
Familieberichten 
geen 
 

Opbrengst collecte 
In de maand januari 2023 is in de collectemandjes € 2.161,96 ontvangen 
en op de bankrekening € 297,00. Totaal €  2.458,96. 
 

Collecte voor Voedselbank 
Tijdens de oecumenische viering in de Antonius Abt op zondag 15 janu-
ari 2023 werd gecollecteerd voor Voedselbank Scheveningen. Het re-
sultaat was € 1.279,20. Volgens huis-aan-huisblad De Scheveninger van 
21 februari was de uiteindelijke opbrengst nog hoger, namelijk 
€ 1.976,20. Een cheque met dit bedrag werd op 18 februari aan Edith 
Nus van Welzijn Scheveningen/Voedselbank overhandigd. 
 

Vastenwandeling 
De eerste vastenwandeling van dit jaar, op woensdag 1 maart, start om 
10.30 uur bij de Antonius Abtkerk. Voorafgaand aan de wandeling, om 
9.30 uur, verzorgt pastor Jan Eijken in de pastorie een overweging 
over het jaarthema schuld, vergeving en verzoening in de bijbel. 
Er staat koffie en thee klaar; Elly van der Meer is gastvrouw. Einde van 
de bijeenkomst: uiterlijk 13.00 uur. 
Verplicht aanmelden bij: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl onder 
vermelding van een 06-nummer. Meer informatie staat in de flyers in 
de kerk. 
 

CPC loop 
Zondag 12 maart is de Antonius Abt wegens de CPC loop een deel van 
de dag per auto minder goed bereikbaar. Ook het openbaar vervoer 
richting Scheveningen ondervindt hinder. 
Meer info over de stremmingen op: https://www.nncpcloopden-
haag.nl/  
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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 
 

wo 01 09.30 uur Overweging bij het thema van de vastenwan-
delingen door pastor Jan Eijken, in de pastorie. 
Om 10.30 uur vertrek voor de wandeling en ui-
terlijk om 13.00 uur terug bij de Abt. 

  14.00 uur Bestuursvergadering Laus Deo, tussenkamer 
do 02 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 

za 04 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 05 11.00 uur Tweede zondag van de veertigdagentijd. 

Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhui-
zen m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. 
Maria voor ’t Hekke. 

ma 06 19.30 uur Kostersoverleg, tussenkamer 
di 07 19.30 uur Vergadering budgethouders MSdZ, bibliotheek 
wo 08 10.00 uur Vergadering beheercommissie, bibliotheek 

za 11 18.00 uur Derde zondag van de veertigdagentijd. Eucha-
ristieviering in Engels/Tagalog met father 
Jerrick Ballesteros m.m.v. FCC Choir o.l.v. 
Yvonne Haaxman. 

zo 12 10.00 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 
  11.00 uur Derde zondag van de veertigdagentijd. Eucha-

ristieviering met parochievicaris Vincent Wang. 
Gemengd koor Laus Deo o.l.v. Patrick Hopper 
zingt de Missa brevis in d van Antonio Lotti. 

ma 13 10.00 uur Bijeenkomst Lidwinagroep/de Reigers, tussen-
kamer 



wo 15 13.00 uur Podiumopbouw voor bovenbouwconcerten 
do 16 09.00 uur Generale repetitie voor bovenbouwconcerten 

  12.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  20.15 uur Bovenbouwconcert De Vrije School 
vr 17 20.15 uur Bovenbouwconcert De Vrije School 
za 18 09.00 uur Podiumafbouw 
  14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
  15.00 uur Jaarvergadering gemengd koor Laus Deo tot 

19.00 uur, voor- en tussenkamer 

zo 19 10.00 uur Bijeenkomst eerste communicantjes, pastorie 
  11.00 uur Vierde zondag van de veertigdagentijd – 

Laetare. Woord- en communieviering voor 
Haagse jongeren met diakens Jos van Adri-
chem en Henk van Zoelen m.m.v. koor PaMa 
o.l.v. Frank van Gaal. Voor de jongeren aanslui-
tend een lunch in de pastorie. 

do 23 09.30 uur Bestuursvergadering KBO, tussenkamer 
za 25 18.00 uur Vijfde zondag van de veertigdagentijd. Eucha-

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

zo 26 11.00 uur Vijfde zondag van de veertigdagentijd. Eucha-
ristieviering. Gemengd koor Gli Uccelli o.l.v. 
Wim Voogd zingt de Missa in d van Wolfgang 
Amadeus Mozart. 

do 30 17.00 uur Generale repetitie drie kamerkoren in de kerk 
 

Vooruitblik: 

za 01 20.15 uur Jubileumconcert ‘De Dirigente’ met drie kamer-
koren 

zo 02 15.00 uur Benefietpianoconcert voor de Vastenactie door 
Patrick Hopper 

 

na 19/3 geen voorgangers bekend; wijzigingen voorbehouden 
 

  



AI-groetenactie 2022 
Graag wil Cornelis Schouten van Amnesty Den Haag de kerkgangers 
van de Antonius Abt bedanken voor hun deelname aan de jaarlijkse 
groetenactie van Amnesty International. In december 2022 verkochten 
vrijwilligers in de Scheveningse kerken in totaal 582 kaarten bestemd 
voor gewetensgevangenen wereldwijd. Een mooi resultaat! 
 

Voedselbank Scheveningen 
Bij onze voedselbank blijven basisartikelen als rijst, macaroni, spa-
ghetti, pastasaus, en groente in pot of blik zeer welkom. Verder is er 
vraag naar smac (vleesproduct) en ham in blik, aardappelpuree in pak, 
suiker en zout. 
 

Concert bovenbouwkoor De Vrije School 
De klassen 9 tot en met 11 van De Vrije School Den Haag (leerlingen van 

14 tot 17 jaar) gaan dit jaar in de An-
tonius Abtkerk een mooi concert 
presenteren op donderdag 16 en 
vrijdag 17 maart. Aanvang 20.15 
uur. 
Het koor van de 9e klassen zingt 
vóór de pauze een divers reper-
toire begeleid door vaste pianist 
Stefaan Brakkee. 

Na de pauze zingen de 10e en 11e klassen delen uit de Messa di Gloria 
van Giacomo Puccini, met begeleiding van een professioneel orkest 
van circa veertig musici en de solisten Leon van Liere, tenor, en Luka 
den Boer, bariton. 
Kaarten zijn voorafgaand aan het concert te koop aan de kerk. Prijs 
voor volwassenen € 14,- en voor kinderen tot 14 jaar € 7,-, inclusief een 
drankje in de pauze. De kerk gaat om 19.30 uur open. 
 

Vastenactie 
Voortzetting van de inzamelingsactie voor vluchtelingen in Zuid-Soe-
dan. U kunt doneren via de offerzuil in de Ontmoetingsruimte. Daar 
vindt u ook de Vastenactie-folder Mensen onderweg met uitgebreide in-
formatie over de actie. Voor nog meer informatie: www.vastenactie.nl. 

http://www.vastenactie.nl/

