt het project financieel steunen door geld te doen in de offerzuil 
in de Ontmoetingsruimte of over te maken op bankrekening NL81 
RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee onder 
vermelding van ‘Adventsactie 2022’. 
Op 24 en 25 december kunt u ook geven door middel van de schaalcol-
lecte tijdens de vieringen. 
 

Groetenkaarten Amnesty 
Op zondag 11 december worden u na afloop van de Woord- en commu-
nieviering de bekende groetenkaarten van Amnesty Den Haag aange-
boden. De prijs is € 2,50 per stuk. De kaarten zijn gefrankeerd en ge-
adresseerd aan gewetensgevangenen, dat zijn bijvoorbeeld verdedi-
gers van mensenrechten, persvrijheid of het milieu. Door uw kaart 
merken zij dat er aan hen gedacht wordt. 
 

Wie zoekt zal vinden 
In onze geloofsgemeenschap is een vacature ontstaan voor een 
webredacteur (m/v). De taak bestaat uit het bij de tijd houden van het 
Abt-deel van www.rkdenhaag.nl. Je kunt het werk thuis op je pc doen. 
Aanmelden kan bij Wim van de Camp of via beheercommissie.antoni-
usabt@rkdenhaag.nl. 
 

Kerstconcert Kozakkenkoor 
Het Oeral Kozakkenkoor geeft, onder leiding van Gregor Bak, een 
kerstconcert op zondag 18 december 2022, 14.30 uur. Op het pro-
gramma: Slavische en Oekraïense liturgische, folkloristische en kerstlie-
deren. Toegangsprijs: € 20,00 inclusief consumptie in de pauze. Kaart-
verkoop via www.oeralkozakkenkoor.nl. Kerk open om 13.45 uur. 
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