
Familieberichten 
 

overleden 
26-12-2022 Johannes Anthonius (Jan) de Wolf (* 1967) 
07-01-2023 Ellen Jeanne de Hei-Wüner Wewengkang (* 1941) 
 

Opbrengst collecte 
In de maand december 2022 is er tot en met de 23e in de collectemand-
jes € 1.026,40 ontvangen en op 24 en 25 december € 1.497,30. Op de 
bankrekening € 340,00. Totaal € 2.863,70. 
 

Opbrengst Adventsactie 
De opbrengst van de Adventsactie voor de opvang van straatkinderen 
in Kinshasa, DR Congo is € 1.935,00, gespecificeerd als volgt: offerzuil 
€ 112,70, collectemandjes op 24 en 25 december € 1.497,30, op de bank-
rekening € 325,00. 
 

Huiszegen 
In de Ontmoetingsruimte liggen nog zogenoemde huiszegens klaar om 
mee te nemen. U weet wel: C+M+B = zegentekst Christus Mansionem 
Benedicat 2023. 
 

Kleine gids 
Uit de kerk kunt u de Kleine gids voor het jaar 2023 meenemen. In de 
kleine gids vindt u handige informatie over de geloofsgemeenschap 
H. Antonius Abt. 
 

‘Badkapel Boeken’ over ‘Maria’ 
Zaterdag 4 februari 2023 bespreekt auteur Arnold Huijgen, hoogleraar 
theologie, zijn boek Maria, icoon van genade in de Nieuwe Badkapel 
aan de Nieuwe Parklaan. Pastoor Ad van der Helm levert een recensie. 
Pauze met koffie en thee, daarna tijd voor vragen en opmerkingen, af-
sluiting met een borrel. Tijd: van 15.30 tot 17.00 uur.  



Agenda 

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 

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 
 

do 02 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
za 04 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 05 10.00 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 

  11.00 uur Vijfde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
met pastoor Dolf Langerhuizen m.m.v. kinder-
koor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria voor ’t 
Hekke. Motto: Zout en licht. De eerste commu-
nicantjes worden voorgesteld. 

za 11 18.00 uur Zesde zondag door het jaar. Eucharistieviering 
in Engels/Tagalog met father Jerrick Ballesteros 
m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 12 11.00 uur Zesde zondag door het jaar. Eucharistieviering. 
De heren van gemengd koor Laus Deo o.l.v. 
Patrick Hopper zingen de Missa in honorem 
Sancti Friederici van Josef Gruber. 

ma 13 19.30 uur Vergadering beheercommissie, tussenkamer 

do 16 12.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
za 18 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 19 10.00 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 
  11.00 uur Zevende zondag door het jaar. Eucharistievie-

ring m.m.v. koor PaMa. 
wo 22 18.00 uur Aswoensdag. Vastenmaaltijd in de pastorie. 

Aanmelden bij het secretariaat. 



wo 22 19.30 uur Eucharistieviering en oplegging van het as-
kruisje met pastoor Dolf Langerhuizen. 
Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper 
zingt de Missa XVII. Start Vastenactie. 

za 25 18.00 uur Eerste zondag van de veertigdagentijd. Eucha-
ristieviering in Engels/Tagalog met father Gil-
bert Razon svd m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne 
Haaxman. 

zo 26 11.00 uur Eerste zondag van de veertigdagentijd. Eucha-
ristieviering m.m.v. gemengd koor Gli Uccelli 
o.l.v. Wim Voogd. 

 

vanaf 12/2 geen voorgangers bekend; wijzigingen voorbehouden 

Impulsdag 
Zaterdag 18 februari 2023 verzorgt het bisdom Rotterdam van 10.00 
tot 13.30 uur een bijeenkomst voor vrijwilligers en aankomend vrijwil-
ligers in de kerk. 
Onderwerpen: de motivatie om vrijwilliger in een parochie te zijn; 
welke werkzaamheden zijn mogelijk; welke taak kies ik; wat kan de vrij-
williger van de parochie verwachten; de organisatie van een parochie. 
Er is volop ruimte om vragen te stellen en voor onderling gesprek. 
Inleider: Hein Steneker, medewerker kerkopbouw van het bisdom. 
Rond 13.00 uur afsluiting met een lunch. 
Plaats: Sint Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft. 
Meer informatie op www.rkdenhaag.nl. 
 

Vier vastenavond met ‘King Cake’ 
Niet met pannenkoeken maar met de King 
Cake uit New Orleans, de stad van de jazz 
en van het wereldberoemde Mardi Gras-fes-
tival. Op vastenavond doen de feestgangers 
zich een laatste keer te goed aan de King 
Cake. Die is genoemd naar Driekoningen; er 
zit een boon of muntje in en wie dit in zijn 
stuk cake vindt heeft een jaar lang geluk. De 
paarse garneersuiker staat voor rechtvaar-

digheid, de groene voor geloof en de gele voor kracht. U kunt de cake 

http://www.rkdenhaag.nl/


bakken aan de hand van de talloze recepten op internet, bijvoorbeeld 
bij https://www.allrecipes.com/recipe/8144/mardi-gras-king-cake/ 
 

Vastenactie 
In 2023 ondersteunen de gezamenlijke 
werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede 
van onze parochie een project voor vluch-
telingen in Zuid-Soedan. Het betreft men-
sen die zijn uitgeweken voor geweld of 
droogte en die proberen elders in het land 
een nieuw bestaan op te bouwen. Vasten-
actie voorziet ze van zaaigoed en gereed-
schap zodat ze hun eigen voedsel kunnen 
verbouwen. 
U kunt vanaf Aswoensdag doneren via de 
offerzuil in de Ontmoetingsruimte. Daar vindt u ook de Vastenactie-fol-
der Mensen onderweg. Voor meer informatie: www.vastenactie.nl. 
 

Voedselbank Scheveningen 
Basisartikelen als rijst, macaroni, spaghetti, pastasaus, en groente in 
pot of blik blijven zeer welkom. Verder is er vraag naar smac (vleespro-

duct) en ham in blik, aardappel-
puree in pak, suiker en zout. 
Daarnaast graag schoonmaakar-
tikelen als allesreiniger en afval-
zakken. En ook: toiletartikelen 
bijvoorbeeld shampoo, douche-
gel, tandenborstels en tand-
pasta. 

U kunt de voedselbank financieel steunen door een bedrag over te ma-
ken op bankrekening NL36 INGB 0002 5100 23 ten name van de stich-
ting Vrienden van Welzijn Scheveningen onder vermelding van ‘Schap-
pelijk’. Schappelijk is de sociale winkel van de voedselbank; de stichting 
heeft de ANBI-status. 
Bij voorbaat dank voor uw donaties. 

https://www.allrecipes.com/recipe/8144/mardi-gras-king-cake/
http://www.vastenactie.nl/

