
Familieberichten 
 

overleden 
29-09-2022 Johan Lodewijk Herman Maria Berger (* 1938); 

uitvaart en begrafenis vonden op 5 oktober plaats op 
Sint Petrus Banden 

02-10-2022 Antonius Hendricus Johannes (Teun) Sluijters (* 1964); 
de uitvaart vond op 7 oktober plaats in de Antonius Abt 

 

Opbrengst collectes 
In de maand september 2022 is er in de collectemandjes € 1.973,20 ont-
vangen en op de bankrekening € 620,00. 
De collecte na het benefietconcert van gemengd koor Gli Uccelli op 
zondag 9 oktober 2022 heeft € 427,00 voor het orgelfonds opgebracht. 
Na twee concerten staat de teller voor de restauratie op € 742,00. 
Op 23 oktober 2022 was de tweede schaalcollecte voor Missio Pause-
lijke Missiewerken; de opbrengst was € 548,40. 
 

Eerste communie 2023 
Het pastoraal team heeft als datum voor de eerste-communieviering in 
de Antonius Abt gekozen zondag 2 juli. De voorbereiding van de kin-
deren start in januari 2023. 
Bij het secretariaat bekende families hebben inmiddels een brief met 
aanmeldingsformulier ontvangen. Ouders die geen brief hebben ont-
vangen, kunnen hun kinderen aanmelden bij het secretariaat, 
antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
 

Jongerenkoor wordt volwassen 
Jongerenkoor PaMa staat van nu af open voor zangers en zangeressen 
vanaf vijftien jaar en heeft in verband daarmee de naam veranderd in 
Koor PaMa. Het repertoire bestaat voorlopig nog wel voornamelijk uit 
liederen voor jongerenkoren. 
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Behalve naar nieuwe koorleden is PaMa ook op zoek naar een nieuwe 
dirigent. Dus als u bij PaMa wilt meezingen of iemand bent of kent die 
het koor wel zou willen dirigeren, neemt u dan contact op met PaMa 
via de mail: bestuur@jkpama.nl. 
Tot en met Kerstmis 2022 neemt oud-koorlid Cees Smulders de hon-
neurs als dirigent waar. PaMa repeteert elke vrijdagavond op de koor-
zolder van de pastorie. 
 

Concerten voor het orgelfonds 
Ten bate van het orgelrestauratiefonds waren er dit najaar in de Anto-
nius Abt nog twee bijzondere concerten op de zondagmiddag gepland 
en wel op 30 oktober en 13 november. Als gevolg van het ongeval dat 
Patrick Hopper overkwam – waarbij hij ernstig letsel aan een knie op-
liep – is het voor hem voorlopig onmogelijk als pianist aan deze concer-
ten mee te doen. Daarom worden beide concerten, één met Nadja 
Zhelnina en één met John en Sue Macfarlane, doorgeschoven naar het 
voorjaar van 2023. 
Intussen is Patrick succesvol aan zijn knie geopereerd en begonnen 
aan een revalidatietraject van enkele maanden. Gemengd koor Laus 
Deo mag tot en met december 2022 rekenen op Carel Cames van 
Batenburg als dirigent/organist. 
Patrick wensen wij van harte beterschap en Carel veel plezier in het 
musiceren met Laus Deo. 
 

Kaars versieren voor kerst 
Op donderdag 1 december 2022 om 14.00 uur kun je meedoen aan een 
middag ‘kaars versieren voor kerst’. We werken met wasplaten in aller-
lei kleuren en gebruiken sjabloontjes om onze eigen kerstkaars te ver-
sieren. Er is beperkt plaats, dus geef je snel op bij het secretariaat van 
de Abt, tel. 354 17 42 of mail: antoniusabt@rkdenhaag.nl. Bijdrage in 
de kosten (kaars en wasplaten) € 2,50. Begeleiding: Greet Kappers. 
 

Voedselbank Scheveningen 
heeft – onder meer wegens groeiend aantal cliënten en teruglopend 
aanbod van fabrikanten – dringend behoefte aan rijst, macaroni, 
spaghetti, pastasaus, en groente in pot of blik. 
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Agenda 

di 01 10.00 uur Allerheiligen. 
Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhui-
zen en diaken Henk van Zoelen m.m.v. de can-
tors van Gli Uccelli o.l.v. organist Richard Ram. 

wo 02 15.00 uur Leesgroepje met Greet Kappers, bibliotheek 
do 03 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
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 05 10.00 uur Korenoverleg, tussenkamer pastorie 
  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 06 11.00 uur Tweeëndertigste zondag door het jaar. 

Woord- en communieviering met diaken Henk 
van Zoelen m.m.v. kinderkoor De Stadhouder-
tjes o.l.v. Maria voor ‘t Hekke. 

ma 07 20.00 uur Voorbereiding van de doopviering van zondag 
20 november door diaken Henk van Zoelen, de 
ouders en peetouders, in de pastorie 

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 

wo 09 10.00 uur Vergadering beheercommissie; bibliotheek 
za 12 12.00 uur Besloten rondleiding kerk, Vrienden van de Abt 
  18.00 uur Drieëndertigste zondag door het jaar. 

Eucharistieviering in Engels/Tagalog met father 
Jerrick Ballesteros m.m.v. FCC Choir o.l.v. 
Yvonne Haaxman. 

zo 13 11.00 uur Drieëndertigste zondag door het jaar. 
Eucharistieviering met parochievicaris Vincent 
Wang. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Carel 
Cames van Batenburg zingt de Mis in C van 
Anton Bruckner. 



ma 14 10.00 uur Bijeenkomst Lidwinagroep/de Reigers, tussen-
kamer pastorie 

wo 16 14.00 uur Bestuursvergadering Laus Deo, tussenkamer 
pastorie 

do 17 12.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
za 19 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.00 uur 
zo 20 11.00 uur Christus, Koning van het heelal. 

Woord- en communieviering met diaken Henk 
van Zoelen. 
Collecte voor de parochiële caritasinstelling. 

  13.00 uur Doop van Miki Gietka en Erika Mooij door 
diaken Henk van Zoelen 

do 24 15.30 uur Besloten rondleiding kerk, Vrienden van de Abt 

za 26 10.00 uur Pastoraal team en parochiebestuur komen op 
bezoek. Inloop met koffie vanaf 9.30 uur. 

  18.00 uur Eerste zondag van de advent – jaar A. 
Eucharistieviering in Engels/Tagalog met father 
Gilbert Razon svd m.m.v. FCC Choir o.l.v. 
Yvonne Haaxman. 

zo 27 11.00 uur Eerste zondag van de advent – jaar A. 
Eucharistieviering met parochievicaris Vincent 
Wang. Met medewerking van gemengd koor 
Gli Uccelli o.l.v. Wim Voogd. 

   Start van de Adventsactie voor de opvang van 
straatkinderen in Kinshasa, DR Congo. 

 

Wijzigingen voorbehouden 

 

Adventsactie in de Abt 
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’. 
Voor meer informatie: https://www.vastenactie.nl/adventsactie en het 
artikel van Michiel Timmerman in Stella Maris. 
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