
Familieberichten 
geen 
 

Openingstijden secretariaat 
Met ingang van 1 januari 2023 zijn de openingstijden van het secretari-
aat: woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. Op 
maandag en dinsdag is het secretariaat voortaan gesloten. 
 

Opbrengst collectes 
In de maand november 2022 is er in de collectemandjes € 1.963,65 ont-
vangen en op de bankrekening € 110,00. 
 

Voedselbank Scheveningen 
kan nog steeds goed basisartikelen als rijst, macaroni, spaghetti, pasta-
saus, en groente in pot of blik gebruiken. Het aantal cliënten neemt na-
melijk eerder toe dan af. 
 

Bericht van pastoor Vasil Hasynets 
Dank u voor uw medeleven en hulp in moeilijke tijden. Voor de glim-
lach op de gezichten van onze kinderen die feestelijke cadeautjes heb-
ben gekregen. Ik wil u Gods zegen, vrede, gezondheid en welzijn toe-
wensen. Dank u uit de grond van ons hart. 
Vasil Hasynets is pastoor van de parochie in Oekraïne die wij onder-
steunen met onder meer generatoren en kerstpakketten. 
 

Nieuwe collega 
Op het secretariaat hebben we er een nieuwe collega bij: Cunera van 
Heerden. Ze werkt op woensdag, samen met Ine Steenhoff, voorlopig 
aan het maken van liturgieboekjes en liturgiebladen. 
Cunera is lid van gemengd koor Laus Deo en haar kennis van muziek 
komt haar bij deze taak goed van pas. Welkom, Cunera, en veel plezier 
bij je werk. 
Cunera gaat ook de vacature webredacteur vervullen.  



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 
 

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

zo 01  Geen viering 
do 05 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  11.00 uur Uitvaart van Johannes Antonius (Jan) de Wolf 

met diaken Peter Winnubst 
za 07 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 08 11.00 uur Openbaring des Heren – Driekoningen. 

Woord- en communieviering met diaken Henk 
van Zoelen m.m.v. kinderkoor De Stadhouder-
tjes o.l.v. Maria voor ’t Hekke. 
Kennismakingsbijeenkomst van de eerste com-
municantjes en hun ouders, pastorie. 

ma 09 10.00 uur Bijeenkomst Lidwinagroep/de Reigers, tussen-
kamer pastorie 

wo 11 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 

  14.00 uur Bestuursvergadering Laus Deo, tussenkamer 
pastorie 

za 14 18.00 uur Tweede zondag door het jaar. 
Eucharistieviering in Engels/Tagalog met father 
Jerrick Ballesteros m.m.v. FCC Choir o.l.v. 
Yvonne Haaxman. 

zo 15 11.00 uur Week van gebed voor eenheid van christenen. 
Motto: Doe goed, zoek recht. 



Oecumenische viering met ds. Charlotte van 
der Leest, ds. Gerco Lock en pastoor Dolf Lan-
gerhuizen. Muzikale medewerking van YMCA 
Gospel Choir o.l.v. Diane Ranselaar en organist 
Klaas Trapman voor de samenzang. 

ma 16 10.00 uur Vergadering Lidwinagroep, tussenkamer pasto-
rie 

do 19 12.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
za 21 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 22 10.00 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 
  11.00 uur Derde zondag door het jaar. 

Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhui-
zen m.m.v. gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. Wim 
Voogd. 

  13.00 uur Doopviering met pastoor Dolf Langerhuizen 

za 28 18.00 uur Vierde zondag door het jaar. 
Eucharistieviering in Engels/Tagalog met father 
Gilbert Razon svd m.m.v. FCC Choir o.l.v. 
Yvonne Haaxman. 

zo 29 10.00 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 
  11.00 uur Vierde zondag door het jaar. 

Eucharistieviering met parochievicaris Vincent 
Wang. Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick 
Hopper zingt de Missa Princeps Pacis van Wil-
liam Lloyd Webber. 

di 31 20.00 uur Bijeenkomst van de ouders van de eerste com-
municantjes, pastorie 

 

Wijzigingen voorbehouden 
 

Huiszegen 
In de Ontmoetingsruimte liggen binnenkort de huiszegens 2023 klaar 
om mee te nemen. 
 

Kerkbezoek Kerstmis 
24 december 17.00 uur: ongeveer 250 ouders en kinderen; 24 decem-
ber 23.00 uur: 388 en 25 december 11.00 uur: 147 kerkgangers. 



Doe goed, zoek recht 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken 
aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er 
voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van on-
gelijkheid en racisme. 
 

Tijdens de Week van gebed voor eenheid 
bidden wereldwijd miljoenen christenen 
mee. De liturgie komt van de kerken uit 
de Amerikaanse staat Minnesota. Zij ko-
zen het motto ‘Doe goed, zoek recht’ uit, 
naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Je-

saja 1 vers 17. 
De Antonius Abt is gastkerk voor de oecumenische viering op zondag 
15 januari, zie ook de agenda. 
U kunt de viering thuis volgen via internet www.bethelkerkschevenin-
gen.nl, kies daar Uitzendingen en Meekijken. 
 

Verkoop AI-kaarten 
Zondag 11 december, één dag na de Dag van de Mensenrechten zoals 
pastor Jan Eijken in de overweging opmerkte, boden een paar mede-
werksters van het secretariaat tijdens het koffiedrinken groetenkaar-
ten van Amnesty Den Haag te koop aan. Alle 110 aan gewetensgevan-
genen geadresseerde kaarten werden vlot verkocht. Dank voor uw 
medewerking. 
 

Dopen in de Abt 
Zondag 22 januari is er in onze kerk een doopviering voorzien met pas-
toor Langerhuizen. Aanvang: 13.00 uur. Ouders moeten hun kindje snel 
bij het secretariaat aanmelden want de voorbereidingsavond is op 
woensdag 4 januari 2023. 
 

Eerste heilige communie 
De voorbereiding op de eerste heilige communie 2023 gaat op zondag 
8 januari van start met een kennismakingsbijeenkomst. Ouders kunnen 
hun kind nog tot en met zaterdag 7 januari aanmelden bij Marie-Elise 
Huigen, tel. 070-338 79 38. 

http://www.bethelkerkscheveningen.nl/
http://www.bethelkerkscheveningen.nl/

