
 
 

Beste mensen, 

 

 

 

 

Scheveningen, 

10 september 2020. 

 

In het weekend van 12 en 13 september 2020 zijn weer de Open Monumentendagen. 

Echter COVID-19 heeft, wat betreft de normale gang van zaken op deze twee dagen, de 

boel aardig verstoord. 

In heel Nederland blijven de monumenten het komende weekend dan ook gesloten. 

Zodoende is het lijfelijk bezoeken van de Antonius Abtkerk op deze twee dagen helaas 

niet mogelijk en hebben wij als stichting dan ook geen speciaal programma gemaakt. 

 

Gelukkig heeft de afdeling Monumentenzorg en Welstand van de gemeente ’s-Gravenhage 

tijdig andere plannen bedacht en dat houdt onder andere in dat men dit jaar op 12 en 13 

september wel 60 Haagse monumenten digitaal kan bezoeken. 

Daarvoor heeft Duncan Smit van Dutch VR in al deze gebouwen virtual reality foto’s 

genomen, waarbij ook anders niet toegankelijke plekken zijn gefotografeerd, zoals boven 

het gewelf in de Antonius Abtkerk. 

Deze foto’s kunt u vanaf zaterdag 10.00 uur vinden op www.monumnetenzorgdenhaag.nl. 

 

 
360° weergave vanaf de voorste banken 360° weergave vanaf het koorbalkon 

 

Speciaal voor deze Open Monumentendagen zijn er van 12 Haagse monumenten ook nog 

filmpjes te zien en ook wij hebben bijvoorbeeld over een deel het bronswerk van de 

Antonius Abtkerk een filmpje laten vervaardigen. 

Hierin worden het Hoogaltaar, het Maria-altaar, het Jozef-altaar, de preekstoel en de twee 

communiebanken uitgebreid belicht. 

Dit 6,5 minuten durende filmpje is gemaakt door de filmer en beeldmaker Paul Barendregt 

uit Delft, in samenwerking met de fotograaf Jeroen van der Meyde uit Den Haag. 

Dank zij de medewerking van het team dat binnen de parochie Maria Sterre der Zee alle 

YouTube zaken regelt, kunt u zowel op website van de afdeling monumentenzorg als op 

https://youtu.be/SpO2dH3tufE ons filmpje bekijken. 

Maar ook op de pagina ‘Bronswerk en kerkmeubilair’ van onze eigen website 

www.vriendenvandeabt.nl staat dit filmpje (zie onder ‘Huidige Scheveningse Abtkerk’). 

http://www.monumnetenzorgdenhaag.nl/
https://youtu.be/SpO2dH3tufE
http://www.vriendenvandeabt.nl/


 
De bovenstaande poster is uitgegeven door de afdeling Monumentenzorg en  

Welstand van de gemeente ’s-Gravenhage. 

 

Hierbij nodigen wij dan ook iedereen van harte uit, om aanstaande 12 of 13 september de 

Antonius Abt kerk digitaal te komen bezoeken. 

 

Namens de stichting Vrienden van de Abt, 

B.P.A. Maltha 

 
IBAN-nummer van de stichting:  NL07 INGB 0005 2658 30 

RSIN-nummer van de stichting  824184919 

Website van de stichting   www.vriendenvandeabt.nl  

E-mailadres van de stichting  info@vriendenvandeabt.nl 
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