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De drijvende kracht achter
De Augustinus 
Voor u ligt alweer de tiende uitgave van
uw parochieblad De Augustinus of
moet ik zeggen uw kerkmagazine?
Velen vinden het blad er mooi, soms
zelfs een beetje als een magazine
uitzien. Dit komt natuurlijk doordat De
Augustinus helemaal in kleur wordt
gedrukt, waardoor de achtergrond-
kleur en de vele foto's goed tot hun
recht komen. Het is nog niet zo lang
geleden dat iedere parochiekern zijn
eigen blad uitbracht, vaak zelf gesten-
cild en samengevouwen en geniet tot
boekje.Toen de werkgroep communi-
catie, die van het parochiebestuur de
opdracht had gekregen om een geza-
menlijk parochieblad op poten te zet-
ten, begon na te denken over hoe zo'n
gezamenlijk parochieblad er dan uit
moest zien  en tevens minimaal 10%
kostenbespraring moest opleveren,
bleek dat een hele uitdaging te zijn.
Hoe kon aan al die eisen voldaan
worden? Daar kwam Editoo om de
hoek kijken, omdat zij een totaalpakket
van opmaak, drukwerk en verzending
tegen zeer concurrerende prijzen kon-
den aanbieden.
Editoo is allereerst een online opmaak-
programma. Dat betekent concreet dat
de kosten laag gehouden kunnen
worden, mede omdat de opmaak door
vrijwilligers kan worden gedaan. Het
was wel een hele opgave voor de in-
middels aangetrokken redactieleden
om een basisopmaak te ontwerpen.
Voor de start moest de redactie aan-
geven hoe het blad er uit moest komen
te zien. Daarbij zag zij zich gesteld voor
talrijke keuzes. Wat voor informatie
moest er in het parochieblad komen? 
Hoeveel pagina's moest het blad heb-
ben, moest de tekst in een, twee of drie

kolommen gedrukt worden, welk letter-
type en welke lettergrootte van de lo-
pende tekst was het prettigste om te
lezen, welke koppen en wat voor
kleurgebruik, het ontwerp voor de om-
slag, hoeveel foto's en ga zo maar
door. Op grond van de gemaakte keu-
zes heeft Editoo een Augustinusop-
maak aangemaakt met kleuren, letter-
typen, paginanummering en achter-
grondkleuren. Vervolgens is het aan
de redactieleden om elke maand aan
de slag te gaan met het online-pro-
gramma. Zij loggen in met hun mail-
adres en een wachtwoord en kunnen
beginnen met het vullen van de pagi-
na’s van hun parochiekern of hun
speciale themarubrieken. Zo kunnen

ook meerdere redactieleden tegelijk
aan het blad werken. Je kunt ook bij
elkaar kijken wat de ander op zijn pa-
gina's geplaatst heeft. Het is iedere
maand weer spannend om te zien of
er genoeg kopij is binnengekomen. De
redactie heeft tot nu toe tien edities
gemaakt en de redactieleden hebben
de kneepjes van het vak al aardig
onder de knie. Het is wel belangrijk om
in het begin een gedegen training te
ontvangen om goed te kunnen werken
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met een online opmaakprogramma.
Eenmaal per maand is er een redac-
tievergadering, waar het vorige blad
geëvalueerd wordt, suggesties voor
aanpassingen en verbeteringen wor-
den besproken, en afspraken gemaakt
worden voor de volgende uitgave.
Goede onderlinge afspraken over de
inhoud en stijl zijn belangrijk. Het doel
is immers om een prettig leesbaar,
interessant en informatief blad voor u
te produceren. De eindredactie, be-
staande uit de eindredacteur en hoofd-
redacteur, bepaalt wanneer de pagi-
na’s en het hele blad drukklaar zijn.
Wanneer De Augustinus is gedrukt en
afgeleverd, dan staan in diverse paro-
chiekernen vele vrijwilligers klaar om
het blad bij u thuis te brengen. Dat is
een zeer "gewichtige" opdracht en wij
zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Zij
verdienen een pluim en een welge-
meend "dank u wel".
Al met al is het redactieteam, de drij-
vende kracht achter De Augustinus,
zeer trots op ons kerkmagazine(!), en
op de bijgaande foto ziet u daarom
allemaal stralende gezichten! Rest mij
om u, mede namens de voltallige re-
dactie, veel leesplezier toe te wensen,
nu en in de toekomst.
 
Connie Schutten-Faes,
pr en communicatie
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Van de Bestuurstafel



Voorwoord
Je zult maar een nieuw parochiecentrum kunnen bouwen in een
tijd dat kerken worden gesloten en dikwijls ook worden afgebro-
ken. In deze editie treft u het verslag van de feestelijke opening
van het nieuwe Bondsgebouw naast de H. Laurentiuskerk in
Voorschoten. Onze bisschop Hans van den Hende sprak tijdens
de plechtige viering over geloof metterdaad, aansluitend bij het
thema van het bisdom Rotterdam en bij Laurentius: "Daden van
liefde" en noemde het parochiehuis een "Verbondsgebouw".
Daarmee klonk de wens dat dit parochiehuis een centrum wordt
waar daden van geloof, hoop en liefde concreet vorm krijgen. De
vele sprekers later in het bondsgebouw versterkten deze hoop.
 
Wat treft u verder aan in deze november-editie? Connie Schutten
geeft namens het bestuur een heldere uiteenzetting over de
ontwikkelingen van ons parochieblad, dat met zijn glossy uitstra-
ling voor nog geen 55 cent per nummer aan drukkosten, het
goedkoopste full color parochieblad is dat ik ken. Naar aanleiding
van de gezinssynode van de afgelopen maand oktober vindt u
enkele artikelen over het huwelijk, inspiratie vindt op de pagina's
over spiritualiteit en de parochiekernen geven weer veel lokaal
nieuws, niet alleen inspirerend voor de eigen dorpsgenoten, maar
voor ieder die mee wil bouwen aan een levende en levendige
kerk. Ik wens u veel leesplezier en inspiratie met deze nieuwe
Augustinus.
 
Pastoor
Michel Hagen
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Berry Lansbergen, Peter van Beurden, Dirk Gudde, George Brink, Truus Wüts, Michel Hagen

Allerheiligen, Allerzielen,
leren leven met voorbij
Het is opvallend hoe de rijke en oude
traditie van 1 en 2 november, Allerhei-
ligen en Allerzielen, in mijn kindertijd
een wat stil en binnenkerkelijk feest,
steeds meer ingang krijgt in het maat-
schappelijk veld en het seculiere do-
mein. In de protestantse traditie ver-
schoof het gedenken van de overlede-
nen al van de oudjaarsdienst naar een
moment rond het begin van november.
 
Er zijn door het jaar heen nabestaan-
denbijeenkomsten in verpleeghuizen
waar de namen genoemd worden van
overledenen. Een gebeuren al dan niet
in samenwerking met de kerken. Cre-
matoria organiseren gedachteniscon-
certen en menig uitvaartbedrijf is rond
deze dagen actief met lichtjesfestijnen
e.a.. En de opkomst is steeds groot, de
behoefte is groot. Ja, ook onze RK
allerzielenvieringen kunnen nog steeds
op grote belangstelling rekenen. Voor
mijn gevoel lijkt die behoefte gegroeid,
de behoefte aan situaties waar wij
kunnen leren leven met voorbij.

Bron: creatief verbinden.nl

 
Misschien komt dat wel door de aard
van ons samenleven in een wereld
waar positie en carrière zo belangrijk
zijn. Een samenleving waar groei en

ontplooiing de waarden van zingeving
uitmaken heeft altijd grote moeite met
wat voorbij raakt, leven dat ophoudt,
een baan die wordt opgezegd, een
relatie die verdampt, gezondheid die
hapert of verstand dat zijn ordening
kwijtraakt. Met verlies en voorbij raken
wij nogal eens in de problemen. Alsof
wij mensen pas ertoe doen als we het
leven als topsport kunnen bedrijven.

Bron: Dreamwolf dreams

 
Hoe ga je nu verder zonder die jeugd
en jonkheid, zonder partner of gezel,
zonder werk en inkomen, wanneer je
kinderen uitvliegen de wereld in, hoe
besta je zonder netwerk en participatie
in de grote wereld om ons heen. Het
brengt ons nogal eens in crisis, in wat
ik een existentiële verlies-crisis, zou
willen noemen. Heeft mijn leven nog
wel zin? Is er voor mij nog wel leven
na de dood?
 
Je kunt vele betekenissen geven aan
de rituelen rondom Allerheiligen en
Allerzielen, waarmee we stilstaan bij
de verhalen van mensen die met ons
bestonden en leefden. In hun gedach-
tenis, heilig of minder heilig mogen we
steeds weer de richtingwijzers herken-
nen van hoe verder te gaan. In hun
geest of juist niet, anders dan zij. Want
je leert ook van de weeromstuit. Dezer

Uit het pastoraal team
 
Het team denkt na over een parochie-
gids, bedoeld voor nieuwe parochia-
nen. Tastbaar, met daarin globale
wegvinding: Wie zijn wij, wat willen wij,
hoe leg ik contacten, wat te doen bij?
De vorm zou die van een De Augusti-
nus-special kunnen zijn 1x per 1 á 2
jaar uitgegeven aan alle parochianen?
Verder denken we dat het handig is om
een adressenlijst aan te leggen: een
werkinstrument voor vrijwilligers en de
werkers in de parochie. Gedetailleerd
Who is who, eenieder die relevant is
voor het gebeuren in de parochie.
Deze lijst zou je ook in een digitale
versie kunnen bieden en onderhou-
den.
 
We spraken over de vluchtelingen in
onze dorpen, aan de hand van een
aantal vragen die we onszelf en elkaar
stelden:
- Waar bevinden zich op dit moment
(groepen) vluchtelingen in onze
dorpen?
- Wat wordt er op dit moment vanuit
onze parochiekernen, of door parochi-
anen, concreet gedaan voor deze
vluchtelingen?
- Hebben wij een duidelijk beeld van
de behoeften van deze vluchtelingen,
of van de organisaties die hen opvan-
gen? (denk bv. aan ons bezoek aan
COA in Katwijk)
- Wat zouden wij (meer) voor hen
kunnen en willen doen, redenerend
vanuit hun behoeften en onze (on)mo-
gelijkheden? Wie kunnen we daarbij
betrekken?

Verder op blz. 8...

dagen geven we emotionele ruimte
aan verlies. Aan méér dan het verlies
van die ene waar we zo van hielden.
Met AllerHeiligeZielen mogen we col-
lectief verliezers zijn in een wereld die
neerziet op loosers. Onze kwetsbare
menselijkheid expressie geven voor
een God die het kwetsbare koestert bij
voorbaat. Daarin steekt de kracht van
de dagen. Dat is de kracht van elk af-
scheid, iedere uitvaart en al het verlies
wat ons overkomt – de kracht van leren
leven met voorbij.
 
Pastor Peter van Beurden
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Buitengewoon Jubileum van Barmhartigheid
Paus Franciscus heeft een bijzonder Jubeljaar aangekondigd, het Buitengewoon
Jubileum van Barmhartigheid. Wat dat jaar inhoudt, staat te lezen in de bul
‘Misericordiae Vultus’ die de Paus geschreven heeft. Deze begint met de ver-
klaring: “Jezus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader. Deze woorden
vatten het mysterie van het christelijk geloof goed samen.”
 
“Barmhartigheid is het voornaamste fundament van het leven van de Kerk”,
schrijft Franciscus. “De geloofwaardigheid van de Kerk blijkt uit de barmhartige
liefde en compassie die zij betoont. Waar christenen zijn, daar zou iedereen een
oase van barmhartigheid moeten vinden.”
“Jezus van Nazareth openbaart met zijn woord, met zijn gebaren en met heel
zijn persoon de barmhartigheid van God."
 
Het Heilig Jaar zal op 8 december 2015 geopend worden, op het hoogfeest van
de Onbevlekte Ontvangenis. Paus Franciscus zal dan de Heilige Deur van de
Sint-Pieterbasiliek openen, die dan “een Deur van Barmhartigheid zal zijn, waar
ieder die erdoor zal binnentreden, de liefde van God, die troost, vergeeft en
hoop geeft, zal kunnen ervaren” (uit 'Misericordiae Vultus’).
 
Ook in de andere drie Romeinse grootbasilieken worden de ‘heilige deuren’
geopend. Dat gebeurt op 13 december 2015. Paus Franciscus vraagt de bis-
schoppen in de wereld op deze dag eveneens een ‘deur van genade’ te openen
in een kathedraal of andere belangrijke kerk of bedevaartplaats in hun bisdom.
 
Het Jaar wordt afgesloten op 20 november 2016, het liturgisch hoogfeest van
Christus Koning. Dan worden de Heilige Deuren weer gesloten.
 
In de bul Misericordiae Vultus geeft Paus Franciscus de gelovigen adviezen,
over hoe zij aan het Heilig Jaar invulling kunnen geven. Zoals hij schrijft:
veroordeel niemand, maar vergeef en geef, vermijd roddel afgunst en jaloezie,
open je hart en breng vertroosting, barmhartigheid en solidariteit naar mensen
die in moeilijke omstandigheden leven, verricht daden van barmhartigheid, ga
op bedevaart als teken van bekering.
 
Ook zal de Paus “missionarissen van barmhartigheid” uitzenden. Deze priesters
krijgen een bijzondere volmacht om zonden te vergeven waarvan de absolutie
nomaliter is voorbehouden aan de Heilige Stoel. Paus Franciscus zegt dat zij
“levende tekenen zullen zijn van de bereidheid van de Vader om allen te ver-
welkomen die op zoek zijn naar vergeving."                                                MM

Katholieke Stemmen
Nederlandse katholieken over de paus en zijn gezinsbeleid.
 
Katholieke leken, elk vanuit hun eigen beroep en betrokkenheid met het geloof,
staan klaar om voor radio, TV en kranten het rooms-katholieke geloof toe te
lichten. Zij hebben zichzelf verdiept in wat de Kerk zegt, wat dit betekent voor
hun eigen leven en kunnen het standpunt van de Kerk helder en bondig ver-
woorden voor een breed publiek.
 
Dat is juist nu interessant omdat er veel vragen leven rondom de Synode over
het Gezin. Hoe zit het nu? Waarom is het bijzonder wat de paus doet? Wat
betekenen de synodes voor de gewone katholiek? En wat vinden ze ervan?
Deze mensen kunnen u daarover te woord staan. Voor contact, zie de website
www.catholicvoices.nl.
 
U kunt ook coördinator Yvonne Koopman benaderen, (06) 260 800 52,
info@catholicvoices.nl
 
Catholicvoices.nl

Diakenwijding
Op zondag 8 november 2015 om 15.00
uur zal mgr. Van den Hende door
handoplegging en gebed Boris Plavčić
tot diaken wijden. De wijding vindt
plaats tijdens een plechtige eucharis-
tieviering in de Kathedraal in Rotter-
dam.
 
De diakenwijding van Boris Plavčić is
een stap op de weg naar de priester-
wijding, die later zal volgen. “Het blijft
een genade Gods om nieuwe priesters
en diakens te mogen verkrijgen voor
de Kerk van Rotterdam,” aldus de
bisschop.
 
Bisdom Rotterdam

Brief bisschoppen
‘Barmhartig als de Vader’. Dat is de titel
van de brief van de Nederlandse bis-
schoppen bij gelegenheid van het ko-
mende Buitengewoon Jubeljaar van
de Barmhartigheid.
 
Parochies ontvangen tegelijk met de
brief een model voor een viering van
de Barmhartigheid. Het gaat om een
Woorddienst met aanbidding van het
Heilig Sacrament, waarbij tijdens de
eucharistische aanbidding gelegen-
heid is voor de viering van het sacra-
ment van boete en verzoening.
 
Verder wordt er gewerkt aan diverse
materialen ter ondersteuning van dit
Heilig Jaar en aan catechetische, dia-
conale en interreligieuze impulsen op
het terrein van de barmhartigheid.
 
De verschillende materialen en activi-
teiten kunt u vinden op de website
www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl
Ook komt het nieuws met betrekking
tot dit Heilig Jaar op deze site.
 
RKK

Detail van het logo Jubeljaar Barmhartigheid
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Excursie naar kerststallen-
tentoonstelling en Sint Adel-
bertabdij in Egmond
Op dinsdag 22 december a.s. organi-
seren wij een parochie-excursie naar
de mooie kerststallententoonstelling
van de Sint Adelbertabdij in Egmond--
Binnen. We zullen aandacht besteden
aan de manier waarop het kerstevan-
gelie in deze stallen wordt uitgebeeld.

Binnenzijde Abdij

Kerststallen in de Abdij

Abdij in Egmond

We zullen om 9.30 uur vertrekken
vanaf het parkeerterrein bij de H. Wil-
librordkerk in Oegstgeest, Rhijngees-
terstraatweg 35. We gaan met eigen
vervoer (carpoolen). Na aankomst in
Egmond zullen we de tentoonstelling
bezoeken. Om 12.30 uur zullen we de
getijdenviering van de benedictijnse
kloostergemeenschap bijwonen en
vervolgens een lunch geserveerd krij-
gen. Na de lunch is er een rondleiding

door de abdij en de kaarsenmakerij en
gelegenheid om een kijkje te nemen in
de abdijwinkel. Rond 16.30 uur zullen
wij terugkeren in Oegstgeest.
Kosten: € 20,50 p.p. (excl. vervoer).
Begeleiding: diaken George Brink. U
kunt hem bellen of mailen voor inlich-
tingen (tel. 06-30780364, e-mail dia-
kenbrink@parochie-augustinus.nl).
Opgave:  via het centraal secretariaat
van de Parochie H. Augustinus, Van
Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wasse-
naar, tel. 06 1075 6565 (ma-wo 9-17
uur; di-do 9-15 uur; vr 9-13 uur),
of per e-mail:
secretariaat@parochie-augustinus.nl.
De opgave tot deelname sluit 1 decem-
ber. Graag vermelden met hoeveel
personen u meegaat en of u over een
auto beschikt en zo ja, hoeveel men-
sen eventueel met u kunnen meerij-
den. 
George Brink

Allerzielen 2015. Wat kunnen
wij voor de doden doen?
Op 2 november is het Allerzielen. De
Heilige Augustinus, patroon van onze
parochie, schreef een brief aan een
collega. Hij gaat in op een aantal vra-
gen:
- Maakt het wat uit of je een gestorve-
ne begraaft of cremeert? En zo ja, voor
wie?
- Wanneer je een overledene begraaft,
maakt het dan uit waar je dat doet?  En
zo ja, voor wie?
- Heeft het zin om voor overledenen te
bidden?
- Wat moet je ervan denken wanneer
een dierbare gestorvene in je dromen
verschijnt? 
Het geschrift is enkele jaren terug in
het Nederlands vertaald en in een mooi
verzorgde uitgave gepubliceerd onder
de titel 'Wat kunnen wij voor de doden
doen?'.  Vorig jaar was dit boekje in de
kerken in onze parochie te koop. Het
kan nog steeds besteld worden
(€ 14,95) bij het Augustijns instituut
(www.augustinus.nl), of via de boek-
handel. 
DG

Kleuterkerk
Soms kan de moed je wel eens in de
schoenen zinken als je rondkijkt in de
kerk en het aantal kinderen op één
hand zijn te tellen. Een goede remedie
is om eens langs te komen bij Kleuter-
kerk: tot nu toe elke keer weer een
bijzonder mooie en inspirerende vie-
ring voor kinderen met (groot)ouders.
Het zijn niet alleen dreumesen en
kleuters die zich hier thuis voelen,
maar ook de basisschoolkinderen
vanaf groep 3 vervullen een belangrij-

ke rol. Zij zingen in het koor onder lei-
ding van juf Emmy van der Wilk en ze
helpen de kleintjes. Tot nu toe zijn het
alleen meiden, maar ook jongens zijn
welkom. Goed nieuws is ook dat onze
oproep om versterking van de werk-
groep heeft geholpen. Vanuit de Sint
Jozef meldden Patricia en Martijn zich
aan en vanuit de Joannes de Doper
Laura. Nieuwe aanmeldingen zijn nog
steeds welkom. 
Bij de Kleuterkerk van 11 oktober jl.
waren er tegen de 30 kinderen plus
ruim 25 (groot)ouders afkomstig uit de
verschillende kerken van onze paro-
chie. We lazen het verhaal van de Ark
van Noach en we moesten ook wat
doen: een ark timmeren en dieren naar
de ark brengen (wat was het druk in de
ark!). We zagen de regenboog die ons
eraan herinnert dat we altijd opnieuw
kunnen beginnen ook als we dingen
verkeerd hebben gedaan. We kleur-
den de regenboog. We staken kaars-
jes op onder andere voor de vluchte-
lingen en voor alle opa's en oma's. Het
zijn de kinderen zelf die met de inten-
ties komen. We liepen zoals altijd in
processie naar Maria al zingend ‘Ave
Ave Ave Maria’ en voor het eerst hoor-
den we de kinderen luid en duidelijk het
Weesgegroet bidden. Dat zal Maria fijn
hebben gevonden: een kadootje in de
Mariamaand oktober! Aan het einde
maakten we een grote kring om het
Onze Vader te bidden en wensten we
elkaar de Vrede van Christus.
 
 

Kleuterkerk. Foto: MdM

Meiden van het koor, bedankt weer
voor jullie zingen en andere hulp. De
volgende Kleuterkerk is op 8 november
van 11.30 tot 12 uur dan vieren we Sint
Maarten. De kinderen die in het koor
willen zingen worden om 11 uur ver-
wacht. We hopen op een grote op-
komst uit Katwijk, Oegstgeest, Voor-
schoten en Wassenaar! 
MdM
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Laurentiusdag
Op zaterdag 14 november 2015 orga-
niseren het bisdom Rotterdam en het
Oecumenisch Laurensberaad in de-
zelfde stad een oecumenisch minisym-
posium over de diaken Laurentius in
samenwerking met het Augustijns In-
stituut te Eindhoven.
 
Thema: Door het vuur voor de armen
Plaats: Pauluskerk, Mauritsweg 20,
3012 JR Rotterdam (vlakbij Rotterdam
Centraal Station), 010 4118132;
Tijd: 10.00 - 13.30 uur
Deelnamekosten: €20,00 per per-
soon; studenten: €5,00
 
Achtergrond en doelstelling 
De presentatie van dit bijzondere boek
valt in het meerdaagse evenement van
de tweejaarlijkse Laurentiusdag. Vanaf
begin oktober wordt deze in Rotterdam
op verschillende locaties gehouden.
De kerken van Rotterdam, in samen-
werking met een keur van instellingen
en bedrijven organiseren deze dag om
zichtbaar te maken dat armoede in een
stad als Rotterdam geen noodlot is
maar iets is waaraan samen wat kan
worden gedaan.
 
Een groot symposium over armoede
en jeugd, een diner voor 800 mensen
van de voedselbank in de Van Nelle-
fabriek, en dit minisymposium op 14
november.
Laurentius is de naamgever van al die
activiteiten. Hij is immers de diaken die
de schatten van de kerk uitdeelde aan
de armen van Rome.
 
In Nederland en Vlaanderen zijn ruim
negentig kerken en kapellen aan deze
heilige gewijd. Misschien opmerkelijk
voor een heilige die ergens uit het
huidige Noord-Spanje afkomstig was
en in Rome de marteldood stierf,
waarschijnlijk op 10 augustus 258. De
waardering voor Laurentius kent op
enkele plaatsen hier al een lange ge-
schiedenis van meer dan duizend jaar
oud.
 
De stad Rotterdam is binnen dit kader
rijkelijk vertegenwoordigd: in het cen-
trum is er de Grote of Laurenskerk,
verder is er de rooms-katholieke kathe-
draal aan de Mathenesserlaan  aan
hem gewijd. Bovendien staat het hele
rooms-katholieke bisdom vanaf de
oprichting op 2 februari 1956 onder

bescherming van Laurentius. Rotter-
dam kent ook een rooms-katholieke
studentenvereniging Sanctus Lauren-
tius.
 
Vanwaar in de loop der tijd zoveel
aanhang voor een heilige, die hier in
de Lage Landen nooit een voetstap
heeft gezet?  Wie was Laurentius?
Hoe fungeerde hij als diaken in Rome?
Wat is er over hem bekend? Hoe is er
over hem geschreven? Hoe wordt hij
afgebeeld? Wat is zijn betekenis van-
daag de dag? Voor wie, op welke ma-
nier en waartoe? Op het minisymposi-
um zoeken we naar een antwoord op
die vragen. Alle belangstellenden zijn
welkom.
 
Programma
10.00 u inschrijving en onthaal
10.30 u opening door de dagvoorzitter
 Elisabeth de Jong
10.45 u bijdrage van prof. dr. Bart Koet,
De diaken Laurentius als verbinder
11.15 u mogelijkheid voor vragen en
discussie
11.30 u bijdrage van drs Desirée Krik-
haar, Laurentius in de iconografie
12.15 u Hedendaags gezicht van Lau-
rentius
a. Bert Kuipers, Laurenspastor,  na-
mens de  Coördinatiegroep Laurenti-
usdag
b. Machiel Smit, preses van de studen-
tenvereniging Laurentius
12.45 u afsluiting door de dagvoorzitter
13.00 u een eenvoudige lunch wordt u
aangeboden
13.30 u sluiting
 
Tijdens het symposium is een boeken-
tafel aanwezig.
 
U kunt zich aanmelden voor deze dag
middels www.laurentiusdag.nl met
doorklik naar ´Boekpresentatie Door
het Vuur'. De kosten van deze dag
bedragen €20,00.
U kunt dit bedrag overmaken op  NL42
INGB 0002 7195 32 t.n.v. het Oecume-
nisch Laurensberaad te Rotterdam.
Het boek is in de Pauluskerk verkrijg-
baar voor €16,90. 
De Laurentiusdag is een initiatief van
de gezamenlijke kerken van Rotter-
dam verbonden in het Convent van
Kerken, in samenwerking met het Bis-
dom Rotterdam, Hogeschool Rotter-
dam, en tal van instellingen, bedrijven
commercieel en niet commercieel.

Schilderij: Louis Bredie

Luisteren naar stilte
Werk van Louis Bredie. U kent zijn
prachtige schilderijen? Neen? Dan
gaat u zeker nog naar de Messiaskerk,
waar de opening van zijn tentoonstel-
ling op zaterdag 24 oktober heeft
plaatsgevonden. De Werkgroep Kerk
en Kunst Messiaskerk in Wassenaar
heeft met veel plezier de schilderijen
van Louis Bredie in de hal aan de
wanden opgehangen. Het is de moeite
waard om daar rond te kijken op zater-
dag 31 oktober en zaterdag 7 novem-
ber a.s. van 15.00 tot 17.00 uur.
 
Louis Bredie is een verteller. In zijn
schilderijen herkent men in zijn stijl zijn
oude en geliefde beroep: schoolmeester!
 
Dick den Ouden schrijft hierover in het
Gemeentenieuws van de PKN Wasse-
naar: "Kijken naar de schilderijen van
Louis Bredie wordt al gauw luisteren
naar een verhaal. Maar het is geen
verhaal waarin Louis met grote woor-
den aanwezig is. Zijn verhaal is tege-
lijkertijd een ogenblik van stilte, van
bezinning. En juist door te luisteren
naar die stilte, ziet de kijker meer dan
op het doek staat. Is dat niet het streven
van elke schilder?"
 
Na zijn loopbaan in het onderwijs heeft
Louis zijn hobby opgepakt en is daarin
gestegen tot professionele hoogte!
Overtuigt u zichzelf, op 31 oktober en
7 november in de Messiaskerk, Zijllaan
te Wassenaar.
 
EvdW
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we in de moederschoot werden ge-
vormd, onvoorwaardelijk en trouw.
 
Er groeit met het ouder worden ook een
diepere verbondenheid met andere
mensen. Het wel en wee van mensen
rondom je, dichtbij en ver weg, gaat je
meer dan ooit beroeren. Je wordt
vooral ook heel mild voor anderen. Ze
zijn immers ook maar gewone men-
sen, zij doen ook maar hun best, zij
hebben ook zwakheden. Mildheid en
geduld zijn karakteristieken van de
oudere die mooi oud wordt.
 
De ouder wordende mens die zichzelf
heeft gevonden en zijn plaats in het
geheel vermoedt, krijgt ook oog voor
de schoonheid van de gewone dingen
rondom hem, voor de natuur, voor de
seizoenen. Hij geniet ervan, hij beleeft
alles intens en met een gevoel van
dankbaarheid. Alles wordt geschenk
en hij draagt er zorg voor. De ouder-
dom richt doorgaans de aandacht
meer naar het zijn dan het doen. Niet
dat je als oudere niet actief mag zijn,
integendeel. Maar het gaat om de be-
wogenheid die erachter steekt. Blijf je
voorthollen om alsnog jezelf te realise-
ren of vul je vrij en blij je eigen plekje
in dat grote geheel met liefde in?
 
Pastor Berry Lansbergen

Ouder worden
Wanneer ik terugdenk aan mijn jeugd,
dan zie ik oude mannen op een bank-
je zitten. Hoe oud ze waren weet ik niet,
maar door de kleding die ze droegen
-  meestal donker - zagen ze er, denk
ik, ouder uit dan ze in werkelijkheid
waren.
 
Tegenwoordig doen veel ouderen er
alles aan om fit te zijn en er goed uit te
zien. Ze dragen sportieve kleding en
velen lopen in de zomermaanden in
een korte broek. Senioren zijn vaak
ook zeer actief. Ze ondernemen veel.
Ze gaan op reis of komen samen met
leeftijdsgenoten in verenigingen en
clubs. Sommigen volgen ook nog cur-
sussen.
 
Niet dat zij alleen voor zichzelf leven.
Ze staan vaak paraat om hun kleinkin-
deren op te vangen als oppasoma en
oppasopa. Veel senioren verrichten
bovendien bergen werk als vrijwilliger
in kerk en samenleving. We zien dat in
onze parochie terug, waar vele vrijwil-
ligers en vrijwilligsters de pensioenge-
rechtigde leeftijd al enige tijd geleden
hebben bereikt. Hun inzet is van groot
belang.
 
Maar niet iedereen wordt succesvol
oud. Tal van ouderen krijgen te maken
met ingrijpende verlieservaringen.
Dierbaren om hen heen ontvallen hen
en laten een leegte achter. Anderen
krijgen lichamelijke of psychische ge-
breken die ertoe leiden dat ze aange-
wezen worden op hulp van anderen en
de afhankelijkheid die daarmee sa-
menhangt. Ervaringen die vaak zeer
ingrijpend zijn, want niemand wil graag
van anderen afhankelijk zijn.
 
Leven met beperkingen zal gemakke-
lijker gaan als je je met die beperktheid
ook door een ander aanvaard weet, als
er iemand is die van je houdt zoals je
bent.  Als je bovendien kunt geloven
dat je een parel in Gods ogen bent. Met
andere woorden als je je ook door God
onvoorwaardelijk bemind weet,  zul je
daarin een extra grond voor zelfaan-
vaarding vinden. Misschien mag voor
een spiritualiteit van het ouder worden
de kernboodschap van het christen-
dom vooruitgeschoven worden, het
goede nieuws bij uitstek, met name dat
God ons eerst heeft bemind, van toen

Uit het pastoraal team
Vervolg van blz. 4
 
Het idee werd geopperd om contact te
zoeken met een Syrische parochie en
te bezien of zij onze hulp kunnen ge-
bruiken, en een maandelijkse deurcol-
lecte voor de vluchtelingen in combi-
natie met publiciteit (informatie in de
mededelingen). Een en ander moet
nog verder worden uitgewerkt.
 
In Voorschoten is men druk met de
opening van het Bondsgebouw (inmid-
dels gebeurd) en de voorgenomen
onttrekking aan de eredienst van de
Moeder Godskerk. In het team komt
een en ander ook geregeld ter sprake.
Vraag is bijvoorbeeld wat er met de
roerende goederen in de kerk gaat
gebeuren en tot in hoeverre herbruik
op andere plaatsen mogelijk is. Maar
ook komt de vraag op naar de tijden

van de vieringen op zondag in Voor-
schoten als er daar straks nog maar
één kerk open is.
 
Het team maakte kennis met Mike
Emmerson, de nieuwe penningmees-
ter van het parochiebestuur. En sprak
met hem over jaarrekening en begro-
ting van de parochie, maar ook de
‘eigen’ begroting van het team voor
studiedagen e.d.
 
Truus Wüts, pastoraal werker

De gezellen van Willibrord
Het feest van de heilige Willibrord is
verbonden met een klein staartje, dat
meestal niet zoveel aandacht krijgt:
zijn gezellen. Immers onze landspa-
troon kwam niet in zijn eentje. Met een
twaalftal gezellen verbeeldden zij teza-
men de christus spiritualiteit van het
onderweg zijn, imitatio Christi.
Met Willibrords voeten landden er ook
nog 24 andere Ierse monnikenvoeten
in Nederland. Voeten die zich gaande-
weg verspreidden over de Lage Lan-
den en ver daarbuiten. In Egmond,
Eichstatt, Mainz, de Betuwe en West-
falen vinden we hun sporen. Sommige
voetenparen kregen een naam die hen
tot heiligheid bracht zoals die van
Adelbert, Suitbert, de broers Willi- en
Wunniblad, de broers Ewald (de witte
en de zwarte) en, Werenfried van Elst,
andere bleven deel van het collectief,
de gezellen.

Bron: Igochtenhorst.nl

 
En juist dat gezellen, vind ik zo leuk
aan het feest van Willibrord, ja, zo
gezellig. Het woorden boek verklaart
een gezel met een speciaal soort van
menselijke betrokkenheid. Zielsver-
wantschap steekt erin, maar ook is het
makker zijn. Iemand die met jou het-
zelfde huis, paleis of burcht bewoont,
kameraad.
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Maar gezel geeft ook iets aan van een
kerkbeeld. Willibrords heiligheid is
geen solisme. Zijn roep en naam fun-
deren zich op het gezamenlijke werk
van de gezellen. Weliswaar is de bis-
schop eindverantwoordelijke voor een
regio, maar hij kan niet zonder gezel-
len. Niemand kan zonder gezellen,
companen in het geloof, met wie je
samen in een mengeling van vriend-
schap, bekwaamheden, gevoel voor
elkaar en gedeelde idealen, je inzet om
geloof in het hier en nu handen en
voeten te geven, vleugels. Zoals die
gezellen van Willibrord de gevaren van
de zee overwonnen en zich uit de naad
werkten om die lastige Friezen van
onze kusten, iets van de mildheid Gods
bij te brengen. Het de andere wang
toekeren, waar per traditie de strijdbijl
meestal het laatste woord had.

Gevelsteen Amsterdam.
Bron: amsterdambinnenstad.nl

We lezen
1 november, Allerheiligen
Vandaag vieren wij onze verbondenheid met al die bijzondere mensen die hier
eens leefden in Gods welbehagen: apostelen en profeten, heiligen en zaligen,
koningen en wijzen, al die talloze rechtvaardige en eenvoudige zielen.
Apok. 7, 2-4.9-14 / Ps. 24 / 1 Joh. 3, 1-3 / Mt. 5, 1-12a
 
2 november, Allerzielen
Voor wat over de grens van de dood ligt, hebben we nauwelijks woorden. Ons
geloof zegt ons dat God ons niet loslaat, niet in dit leven en niet in de dood.
Daarom vertrouwen we onze doden in gebed toe aan God.
Wijsh. 4, 7-15 / Ps. 23 / 1 Tess. 4, 13-14.17b-18 / Joh. 11, 17-27
 
8 november, 32e zondag door het jaar (B)
In twee van de lezingen staat vandaag een weduwe centraal. Het overlijden van
de echtgenoot is niet alleen verdrietig, het betekent meteen ook verlies van
inkomen. Maar ondanks alles staan deze weduwen voor een levenshouding die
wordt gekenmerkt door vertrouwen.
1 Kon. 17, 10-16 / Ps. 146 / Hebr. 9, 24-28 / Mc. 12, 38-44
 
15 november, 33e zondag door het jaar (B)
Jezus spreekt een woord dat ons bemoedigt: hoezeer iemand zich ook bedreigd
voelt, zelfs als de dood niet ver weg is in ons leven, uiteindelijk is bij God redding
en toekomst.
Dan. 12, 1-3 / Ps. 16 / Hebr. 10, 11-14.18 / Mc. 13, 24-32
 
22 november, Christus, Koning van het heelal (B)
Vandaag sluiten we het kerkelijk jaar af met het feest van Christus Koning. “Mijn
koningschap is niet van deze wereld”, zegt Jezus. Hij biedt ons geen werelds
leiderschap, maar een bijzonder, geestelijk leiderschap.
Dan. 7, 13-14 / Ps. 93 / Apok. 1, 5-8 / Joh. 18, 33b-37
 
29 november, eerste zondag van de Advent (C)
Het nieuwe kerkelijke jaar begint vandaag. We steken een kaars aan, één
vlammetje dat in het donker schijnt. De komende weken komt daar steeds meer
licht bij. Vol verwachting kijken we uit naar Kerstmis, het feest van de geboorte
van God in onze wereld.
Jer. 33, 14-16 / Ps. 25 / 1 Tess. 3, 12-4,2 / Lc. 21, 25-28.34-36
 
Truus Wüts, pastoraal werker

 
Samen ben je kerk, dat drukken Willi-
brord en zijn gezellen voor mij uit.
Samen zijn wij kerk, een vertrouwen
dat de zo uiteenlopende aard van de
gezellen, de eenheid van gezelschap
in geloof tot stand brengt.
 
Pastor Peter van Beurden

Is er meer? Wat is de zin van
mijn leven?
Ben je benieuwd naar wat het christe-
lijk geloof inhoudt? Ben je zoekend of
wil je weer eens opnieuw beginnen?
Tijdens tien interactieve en gezellige
bijeenkomsten kun je (opnieuw) ont-
dekken wat het christelijk geloof in-
houdt. Stel al je vragen en praat met
andere deelnemers door over boeien-
de onderwerpen. Wekelijks kom je als
groep bij elkaar. Na de gezamenlijke
maaltijd luister je naar een boeiende
inleiding over het christelijk geloof.
Daarna praat je in kleine groepjes door.
Lijkt het je wat? Meld je aan!

 
De avonden zijn van 18.30 tot 21.30
uur en worden gegeven op de dinsdag:
13, 20 en 27 januari 2016, 3, 10 en 17
februari, 2, 9, 16 en 30 maart. Op za-

terdag 13 februari is er een hele dag
van 10.30 tot 16.30 uur. Locatie: pas-
torie van de St. Jozefkerk aan de van
Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wasse-
naar, tel: 070-5114262. De cursus is
gratis. Voor de maaltijden wordt een
bijdrage in de kosten gevraagd.
 
Aanmelden bij:
secretariaat@parochie-augustinus.nl
tel.: 06 - 1075 6565 
Meer informatie:
https://www.facebook.com/alpha.jozefkerk
of bij Reinoud Kaasschieter:
alpha.jozefkerk@hotmail.com
tel: 06 - 2168 0315
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De kern van het leven
De kern van het leven is geven, want
de kern van het leven is liefde.
Liefde is geven, liefde is vertrouwen,
en liefde houdt op een gegeven mo-
ment altijd in dat je een soort sprong
waagt, waarbij je jezelf in zekere zin
loslaat om je te geven.
 
Uit de preek mgr. Hendriks 11.10.2015.
Bron: www.arsacal.nl

Geloofsopvoeding
Hoe geven we het geloof door aan
onze kinderen? In vorige edities van
de Augustinus bespraken we drie
bouwstenen: ‘voorbeelden &  rolmo-
dellen’, ‘geloofservaring’ en ‘uitleg en
verkondiging’. We gaan verder met de
vierde bouwsteen en citeren van de
website katholiekgezin.nl:
 
De kracht van de groep
 
"Geloof kan niet zonder kerk, zonder
gemeenschap. “Een christen alléén is
in gevaar” werd gezegd door kardinaal
Danneels. Of positief gezegd: waar
twee of meer in Jezus’ naam zijn, daar
is Hij in hun midden. De eerste groep
waar kinderen toe behoren is de huis-
kerk, het gezin: ouders, broers en
zussen. Het voorbeeld van oudere
broers en zussen kan veel kracht
geven om te kiezen voor het geloof.
Het uitzoeken van een goede parochie
waar kinderen ook leeftijdsgenoten
kunnen ontmoeten als bondgenoten,
is essentieel voor de geloofsvorming
in het gezin. Ook de keuze van een
goede sociale omgeving (...) is zeer
bepalend voor de geloofsgroei van de
kinderen. (...) Omdat de schoolomge-
ving vaak niet christelijk is (of zelfs
anti-christelijk) zal je als ouders moeite
moeten doen om er een andere, gelo-
vige groep naast te zetten. Bijvoor-
beeld een tienergroep, zomerkamp,
studentenreis, bouwproject of uitwis-
selingsprogramma. Tot slot is het in de
karaktervorming van het kind (…) van
belang te werken aan de deugden van
sterkte en voorzichtigheid, om zo een
gezond onderscheidingsvermogen en
moed te stimuleren om eigen keuzes
te maken.” 
MdM
Bron: www.katholiekgezin.nl
 

Als kinderen iets merken van het geloof van de
ander kan het zaadje van het geloof, dat in ie-
dere mens is geplant, ontkiemen en tot was-
dom komen. Foto en tekst (ingekort MdM):
www.geloventhuis.nl. Een leuke website voor
ouders!

"Een heilige is een zondaar die het blijft probe-
ren" (vertaling MdM). Afbeelding Facebook
Scott Hann.

Volmaakte gezinnen bestaan
niet!
Tijdens de Wereldgezinsdagen in de
Verenigde Staten stak Paus Francis-
cus de gezinnen een hart onder de
riem:
 
“(…) Als Christen leren wij de schoon-
heid van het gezin; het gezinsleven is
de plaats waar wij de betekenis en
waarde van menselijke relaties leren.
Wij leren dat “iemand liefhebben niet
alleen een sterk gevoel is – het is een
beslissing, een oordeel, een belofte”. 
Wij leren alles in te zetten op een an-
dere persoon en wij leren dat dit de
moeite loont. (…)
 
Volmaakte gezinnen bestaan niet. Dat
mag ons niet ontmoedigen. Integen-
deel! Liefde is iets dat wij leren; liefde
is iets dat we beleven; liefde groeit in
de mate dat ze “gesmeed” wordt door
de concrete situaties die elk gezin er-
vaart. Liefde ontstaat en ontwikkelt
zich voortdurend tussen schaduw en
licht. Liefde kan ontbloeien tussen een
man en een vrouw die proberen aan
het conflict niet het laatste woord te
geven, doch het eerder als een nieuwe
gelegenheid te zien. Een gelegenheid
om hulp te zoeken, een gelegenheid
om ons af te vragen wat wij nodig
hebben om ons te verbeteren, een
gelegenheid om de God te ontdekken
die met ons is en ons nooit verlaat. Dat
is het grote erfgoed dat wij onze kinde-
ren kunnen geven, een heel goede les:
wij maken fouten, ja; wij hebben pro-
blemen, ja. Maar wij weten dat het dat
niet is wat echt telt. Wij weten dat fou-
ten, problemen, conflicten een gele-
genheid zijn om tot elkaar te naderen,
om tot God te naderen.”
 
Toespraak van 26 september 2015
door Paus Franciscus.
Bron: rkdocumenten.nl 

WJD Krakau: Het aanmelden kan beginnen...
Bisschop van den Hende heeft zich als eerste
aangemeld voor onze reis Weg van Barmhar-
tigheid. Ben jij de volgende? (Foto en tekst Fa-
cebook Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam)

Wereldjongerendagen
Krakau
Het bisdom Rotterdam organiseert
samen met het bisdom Breda een reis
‘Let’s go, Weg van barmhartigheid’
naar de Wereldjongerendagen (WJD).
De WJD zijn het grootste jongereneve-
nement ter wereld. Honderdduizenden
jongeren uit de hele wereld komen
samen om het katholieke geloof te
vieren. WJD betekent dan ook nieuwe
vrienden maken, nieuwe culturen leren
kennen, feest vieren, samen de heilige
eucharistie beleven, je grenzen verleg-
gen en vooral heel veel gezelligheid.
Het belooft een ervaring te worden om
nooit te vergeten. Dus wees erbij in juli
2016! Iedereen in de leeftijd van 16
t/m 30 jaar is welkom op de WJD. Het
is een katholiek evenement maar jon-
geren van alle geloofsovertuigingen
zijn van harte welkom.
 
Meer info: www.vnb.nl

Paus Franciscus op Twitter @Pon-
tifex: Zeggen we elke dag tegen God
"Dank U"? (vert. MdM)
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Gezinsdag in zonnig Vught 
Vorig jaar hadden wij de jaarlijkse gezinsdag van het Insti-
tuut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO) in onze
parochie (in Oegstgeest). Dit jaar was het in Vught op
zondag 4 oktober. Zo’n twintig gezinnen deden mee. Ou-
ders en kinderen, in verschillende leeftijdsgroepen, volgden
een eigen programma. De dag begon met een Eucharistie-
viering, een belevenis op zich, omdat er wel rond de 60
kinderen waren van de H. Hartkerk te Vught en de gezins-
dag. Vlak na de consecratie mochten alle kinderen in een
kring rond het altaar met het Allerheiligste komen en legde
de pastoor van Vught uit dat Jezus nu op een bijzondere
manier aanwezig was. Onze pastoor Michel Hagen preek-
te over het huwelijk zoals het door God is bedoeld voor ons
heil en welzijn. Hij is de geestelijk leidsman van het IGHO.
 
De dag ging verder in basisschool De Schalm met een
lunch. In ongedwongen sfeer lunchten de ouders gezamen-
lijk. De kinderen hadden intussen hun weg gevonden naar
hun eigen leeftijdsgroep, waar een aantal zusters en vrij-
willigers aan het spelen, knippen/plakken en - bij de wat
ouderen - praten gingen. Zo spraken de kinderen van tus-
sen de 10 en 14 jaar met een pater uit India, die over zijn
land vertelde en ook over de kerk aldaar. Ze speelden le-
vend ganzenbord en knoopten een rozenkrans. De ouders
gingen aan de slag met het thema van de dag: Geloof,
Carrière, Gezin. Pastoor Michel Hagen kwam in de eerste
lezing over ‘Geloof’ spontaan op een slogan: “Het huwelijk
is geen project voor even maar voor het leven”. Hij had –
misschien wel naar goed voorbeeld van de paus – zijn
voorbereide lezing opzij gelegd en ging in op de preek tij-
dens de Mis. “We mogen beseffen dat ieder bij naam ge-
roepen is zijn/haar taak te vervullen in Zijn wereld. God
nodigt je daartoe uit en bij het huwelijk nodigt hij je ertoe uit
die weg samen te gaan. Dat kun je eigenlijk alleen als je
volledig ‘vrij’ bent. En die vrijheid ontvang je van Christus.”
 
In de middag volgden twee workshops. Een met nadruk op
het 'Gezin' en hoe we beter kunnen leren luisteren naar
elkaar. Luisteren op zo’n manier dat je echt de ander
voorop stelt, creëert heel nieuwe mogelijkheden om wrijvin-
gen en beginnende of grotere problemen aan te pakken.
Ze gaven de echtparen ook mee minstens twee uur per
week tijd voor elkaar te maken. Dit lijkt minimaal, maar is
in de praktijk toch moeilijk. In de andere workshop over   
‘Carrière’ werd de noodzaak benadrukt om in je leven een
duidelijke orde aan te brengen, zodat je altijd voor ogen
houdt wat echt belangrijk is. De gehele middag was er
gelegenheid voor biecht en aanbidding. Aan het einde van
de prachtig zonnige dag lieten de kindergroepen buiten voor
de school nog even zien wat ze in hun eigen groep hadden
gedaan. Wie wilde kon nog even mee naborrelen en
daarna trok iedereen weer naar huis, geïnspireerd door de
lezing en workshops en de onderlinge ontmoeting. Voor
ons als gezin was het de tweede gezinsdag. We gingen er
nog wat onwennig heen, maar kwamen allen zeer verfrist
terug. Ook heel fijn om als ouders het geloof te kunnen
verdiepen, terwijl de kinderen zich prima vermaken. Het is
echt een aanrader!
 
MdM (bron, gedeeltelijk geciteerd: www.katholiekgezin.nl)

Loslaten als ouders
Mgr. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-
Amsterdam, preekte op zondag 11 oktober jl. over loslaten.
Dat we het allemaal weleens moeilijk vinden om mensen
en dingen los te laten. Hij wijdde ook enkele overwegingen
aan vaders en moeders:
 
“Jezelf, je eigen dingen durven loslaten. Een kind is daar
heel gevoelig voor. Stel je voor dat een moeder ergens in
zich heeft dat ze eigenlijk geen zin heeft in kinderen, dat ze
die ergens als een blokkade ziet voor wat zij zelf had willen
bereiken, een sta-in-de-weg, een handenbinder. Onbewust
voelt een kind dat aan. Als ze dat zou loslaten, zou ze meer
liefde kunnen geven. Ik gaf het voorbeeld van een moeder,
maar dat kan natuurlijk ook een vader zijn.
 
Of als een kind ervaart: de liefde van mijn vader of moeder
is er zolang ik in hun plaatje pas, in het plaatje dat zij
hebben van mijn leven. Ergens communiceert die ouder
dan te weinig: Jij mag er zijn, jij bent mijn veelgeliefde kind,
wat er ook gebeurt, wie je ook bent, wat er ook zal zijn. Dat
zegt God tegen ons, ook als wij rare kronkelwegen gaan.
Dus zelfs als ouders het - misschien heel terecht - niet eens
zijn met de keuzes van hun kinderen, is het heel belangrijk 
dat zij die onvoorwaardelijke liefde communiceren.”
 
MdM
Bron: De volledige preek staat op zijn website:
www.arsacal.nl
 

Gezinsdag IGHO. Foto: Wim Koopman.

Eucharistieviering Gezinsdag. Foto Wim Koopman.
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Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
Pastorie:
  Kerkstraat 70
  2223 AJ  Katwijk
  tel. 071 - 402 9402
Website: www.joannesdedoper.nl
E-mailadres:
  joannesdedoper.katwijk@casema.nl
Secretariaat:
  mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402  
   aanwezig di, wo en vr van 08.45-11.45 uur.
IBAN Bankrek. nrs:   
   alle betalingen + misintenties:
    NL58 RABO 0331 7012 78
   voor actie Kerkbalans:  
    NL74 RABO 0331 7019 60 en
    NL54 INGB  0000 5793 99

Locatiereferent:
  mevr. T. Wüts, Pastoraal werker
  tel. 071 - 402 9402  
   e-mail: truuswuts@parochie-augustinus.nl
Vieringen:
  za 19.00 uur, zo 9.30 uur
  viering in de sacristie: wo 9.00 uur
  meditatief moment in de kerk: vr 19.00 uur
De Wilbert:
  zo 10.15 uur
Overduin:
  4e dinsdag v.d. maand om 10.30 uur
Locatieredacteur: dhr. P. Hagenaars (PH)
 email kopij: redactiejdedoper@outlook.com
Webredactie: dhr. W. van Drunick
  email kopij: webmaster@joannesdedoper.nl
 

Van onze voorzitter
Het thema voor deze bijdrage is met
name: De ENQUÊTE: hoe is die uitge-
pakt? Zoals zo vaak is er goed nieuws,
en minder goed nieuws. Om met dat
laatste te beginnen: tot op het moment
van schrijven hebben we ruim 160
formulieren ontvangen, ofwel onge-
veer 20% van het aantal ingeschreven
gezinnen/adressen. Het hadden er
meer mogen zijn.
 
Maar het goede nieuws is dat diegenen
die wel ingestuurd hebben, in de
meeste gevallen niet alleen positief
hebben gereageerd, maar ook goed
gebruik gemaakt hebben van de mo-
gelijkheid commentaar te geven. In
sommige gevallen over zaken die niet
met het parochieblad te maken heb-
ben. Blijkbaar was deze enquête een
laagdrempelige mogelijkheid om zaken
door te geven. We zullen er dan ook
voor zorgen dat deze opmerkingen
zullen worden doorgegeven aan de
betrokken personen of werkgroepen.
 
De uitslag van de enquête was in feite
beslist eenduidig. Rond de 80 % vond
de ruimte voor Katwijk voldoende,
vond de informatie over vieringen dui-
delijk, wil het blad graag (kosteloos)
blijven ontvangen, en in ieder geval
met Pasen en Kerst.
Alleen over een eventuele financiële
bijdrage liepen de meningen uiteen:
54% vond dit een goed idee, 34% niet.
 
Van de 20% die niet instemmend rea-
geerden kwam in de meeste gevallen
de reactie: De digitale nieuwsbrief is
voldoende. Meer is niet nodig.
Ook waren er enkele opzeggingen.
 
Maar als we naar de commentaren

kijken, komt er een meer genuanceerd
beeld. 16% van alle commentaren was
ronduit positief: “mooi blad, om trots op
te zijn, te mooi om bij het oud papier te
doen, doorgaan zo.”
38% echter is van mening dat het blad
te luxueus is, te duur is, of in ieder geval
er te duur uitziet. Het mag wat beschei-
dener is de teneur van deze groep. Ook
valt op dat velen uit deze categorie niet
geïnteresseerd zijn in nieuws over de
andere kernen. 45 % gaf geen com-
mentaar.
 
Hoe is dit alles te interpreteren?
In de eerste plaats moeten we beden-
ken dat ruim 600, dat is 70% van alle
ingeschreven adressen een financiële
bijdrage geven via de actie kerkbalans.
Met dit gegeven kunnen we uitrekenen
dat van diegene die GEEN formulier
hebben ingestuurd, toch meer dan de
helft WEL een bijdrage betalen!
Overigens, ook onder degenen die het
formulier hebben ingestuurd, waren er
die aangaven niet meer in de kerk te
komen, maar wel het parochieblad
wensen te ontvangen. Als band met de
parochie.
 
Al met al is het onze opvatting dat de
conclusie is te rechtvaardigen dat in
ieder geval diegenen die een kerkbij-
drage betalen de Augustinus zullen
blijven ontvangen. We zullen nog uit-
zoeken hoe we om moeten gaan met
uitzonderingsgevallen, zoals diegenen
die geen kerkbijdrage betalen maar
wel met regelmaat in de kerk bijdragen
aan de collecte.
Verder is er toch een substantieel grote
groep die aangeeft dat het blad een
meer bescheiden opmaak en omvang
zou mogen hebben.
We zullen al deze conclusies, plus

overige waardevolle opmerkingen en
suggesties doorgeven aan de hoofdre-
dactie (mevrouw Connie Schutten en
pastoor Michel Hagen).
 
De enquête die wij hebben gehouden
heeft ook het één en ander losgemaakt
binnen de Augustinus parochie. Het
deed ons deugd dat wij onlangs heb-
ben vernomen van de hoofdredactie,
dat overwogen wordt in de gehele
parochie, bij alle kernen dus, het beleid
door te voeren dat allen die bijdragen
aan de kerk, het parochieblad zullen
blijven ontvangen.
 
We zullen U op de hoogte houden van
het verdere verloop. We mogen ver-
wachten dat snel eindconclusies ge-
trokken zullen worden.
Ik wil afsluiten door eenieder te bedan-
ken die de moeite heeft genomen om
te reageren en het formulier in te stu-
ren. Het zal helpen om in onze paro-
chie en parochiekern de juiste beslui-
ten te nemen.
 
Marten van der Meer

Wij, de huidige BC, Jeanne van der
Valk, Gerard Winkel Groenendyk en
ik, komen in de laatste fase van onze
termijn. Uiterlijk eind december
moet er een nieuwe BC worden
benoemd. Dit zal worden gedaan
door het parochiebestuur. Tot op
heden moeten diverse posten nog
worden ingevuld. Mocht U interesse
hebben en eens willen praten, dan
kunt U zich melden bij één van de
leden van de BC.
 
Marten van der Meer
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Zangkoor Cantemus
Op zondag 22 november a.s. vieren wij
in onze kerk weer het feest van Chris-
tus Koning. Vroeger ging dat op een
uitbundige manier met veel pracht en
praal en  een heuse processie. Tegen-
woordig is het feest wat minder uitbun-
dig maar daarom nog niet minder be-
langrijk. Ook op deze dag  vieren wij
tevens het feest van St. Caecilia, de
patroonheilige van de zangers en mu-
zikanten.  Dat is dan weer een mooie
gelegenheid om ons koor  in het zon-
netje te zetten. Zo eens per jaar heb-
ben de koorleden dat wel verdiend. 
Het gaat natuurlijk niet allemaal van-
zelf met het zingen. Een goed koor
moet wel een goede muzikale begelei-
ding hebben en dat hebben wij geluk-
kig in huis met onze organist/ dirigent
Niek van der Meij. Maar een koor kan
natuurlijk ook niet bestaan zonder en-
thousiaste leden. En ook die hebben
wij. Met goed oefenen op de repetitie-
avonden komen wij tot een heel mooi
resultaat en gezien de waardering van
de kerkgangers zijn wij  goed bezig.
Het is best wel een belasting voor de
vrijwillige zangers en zangeressen om
iedere week maar weer een avond te
gaan repeteren en dan zondags te
zingen tijdens de viering. Maar  geloof
mij,  zij doen dat met veel plezier want
zingen is dubbel bidden nietwaar?   
Op zondag 22 november zal Cante-
mus de zang verzorgen bij de Eucha-
ristieviering. Na afloop van  deze vie-
ring  kunt u  uw waardering laten blij-
ken naar de koorleden toe onder het
genot van een kopje koffie in de Kleine
Joannes. Tevens zullen wij dan weer
een verloting houden en daarbij zijn
dan ook weer leuke prijsjes te winnen.
De opbrengst van deze verloting is
voor de kas van ons zangkoor. Hiervan
laten wij de koorleden weer een keer
genieten als dank voor hun prestaties.
Als u dan denkt: dat zingen is zo gek
nog niet, daar wil ik ook best wel deel
van uitmaken, kom dan gerust een
keer op de woensdagavond in de
Kleine Joannes binnenlopen en proef
de sfeer. De repetitie is van 19.30 uur
tot 21.30 uur. Hopelijk bevalt het u en
blijft u voor langere tijd bij ons. Namens
alle koorleden van zangkoor Cante-
mus nodig ik u allen uit voor de  viering
op zondag 22 november maar zeker
ook bij de repetities daarna. 
Han van der Geer

Foto: Kees Heykoop

Bakkers gezocht! 
Om iedereen te kunnen voorzien van
een lekker stukje taart, cake of koek,
hebben wij nog een aantal enthousias-
te bakkers nodig. Dus bakt u graag,
denk dan aan ons en meld u aan voor

Werkgroep Zuiderkruis
Mis het niet! Op zondag 13 december
wordt weer de jaarlijkse Kerstmarkt
van Werkgroep Zuiderkruis gehouden
in de Kleine Joannes, direct na de
viering van deze zondag. Aanvang ca.
10:30 uur. U komt toch zeker ook? 
U kunt tijdens onze Kerstmarkt genie-
ten van een kopje koffie of thee met
daarbij een lekker stuk zelfgemaakte
taart, cake of koek. Vervolgens kunt u
gezellig snuffelen tussen de vele met
liefde gemaakte Kerststukken, Kerst-
versieringen en cadeau-artikelen. Er
zijn zowel dingen voor de kleine als
voor de grotere beurs te koop en de
hele opbrengst gaat naar ons nieuwe
project. Ook voor de inwendige kerst-
mens wordt gezorgd.
Wat denkt u van overheerlijke koekjes,
cakes, sinaasappelmarmelade, bon-
bons en nog veel meer?
Winnen? Behalve kerstartikelen kopen,
kunt u ook kerstartikelen winnen. Voor
slechts 50 cent per lootje, kunt u al een
gokje wagen. Alle te winnen prijzen zijn
aan ons geschonken. Er worden twee
trekkingen gehouden.

het bakken van iets lekkers. Bijvoor-
beeld: appeltaart, chocoladetaart, no-
tentaart, kwarktaart, boterkoek, kruid-
koek, cake of een baksel naar eigen
recept of idee. 
Ook als u zelf andere leuke/lekkere
dingen maakt of ongebruikt thuis heeft
liggen die u beschikbaar wilt stellen
aan het goede doel (voor de verkoop
of voor de loterij), dan horen wij dat
graag! Tel.: 071 40 75 436 
Hopelijk tot ziens op zondag 13
december! 
Werkgroep Zuiderkruis: Kees, Mar-
griet, Herman, Pauline, Maria, Ingrid
 

Dop je dopje
Weet u het nog??
In juni van dit jaar deden wij een oproep
tot het sparen van plastic doppen.
U heeft daar goed gehoor aan gege-
ven. Na een wat trage start had u het
door. De eerste ton is al geleegd en de
zak met doppen staat opgeslagen in
de kelder van de pastorie.
Uiteraard gaan we door, want met een
kleine moeite kunnen we veel berei-
ken.
 
U weet uiteraard nog hoe het werkt.
U spaart de plastic doppen van melk-
pakken, frisdrankflessen en pakken
vruchtensap en doet deze in de plastic
verzamelton achter in het kerkportaal.
Wij verzamelen deze in plastic zakken
en brengen de zakken naar activitei-
tencentrum Jottem in Oegstgeest. De
cliënten van Jottem, veelal mensen
met een verstandelijke beperking zoe-
ken de doppen uit en via hen worden
de zakken naar het recyclebedrijf in
België gestuurd. Dit bedrijf koopt de
doppen in en maakt hier o.a. pallets
van.

Bron: internet

 
Welke doppen sparen we:
Goede doppen bevatten een driehoek-
je met PP - EP of een 4, 5 of 2. Deze
zijn allemaal goed!
 
Dopjes van flessen frisdrank, mine-
raal- en spuitwater
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Jaarlijkse verkoop
En wel op 7 november  van 10.00 -
14.00 uur in de grote zaal van “de
kleine JOANNES”, Kerkstraat  68,
2223 AJ Katwijk. De laatste tijd is er
hard gewerkt door de dames van de
quiltgroep om zoveel mogelijk leuke
dingen voor de kerst te maken en ze
zijn nog niet klaar. Er zijn oa. quilts in
verschillende maten, tafelkleden /- lo-
pers, tafelversieringen en kado artike-
len.

Foto: quiltgroep
 
Ook zullen er andere artikelen zijn
zoals oa. leuke tassen, kaarten en
handwerk-  en quiltbladen. Natuurlijk is
er ook gelegenheid om een kopje kof-
fie / thee, tegen een geringe prijs, te
gebruiken. Een aantal dames gaan
ook nog  bakken, zoet en hartig, voor
bij de koffie en thee.
 
Als u iets meer wilt weten over het werk
van de quiltgroep dan is daar volop
gelegenheid voor. Misschien wilt u ook
handwerken voor de groep, maar niet
op de woensdag in de pastorie. Vraag
het de dames. We hebben genoeg
materiaal zodat u het een en ander
mee naar huis kunt nemen en thuis opFoto's: Astrid van der Valk

Liefde voor dieren.
Veel kinderen kwamen met hun plu-
chen dierenknuffel naar voren in de
gezinsviering zondagmorgen 4 okto-
ber van de parochiekern H. Joannes
de Doper uit Katwijk, deel uitmakend
van de parochie H. Augustinus met ook
kernen in Oegstgeest, Voorschoten en

Wassenaar. Er werd het verhaal van
Franciscus en zijn liefde voor de dieren
verteld. En het kinderkoor De Vrolijke
Noot zong speciaal voor deze gelegen-
heid het prachtige lied van Franciscus.
 
Wat een schitterend gezicht was het
om rond 9.15 uur veel kinderen met
hun ouders in de Kerkstraat in Katwijk
aan den Rijn te zien lopen met de kop
van het pluchen dier uit de plastic tas.
Of Boris de pluchen olifant die een klein
meisje trots onder haar armen mee-
droeg de kerk in. De mooiste reactie
kwam nog na afloop van een vijfjarig
jongetje: “Mijn opa zei na afloop dat ik
volgend jaar zijn pony mee mag
nemen.” Hier doe je het toch voor als
organisatie van zo’n gezinsviering!
 

Dopjes van melkpakken
Dopjes van pakken fruitsap
Dopjes van flessen voor sportdrank en
water
Deksels van pindakaas- en choco-
potten
Alle doppen waar de juiste symbolen
instaan zijn dus goed.
Let op!  De doppen worden ook uitge-
zocht door mensen met een visuele
beperking. Zij zien dus niet of doppen
vuil zijn of dat er nog scherpe resten
aan zitten. Dat kunnen zij alleen voe-
len, maar dan is het al te laat.
U DOET TOCH OOK MEE??
De ton voor de doppen staat in de hal
van de kerk. Met deze actie worden
veel doelen geholpen: Er wordt een
hond gekocht en opgeleid. U geeft di-
verse mensen een tijdsbesteding.
Het plastic komt niet in het milieu.

Allerheiligen en Allerzielen
De maand november, een echte
herfstmaand. De natuur verliest haar
glans, sterft een beetje. Dat herinnert
ons aan ons eigen sterfelijk bestaan.
Daarom vieren we op 1 en 2 november
twee hoogfeesten. Op 1 november
gedenken we alle heiligen die ons
voorgegaan zijn, die geen eigen naam-
dag hebben. En op 2 november geden-
ken we al onze dierbare overledenen.

Zondag 1 november zal er een eucha-
ristieviering zijn waarbij we toch zeven
vrouwelijke heiligen in het spotlicht
zetten, die wel een eigen naamdag
hebben, omdat in de loop van de tijd
we een beetje vergeten zijn dat we op
voorspraak van een heilige kunnen
bidden. En we hen in uw herinnering
willen halen. Deze vrouwelijke heiligen
willen ons bemoedigen en ons laten
weten dat zij voor ons bidden bij God
in de hemel. Zij zijn een teken van Gods
bescherming voor ons. Zij bidden dat
wij onze weg mogen volbrengen, de
weg van geloof in Jezus Christus en
de overwinning van Gods liefde.
Op maandag 2 november zal er om
19.30 uur een gebedsviering zijn waar-
bij we alle overledenen van het afgelo-
pen jaar gedenken die in onze paro-
chiekern begraven of bijgezet zijn. Na
de viering zal pater Bouman de graven
zegenen. Voor de kinderen is er vanaf
18:45 uur gelegenheid om onder lei-
ding van de KWD dames een graflicht
te versieren in de pastorie. Zij kunnen
die dan op de begraafplaats bij hun
dierbare overledenen plaatsen.
Twee vieringen om stil te staan bij hen
die ons zijn voorgegaan. Laten we dit
in verbondenheid samen vieren.
 
Gebedsleider Anneke Noordermeer-
Karremans
 

Bron: Internet

In Godsliefde geborgen
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DOOPSELVIERING:
De eerstvolgende doopselviering
zal plaatsvinden op: zondag 13 de-
cember 2015. De daaraan vooraf-
gaande doopselvoorbereidingsavond
wordt gehouden op: woensdag 25
november 2015 in de vergaderzaal
van de pastorie, Kerkstraat 70, van
20.00 – 22.00 uur. Wanneer u aan
de voorbereidingsavond wilt deel-
nemen, moet u van  tevoren contact
opnemen met het parochiesecreta-
riaat, tel. 4029402.

Inloopochtend Rijnsburg
Op donderdag 19 november is er weer
een inloopochtend. Iedereen is van
harte welkom, de ouderen en ook de
jongeren. Dus bent u oppas-opa of  –
oma, kom eens kijken en breng de
kleine mee. De koffie/thee met een
koekje staat vanaf 10 uur klaar. U kunt
een praatje maken, een spelletje doen,
een potje klaverjassen en ……sjoelen!
Ook de nieuwste “Rijnsburger” is altijd
ruim aanwezig. De locatie is in de
Maranathakerk, ingang Burg. Meij-
boomstraat. Het is rolstoel/rollator
toegankelijk. Het is de derde donder-
dag van de maand (juli en augustus
niet). Wij, als team van gastvrouwen
en  gastheren, vinden het fijn om ook
u/jij  te mogen begroeten.  

Betty Kotterer Tel. (071) 4023617

Koffieochtend Valkenburg
Voor onze dorpsgemeente een plek,
waar je een praatje kunt maken, een
spelletje kunt doen. Maar ook een plek
waar je terecht kunt met je vragen en
zorgen. Zo willen we gezelligheid en
een stukje eenzaamheid wegnemen
bij jong en oud. Elke eerste woensdag
van de maand in Het Trefpunt, Hoofd-
straat 35, Valkenburg en op de derde
woensdag van de maand in Herberg
Welgelegen, ’t Boonrak 21 Valken-
burg. Om 10.00 uur staat de koffie en
thee voor u klaar. Dus op 4 november
naar Het Trefpunt en op 18 november
naar Herberg Welgelegen. Voor meer
informatie of vervoer:
Annemiek Smits: 071 407 4232; Gea
de Vries: 06 468 998 57; Anja van der
Wel: 06 389 012 00.

Kerkvervoer
Als u wat ouder bent en/of slecht ter
been, dan mag dat geen belemmering
zijn om, als u dat wilt, naar de vieringen
in de kerk te komen.
Er zijn vrijwilligers die met de auto U
THUIS KOMEN OPHALEN om u naar
de kerk te brengen en u na de viering
ook weer naar huis brengen. Wilt u dus
op zondag naar de kerk, bel dan uiter-
lijk donderdag naar de contactpersoon
van de plaats waar u woont.

Contactpersoon voor RIJNSBURG is:
Anneke Noordermeer, Tel.: 071-4033388.
Contactpersoon voor KATWIJK EN 
VALKENBURG is: Erna Geurts, Tel.:
071-4014179 of 0612812203
 
Erna Geurts

Hartelijk Avondje  (11-09) 
Vorig jaar hebben we na afloop van de
Vrouwenavond bij de vrouwen geïnfor-
meerd, is er behoefte  aan meer? Meer
avondjes met elkaar? Misschien een
dag in plaats van alleen een avond?
Een creatief iets? Er was bij weinig
mensen behoefte maar ……. bij ons
wel, dus we dachten  ‘als we het niet
proberen weten we het niet!’, dus we
staken de koppies bij elkaar…..we
prikten een datum…..we belden met
Petra van Hippe Stippe in Katwijk…..
we maakten een uitnodiging en deden
deze de deur uit. Vervolgens was het
wachten geblazen…….wachten op
JULLIE!
Het wachten werd beloond, wat een
enthousiasme!!
De teller bleef steken op ruim 50
dames, jong en oud!
We begonnen om 20.00 uur met een
heerlijk bakje koffie en een heerlijk
stukje taart (zonder dit kunnen we
natuurlijk niet starten). Daarna was het
aan mij om de avond ‘officieel’ te ope-
nen, uiteraard met een gebed. We
waren uiteindelijk allemaal samenge-
komen om het samen leuk en gezellig
te hebben en wilden daar ook God voor
danken!
Na een uitleg van Petra konden we zelf
onze kledinghanger verbouwen tot een
hart. Mooi konden we het hart nog niet
noemen maar nadat we het omhuld
hadden met eucalyptus en hortensia
waren ze stuk voor stuk schitterend!
Het was een hele klus en tussendoor
hadden de meesten geen tijd om een
slokje van hun drankje te nemen maar
nadat het werk was neergelegd des te
meer. Piet en Frank (de beheerders

Foto's: Marloes Jongeneel

van onze "kleine JOANNES") hebben
goed voor ons gezorgd!
Het was een heerlijke avond vol crea-
tiviteit en gezelligheid.
Lieve dames, wij hebben ervan geno-
ten en hopen dit soort avondjes zeker
vaker te organiseren om zo met elkaar
samen te zijn. Waardevol!
 
Lieve groet,  Joke, Debby, Laura en
Marloes  
 

uw gemak iets maken. Kan ook breien
of haken zijn.
Noteer de datum en we zien u graag
op 7 november.
 
Quiltgroep ‘De Bonnette’
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H. Joannes de Doper/ Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius / Voorschoten

Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 Leidseweg 98

za. 31-okt 19.00   EV pastor Lansbergen / 19.00   EV pater Magnin 
cantor

zo. 1-nov Allerheiligen 09.30   EV pastoor Hagen & 11.00   EV pastor De Graaf & 11.00  EV pastor Lansbergen /
pw Wüts / Cantemus pw Van Beurden / Laurentiuskoor / R

Gemengd Koor voedselmanden voedselmanden diaken Brink 

ma. 2-nov Allerzielen 19.30   EV pater Bouman & pw Wüts / 19.00 WGV pw Van Beurden / 19.00 WGV pw Gudde /
Vocalis / Gemengd Koor / Dameskoor /
herdenking overledenen / herdenking overledenen herdenking overledenen 
koffiedrinken Kleine Joannes

di. 3-nov 09.30   EV pastor Lansbergen

wo. 4-nov 09.00   EV pastor Lansbergen 15.00  EV pater Bouman & pw Gudde /
in Adegeest

19.00 WGV pw Gudde /
actueel avondgebed

do. 5-nov 09.30 WCV pw Van Beurden 09.00   EV pastor Lansbergen

vr. 6-nov 19.00 WGV Meditatief Moment / 
gbl Noordermeer

za. 7-nov H. Willibrordus 19.00 WGV Taizé-viering / 19.00 WGV pastoor Hagen /
voedselmanden versperviering / 

Schola Cantorum
zo. 8-nov 32e Zondag d.h. jaar  09.30  EV pastoor Hagen / 11.00   EV pastoor Hagen & 11.00 WCV gbl Klaasesz / 

Cantemus / pw Van Beurden / organist-cantor gbl Klaase
voedselmanden viering H. Willibrord /

Schola & Dameskoor

      (zie St. Jozef: 11.30u)       (zie St. Jozef: 11.30u)       (zie St. Jozef: 11.30u)       (zie St. 

di. 10-nov 09.30   EV pastor Lansbergen

wo. 11-nov 09.00   EV pastoor Hagen 15.30  EV pastoor Hagen /
in Foreschate

do. 12-nov 09.30 WCV pw Van Beurden 09.00   EV pastoor Hagen

vr. 13-nov 19.00 WGV Meditatief Moment / 
gbl Noordermeer

za. 14-nov 19.00   EV pastor Lansbergen / 19.00 WCV pw Van Beurden /
cantor samenzang

zo. 15-nov 33e Zondag d.h. jaar 09.30 WCV pw Wüts / KWD / 11.00   EV pastor Lansbergen & 11.00  EV pastoor Hagen & pw Gudde /
Vocalis pw Van Beurden / Kinderkoor / gezinsviering La

Gemengd Koor

di. 17-nov 09.30   EV pastor Lansbergen

wo. 18-nov 09.00   EV pastor Lansbergen 

do. 19-nov 09.30 WCV pw Van Beurden 09.00  EV pater Bouman

vr. 20-nov

za. 21-nov 19.00   EV vicaris Flohr / 19.00   EV pastor Lansbergen 19.00   EV pater Van Ulden &
Spirit / pw Gudde / Laurentiuskoor /
toediening H. Vormsel voor toediening H. Vormsel: zie J. de Doper toediening H. Vormsel

zo. 22-nov Christus Koning 09.30   EV pastor Lansbergen / 11.00   EV pastor Lansbergen / 11.00   EV pastoor Hagen / 
Cantemus / Schola Cantorum organist-cantor organist-c
koffiedrinken Kleine Joannes

di. 24-nov 10.30   EV pastor Lansbergen / 09.30   EV pastoor Hagen
in Overduin

wo. 25-nov 09.00   EV pastoor Hagen 

do. 26-nov 09.30 WCV pw Van Beurden 09.00   EV pastoor Hagen

vr. 27-nov

za. 28-nov 19.00 WCV gbl Noordermeer / 19.00   EV pastoor Hagen / gastkoren
samenzang Sursum Corda & Excelsior

zo. 29-nov 1e Zondag v. d. Advent 09.30   EV pastoor Hagen / 11.00   EV pastoor Hagen & 11.00  EV pastor Lansbergen /
(aanvang nieuwe gezinsviering / pw Van Beurden / organist-cantor
kerkelijk jaar: jaar-C) De Vrolijke Noot Spirit / gezinsviering 19.00 OCV pw Gudde & ds Smit /

Advent Carol Service

Legenda:      EV     =   Eucharistieviering OCV   =   Oecumenische viering

WCV =   Woord-  en  Communieviering KWD   =   KinderWoordDienst

WGV =   Woord-  en  Gebedsviering VNTB  =   Vieringtype en/of voorganger: Nader Te Bepalen

16

Liturgische Agenda voor de periode van za. 31 oktober t/m zo. 29 november 2015



De Moeder Gods / De Goede Herder/Wassenaar St. Jozef / Wassenaar Sint Willibrordus / Wassenaar
Voorschoten
B.S. v.d. Oyelaan 18 Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat 77

     (zie Sint Willibrordus: 19.00u)      (zie Sint Willibrordus: 19.00u) 19.00   EV pastoor Hagen / za. 31-okt
samenzang

09.30   EV pastor Lansbergen / 09.15  EV Franstalige parochie 09.30   EV pater Peters / 09.30   EV pater Bouman &  zo. 1-nov
pw Wüts / Cantemus pw Van Beurden / Laurentiuskoor / Respons / 11.00  EV pastoor Hagen & Magn. Cantorij / diaken Brink /

Gemengd Koor voedselmanden voedselmanden diaken Brink / koffiedrinken in Sion Caecilia / koffiedrinken
Dameskoor / koffiedrinken

19.00 WGV diaken Brink / Dameskoor / 19.00  EV pastor Lansbergen / 19.00   EV pastoor Hagen / ma. 2-nov
herdenking overledenen / Magn. Cantorij / Pro Deo /
na afloop zegening graven / herdenking overledenen herdenking overledenen /
koffiedrinken na afloop zegening graven

19.00  VNTB 10.30   EV pastoor Hagen  / 09.00   EV pastoor Hagen di. 3-nov
in Kerkehout

09.00   EV pastoor Hagen wo. 4-nov

09.00   EV pastoor Hagen wo. 4-nov

09.00   EV pastor Lansbergen / 10.00   EV pastoor Hagen / vr. 6-nov
in Mariakapel in Sophiekehuis 

     (zie St. Jozef: 19.00u) 19.00   EV pastor Lansbergen /      (zie St. Jozef: 19.00u) za. 7-nov
cantor / 
viering H. Willibrordus

 09.30  EV pater Bouman & 09.15  EV Franstalige parochie  09.30  EV pastor Van Bockxmeer  09.30  EV pastor Lansbergen &  zo. 8-nov
Cantemus / pw Van Beurden / organist-cantor gbl Klaasesz / 11.00  EV pastor Lansbergen / & gbl Elshout / diaken Brink / KWD / 

Laurentiuskoor samenzang Magn. Cantorij viering H. Willibrordus en
H. Hubertus / Caecilia &
2 Jachthoorngroepen /
koffiedrinken

11.30u)       (zie St. Jozef: 11.30u)       (zie St. Jozef: 11.30u)       (zie St. Jozef: 11.30u) 11.30 Kleuterkerk /       (zie St. Jozef: 11.30u)
thema: St. Maarten

19.00   EV pater Bouman 09.00   EV pastoor Hagen di. 10-nov

10.30  EV pastor Versteegen / in 09.00   EV pastor Lansbergen wo. 11-nov
Johannahuis

09.00   EV pastor Lansbergen do. 12-nov

09.00   EV + aanbidding / pastoor vr. 13-nov
Hagen / in Mariakapel

     (zie Sint Willibrordus: 19.00u)      (zie Sint Willibrordus: 19.00u) 19.00   EV pastoor Hagen / za. 14-nov
samenzang

09.30   EV pastoor Hagen / 11.00  EV pater Bouman & 09.30 WCV diaken Brink / 09.30   EV pastor Lansbergen / zo. 15-nov
Vocalis pw Van Beurden / Kinderkoor / gezinsviering Laurentiuskoor diaken Brink / Magn. Cantorij / gospelkoor Soul2Soul /

La Pastorella diaconieweekend koffiedrinken
17.00  EV Franstalige parochie

19.00   EV pastor Lansbergen 09.00  EV pastoor Hagen di. 17-nov

09.00   EV pastoor Hagen wo. 18-nov

09.00  EV pastoor Hagen do. 19-nov

09.00   EV pastoor Hagen / vr. 20-nov
in Mariakapel

16.30   EV pastoor Hagen /
in Zomerland

     (zie St. Jozef: 19.00u) 19.00  EV pastoor Hagen /      (zie St. Jozef: 19.00u) za. 21-nov
cantor

09.30 WCV gbl Naber / 11.00 VNTB / Dameskoor 09.30   EV pater Thomas & 09.30   EV pastoor Hagen / zo. 22-nov
Cantemus / Schola Cantorum organist-cantor organist-cantor / diaken Brink / Caecilia

koffiedrinken 17.00  EV Franstalige parochie The New Voices /
toediening H. Vormsel

19.00   EV pastoor Hagen 09.00  EV pastor Lansbergen di. 24-nov

09.00  EV pastor Lansbergen wo. 25-nov

09.00  EV pastor Lansbergen 10.30   EV pastor Lansbergen / do. 26-nov
in Huize Willibrord

09.00   EV pastoor Hagen / in 19.00 OCV oecumenische vesper vr. 27-nov
Mariakapel

     (zie Sint Willibrordus: 19.00u)      (zie Sint Willibrordus: 19.00u) 19.00   EV pastor Lansbergen / za. 28-nov
samenzang

09.30   EV pastor Lansbergen / 11.00  EV pastoor Boro & 09.30   EV pastor Van Bockxmeer 09.30   EV pater Bouman &  zo. 29-nov
Laurentiuskoor diaken Brink / samenzang & gbl Elshout / diaken Brink / KWD /

16.00 OCV pastoor Hagen & ds De Klerk / Magn. Cantorij Pro Deo
oecumenische vesper 

17.00  EV Franstalige parochie

Opmerking:   Bij onduidelijkheden of een (ogenschijnlijke) fout in een vermelding:

neemt u  s.v.p.  contact op met uw locatieredacteur
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Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest
Pastorie: 
 Rhijngeesterstraatweg 35
2341 BR Oegstgeest
tel. 071 - 517 5304
Website:
www.willibrordoegstgeest.nl
E-mailadres:
pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Gastvrouw/heer:
aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur
IBAN Bankrek. nrs.:
Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en
NL95 RABO0138 4020 19  
 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32

Intenties:
ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 uur
tel. 071 - 517 5304
NL66 INGB 0000 1550 99
Vieringen:
di en do om 9.30 uur  
 za om 19.00 uur en zo om 11.00 uur
Locatiereferent: 
 dhr. P. van Beurden, Pastoraal werker (PB)
E-mail: petervanbeurden@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur: 
 mw. M.L. de Laat (kopij) (ML)
E-mail: mldelaat@freeler.nl
Redactie Website:
E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl 

Familieberichten
Gedoopt
Ilse Merel, (18 oktober) dochter van
Piet Wessels en Vanessa de Bonth.
Emma Chrissy Johanna  (1 november)
dochter van Willem Geene en Tessa
Theele
Lotte Olivia, (6 november) dochter van
Max Waaijers en Kasia Jelito
Mogen zij allen de liefde van God en
mens ervaren en uitgroeien tot opge-
wekte christenen!
 
Overleden
Gerrardina Vink – Werther
Binnen het jaar dat haar man Piet
overleed openbaarde zich bij Gerrie
weer een eerdere ziekte, nu onbehan-
delbaar. In het hospice van Leiden
kreeg ze warme zorg. Daar ontving ze
ook het sacrament van de zieken. Met
zorg en trouw speelde haar leven zich
af rond haar huis en gezin. Gerrie werd
80 jaar oud. We vierden haar leven op
vrijdag 16 oktober waarna ze begraven
werd op het parochiekerkhof te Oegst-
geest.
Mogen al onze lieve doden nieuwe
toekomst ervaren bij de goede God.
 

Berichten en activiteiten
Inzameling voedselbank
Weekend van 30 oktober en 1 novem-
ber.
Schrijven voor Amnesty
Maandag 2 november van 14.00-16.00
uur op de pastorie.
Allerheiligen
In de zondagse viering van 11 uur
krijgen alle heiligen alle ruimte in ons
midden.
Allerzielen

Willibrordzondag
8 november vieren we in ons midden
de gedachtenis aan onze patroon, St.
Willibrord. In de viering van 11 uur
zullen het dameskoor en de schola de
dienst verzorgen. Voor de kinderen is
er kinderwoorddienst en voor allen is
er een nazit, c.q. afterparty. Na een
korte pauze met een broodje, koffie,
limonade en thee en ontmoeting, is er
aansluitend een klein muzikaal uurtje
waarin mensen uit onze parochie zich
muzikaal kunnen laten horen. Komt
allen tezamen! Bron: onbekend

Kinderkoor
Het was een blijde verrassing dat op 9
oktober wel tien kinderen kwamen
proeven van het nieuw op te richten
koor. Lisa van Arend leerde enthousi-
ast hoge en lage tonen zingen en ge-
bruik te maken van onze menselijke
blaasbalg: de longen. Na een uurtje
klonken er al mooie liederen. En de
ouders zaten eigenlijk te popelen om
mee te doen. Maar ja, het wordt een
kinderkoor. Hopelijk komen ze alle-
maal verder proeven. Want de smaak
krijg je pas echt na een paar keer te
pakken. Repetities steeds op vrijdag
van 17.00 uur tot 18.00 uur, in de Wil-
librordkerk van Oegstgeest.
 
Contact:
petervanbeurden@augustinus-parochie.
nl of l.j.c.vanarend@hotmail.com

Bron: www.noorderlichtgemeente

Bron: many more worlds

Maandag 2 november vieren we ‘s
avonds om 19.00 uur de gedachtenis
aan alle overledenen. Die van het af-
gelopen jaar worden met name ge-
noemd. We zullen aan het eind van de
viering lichten plaatsen op de graven
van ons kerkhof. Na afloop staat er ook
een bakkie troost klaar in de kerk. Om
elkaar nog even te ontmoeten voor wij
uiteen gaan. Eenieder van harte wel-
kom.

Wanneer ik sterven zal, weet God,
en hoe ik sterven zal, weet Hij ….
Dit is voor Hem, en slechts ’t gebod
dat ik zal leven, is voor mij.
 
Die mij eertijds geschapen heeft
en veilig in het leven bracht,
zal mij, heb ik mijn dag doorleefd,
ook wel geleiden door de nacht.
 
J.P. van Renssen
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Pastoraat rond levenseind
In het licht van het jaargetijde maak ik
u er graag weer op attent dat voor zorg
en begeleiding rond ziekte en levens-
einde u altijd contact kunt opnemen
met het secretariaat. Voor lichamelijk
ongemak belt u een dokter. Voor ha-
peringen aan de ziel kunt u de pastor
bellen.

Bron: www.libelle.nl

Allerheiligen en Allerzielen
1 en 2 november viert de kerk als het ware de oogstdankdag voor het leven.
Waar de traditionele oogstdankdagen in onze verstedelijkte samenlevingen vaak
zijn verdwenen, is het feest van alle heilige zielen onwrikbaar gehandhaafd en
mag het op grote deelname rekenen in kerken en op kerkhoven. Deze gedach-
tenissen, wanneer de herfst op haar hoogtepunt is, verbinden ons steeds weer
met het leven. Met geboorte en ontplooiing, het begin, maar ook met ouder
worden, ziekte en inplooing, het einde.
 
Schouders
We staan stil bij degenen die ons het leven hebben aangereikt. Het leven met
al zijn facetten. We staan stil bij degenen die ons hebben verteld van God, die
ons hun manier van geloven hebben aangereikt en op de schouders van wie
wij als het ware staan. Vooroudergedachtenis. We kennen dat wel van bepaal-
de volkeren. Voorouderbeelden waar letterlijk de ene generatie op de schouders
van de andere staat. Kijk maar eens goed rond in het Volkenkundig Museum
van Leiden. 

Detail voorouderpaal uit het Tropenmuseum in
Amsterdam (foto: PvB)

Het Vormsel 21 november
Het gaat goed. De 13 jongeren die aan
de voorbereiding van het vormsel zijn
begonnen, raken steeds meer in vorm.
Ze krijgen er steeds meer zin in en
hebben elkaar al aardig leren kennen.
Voor je het weet is het dan zover, za-
terdag 21 november. Dan zal vicaris
Flohr de jongelui komen vormen.

 
Onze voelsprieten zijn gevoelig, maar
veel ontgaat ons helaas. We zijn God
niet, geen alziend oog. Zeker als het
gaat om ziekte en laatste levensfase is
het altijd heel prettig om samen die weg
te gaan. Onderweg leer je elkander
kennen en kun je wensen kenbaar
maken. Zoals voor  communie aan
huis, een ziekenzalving, verlangens
over uitvaart. Bel ons dus gerust!
 
PvB

Voorouderpalen in het Tropenmuseum in Am-
sterdam. (foto: PvB)

Eer
De betekenissen van 1 en 2 november
rijmen op het eert uw vaders en moe-
ders van de tien woorden. Voor de één
is dat een houding van nature. Tegelijk
merk ik wel eens dat die verbonden-
heid met voorouders erg dun is. Als ik
bij een uitvaartgesprek vraag naar het
beroep van opa en oma, dan valt het
wel eens stil. Ja, zo gaat het ook, fa-
miliegeschiedenissen verdampen. Raken
vergeten. Jammer, denk ik dan, het
maakt je worteling zo kwetsbaar. Te-
gelijk weet ik dat het leven vooruit wijst,
naar toekomst, verder en beter.
 
Voorbeeld
De gedachtenis aan alle heilige zielen
mag even weer een pas op de plaats
zijn. Reflexie op onze wording, men-
sen gedenken die ons vooruitgingen
en wier denkwerelden, geloof en idea-
len, de sfeer was waarin wijzelf zijn
groot gegroeid. Mensen aan wie we te
danken hebben wie we zijn. Levens-
voorbeelden: al die heilige vaders en
moeders, oma’s en opa’s, juffen en
mesters, begeleiders en docenten,
vrienden en vriendinnen, al die heilige
voorbeelden die ons met hun bestaan
richting hebben gewezen.  Alle Heilige
Zielen: oogstdankdag voor het leven!

Bron: www.rksusteren.nl

 
Dat gebeurt in de H. Joannes de
Doperkerk van Katwijk. Spirit zingt en
natuurlijk is het prachtig als van beide
locaties veel mensen om 19.00 uur
acte de presence geven.
 
Van de Willibrordlocatie zijn Lara, So-
phie, Susanne, Angelo, Mariëlle en
Sander de vormelingen. Uit Katwijk,
Valkenburg en Rijnsburg komen Quin-
ty, Lithiana, Manon, Marit, Tom, Dylan
en Marloes.
 
Mogen zij allen begeesterd raken door
de Geest van Christus, Gods Geest die
waait waar zij maar wil. Proficiat jon-
gens en meisjes, en een feestelijke dag
toegewenst!
 
PvB
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Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods
Het Kerkelijk Bureau:
   ma t/m za van 9.30 tot 12.30 uur
   Leidseweg 102
   2251 LG Voorschoten
   tel. 071 - 561 2508
Website:
  www.rkvoorschoten.nl
Webredactie: dhr. Jan Iemenschot
  e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl
E-mailadres:
  kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
Parochiekerken:
  Heilige Laurentius
  Leidseweg 98, 2251 LG  Voorschoten
  De Moeder Gods
  B.S. v.d. Oyelaan 18, 2252 EB  Voorschoten

IBAN Bankrek. nrs:
  NL95 RABO 0155 0008 53
  NL45 INGB 0000 3669 37
Vieringen:
  zo 9.30 uur De Moeder Gods
  zo 11.00 uur H. Laurentius
  di 19.00 uur De Moeder Gods
  do 9.00 uur H. Laurentius
Locatiereferent:
  dhr. D. Gudde, Pastoraal werker (DG)
  tel.: 071-5612508
  (via kerkelijk bureau, ma t/m za 9.30-12.30)
   e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur:
  mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ)
   e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

Agenda
Zondag
 

1 november
Voedselmanden in beide kerken

Maandag
11.00 uur
20.00 uur

2 november
Liturgisch bijbellezen (Pastorie HL)
Samenscholen: Rondom 40 (Kon.Wilhelmi-
nalaan 12)

Woensdag
10.15 uur

15.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

4 november
Samenscholen: Woensdagmorgenkring (De
Werf)
Viering Adegeest (Oec. gedachtenisviering)
Actueel avondgebed (HL kerk)
Samenscholen: Meditatief schilderen (De
Werf)

Donderdag
20.15 uur

20.30 uur

5 november
Samenscholen: Bruggenbouwers (bij een van
de deelnemers thuis)
Meditatie vanuit Christelijke traditie (Pluspunt)

 7 en 8 november  Zondag voor de oecume-
ne (collecte voor de St. Willibrordvereniging )

Woensdag 11 november
10.00 uur Samenscholen: Toenemen in wijsheid

(Pluspunt)
15.30 uur Viering Foreschate
 14 en 15 november - Nationale jongerencollecte
Zaterdag 14 november
16.00 uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Sacristie

MG)
Zondag 15 november
16.30 uur Samenscholen jeugd: St. Maarten kinder-

speeldienst (Het Kruispunt)
20.00 uur Orgelwensconcert div. Voorschotense orga-

nisten (HL kerk)
Dinsdag 17 november
20.00 uur Samenscholen: Geloof in de publieke ruimte

(De Werf of De Hoeksteen)
Donderdag 19 november
10.00 uur Vergadering Seniorenpastoraat (Pastorie HL)
20.30 uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Pluspunt)
Zaterdag 21 november
19.00 uur H. Vormsel - Vormheer pater L. van Uden ofm

(HL kerk)

Zondag 22 november
 Koffiedrinken MG
Woensdag 25 november
16.00 uur Samenscholen: Wijsheid komt met de jaren

(Grote zaal Rossiniflat)
 28 november t/m 20 december
 Bisschoppelijke Adventsactie
Zaterdag 28 november
16.00 uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Sacristie

MG)
Zondag 29 november
19.30 uur Samenscholen: Spiritueel café (Het Kruispunt)
Maandag
19.30 uur

20.00 uur

30 november
Avond over herbestemming voorwerpen MG
(zie pag. 21)
Samenscholen: Rondom 40 (Kon. Wilhelmi-
nalaan 12)

 

Feestelijke opening Bondsgebouw
Onder grote belangstelling is zondag 11 oktober het Nieu-
we Bondsgebouw officieel in gebruik genomen. Na een
pontificale eucharistieviering gingen we in processie naar
het Bondsgebouw waar de bisschop voorging in het zege-
ningsritueel. Na de zegening waren er enkele toespraken,
door onder meer burgemeester Staatsen, ds. Hanna Smit
en Peter van Beurden, die het reliëf met de beeltenis van
wijlen pastoor Paardekooper onthulde. Met veel bewonde-
ring hebben vele parochianen en gasten het nieuwe ge-
bouw bekeken. Zie ook de foto’s op de voorkant.
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Heel veel dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt,
met name de bouw-vrijwilligers onder leiding van Wim
Koster, en ook allen die deze zondag hebben meegeholpen. 
Dirk Gudde, locatiereferent

Familieberichten
Overleden
 
Op 21 juli overleed in het hospice in Leiden  Anton Bakker.
Hij woonde met zijn echtgenote in de Rossiniflat. De heer 
Bakker heeft een werkzaam leven achter de rug in diverse
functies. De laatste jaren was hij erg ziek, en steeds minder
mobiel. De laatste periode was voor hem en voor zijn vrouw
heel zwaar. Ondanks zijn ziekte verloor hij niet zijn humor
en probeerde hij nog te doen wat voor hem mogelijk was.
Zijn uitvaart en de crematie vonden plaats in Leiden. Zijn
gedachteniskruisje hangt in onze kerk en wij zullen hem
ook in onze parochiekern gedenken. Anton Bakker is 78
jaar geworden,
 
Op dinsdag 1 september is overleden Hendrika Johanna
Maria Schütte-Kenter in de leeftijd van 77 jaar. Zij woonde
aan de Merelhof 121. Dood en leven kwamen dicht bij el-
kaar, omdat twee dagen na haar overlijden een kleindoch-
ter Brem is geboren. Woensdag 9 september was haar
uitvaart in de H. Laurentiuskerk. Zij is begraven op Rozen-
burgh.
 
Op maandag 14 september is overleden Andrew Kepinski.
Hij was 79 jaar. Hij woonde met zijn vrouw aan de Brahms-
laan. De uitvaart heeft op zaterdag 19 september in Katwijk
in besloten kring plaatsgevonden.
 
Op 3 oktober overleed op 72-jarige leeftijd Wim Duynisveld.
Wim was een man met een rijk werkzaam leven als aanne-
mer en timmerman. Zijn zorgzame aard uitte zich ook door
de manier waarop hij omging met zijn vogels, zijn grote
hobby. Een lieve man voor de mensen om hem heen. Wim
leed al vele jaren aan reuma, het laatste jaar kwam daarbij
dat zich een hersentumor openbaarde. Hij is door zijn fa-
milie tot op het laatst liefdevol thuis verzorgd. Op 8 oktober
hebben wij te midden van zijn vrouw, kinderen en kleinkin-
deren en verdere familie en bekenden afscheid van hem
genomen in de H. Laurentiuskerk, waarna hij begraven is
op het kerkhof.
 
Mogen zij rusten in vrede.
  

Uitje Kinderkoor
Het kinderkoor en de misdienaars van de H. Laurentiuskerk
en De Moeder Godskerk in Voorschoten danken alle
mensen voor hun bijdrage aan hun jaarlijkse uitje. Het was
een supermooie dag. We hebben genoten in Drievliet.

Voorwerpen De Moeder Gods
Nu bekend gemaakt is dat De Moeder Godskerk na Pasen
2016 gesloten zal worden, komt ook de vraag op wat er met
de voorwerpen uit deze kerk gebeurt. Het gaat om gewone
gebruiksvoorwerpen, zoals een tafel of een kapstok, maar
veel meer nog over de religieuze voorwerpen: beelden,
altaren, schalen, kelken etc. Voorwerpen met een bijzon-
dere waarde, emotioneel, historisch of religieus.
 
Hierover is door Richard Bot, vanuit zijn functie bij het
bisdom Rotterdam, een rapport gemaakt. Daarin wordt bij
elk voorwerp een advies gegeven: Blijven gebruiken in de
H. Laurentiuskerk, of via het bisdom ergens anders een
functie geven, of op een andere manier een nieuwe be-
stemming geven. Over dit rapport zal de Beheercommissie,
en uiteindelijk het Parochiebestuur, een besluit nemen. Een
commissie gaat er nu mee aan de slag.
 
Wij vinden het belangrijk dat ook de parochianen hierover
kunnen meepraten. Misschien heeft u nog wel bijzondere
herinneringen of verhalen bij bepaalde voorwerpen, of
ideeën over wat we ermee kunnen doen. Daarom organi-
seren we op 30 november een parochieavond in (de zaal
bij) de De Moeder Godskerk. Inloop vanaf 19.30 uur +
koffie/thee; 20.00 uur aanvang. Op deze avond zal Richard
Bot het rapport toelichten, we zullen interessante achter-
gronden horen bij bijzondere voorwerpen, en u heeft de
kans herinneringen op te halen en mee te praten over de
herbestemming. Allen van harte welkom. 
Dirk Gudde, locatiereferent
 

Laurentiuspenning
Op Start/Augustinuszondag 6 september hebben George
en Willy Meijer de Laurentiuspenning uitgereikt gekregen.
Deze penning wordt uitgereikt aan personen die zich op
bijzondere wijze hebben ingezet voor onze geloofsgemeen-
schap.
Willy in het bijzonder voor de Pastoraatgroep en nog ande-
re groepen. Ook poetste zij met George en anderen het
kerkzilver. George is o.a. koster in De Moeder Gods. Beiden
jarenlang filmavonden georganiseerd. Vaste bezoekers
van het bijbel lezen. Leden van de werkgroep “Afscheid van
De Moeder Gods”. Seniorenpastoraat. Daarnaast gaan zij
bewust en lerend om met hun geloof. Zij maken het onder-
linge pastoraat in de geloofsgemeenschap waar. Het is ook
passend dat zij beiden tegelijk een Laurentiuspenning
kregen, mede door de mooie manier waarop zij met elkaar
omgaan. Het is gewoon inspirerend om hen samen te zien.

21

H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten



Overledenen 2 november
2014 - 2 november 2015 
Aad Vreeswijk
Rie Klaassen-de Groot
Geertrui Botman-Visser
Paul Kampshoff
Jo van den Berg-Blom
Agnes Lamboo-Wesselman
Annie Zoetemelk-Meijer
Theo Sluys
Hanneke Donders-Scheepmaker
Giny van Nijnatten-Deckers
Kees Onderwater
Marianne Nout-Meijer
Johan Post
Tine Kriek-den Oude
Corrie van der Hulst – van der Poel
Piet Houtman
Jacobus Jacobs
Jacques van Diepen
Marinus Siero
Ria Grundeken – Koppers
Gerard Kriek
Joop van Teeffelen
Robert Bernsen
Wim Kneijber
Gerard Vermeulen
Joop Willems of Brilman
Lidy van Lierop- Schmand
Anton Bakker
Frans Zonneveld
Marianne Huijg
Anna Clara Bot – Yska
Cor van der Hulst
Erika Schütte – Kenter
Andrew Kepinski

Pelgrimstocht naar Santiago
de Compostella
De Wereldraad van Kerken heeft voor
de komende zeven jaar een nieuw
thema bedacht: ‘Pelgrimage van recht-
vaardigheid en vrede’. De Raad van
Kerken van Nederland heeft besloten
daaraan mee te gaan doen. De bijdra-
ge begint met te kijken wat er op een
pelgrimage gebeurt. En dat willen we
gaan doen in de veertigdagentijd van
2016.
Op 17 februari 2016 nodigen we twee
hindoes, mevrouw Maltie Koeldiep en
haar moeder Devi Koeldiep uit om te

vertellen over hindoe pelgrimages
naar en in India. Op 2 maart 2016 komt
imam Hassan Bouyazdouzen, die
komt vertellen over de pelgrimstocht
naar Mekka. En op 16 maart 2016 wil
ik mensen uit onze parochie of ge-
meente laten vertellen over hun eigen
pelgrimstocht naar Santiago de Com-
postella. Jelle Wiering, een student
van mij in Utrecht is afgestudeerd op
een godsdienstwetenschappelijke stu-
die over deze pelgrimstocht. Daarom
zoek ik nu naar mensen in Voorscho-
ten en omgeving die de tocht naar
Santiago de Compostella gemaakt
hebben en hieraan mee willen doen.
Wie mee wil doen, kan zich melden bij
Freek Bakker, tel. 071-5761130 of
06-1380568; f.l.bakker51@online.nl. 
Freek Bakker

Parochiekerngids
Voor het seizoen 2015/2016 is een
nieuwe Parochiekerngids gemaakt. U
vindt er alle namen van de pastores,
parochiebestuur, beheercommissie en
pastoraatgroep. Verder treft u een
opsomming van de werkgroepen aan
met vermelding van de contactperso-
nen. Met dank aan José Wouters voor
de samenstelling.
Actie schoenmaatjes 2015
Eind oktober is in de kerken en scholen
van Voorschoten de jaarlijkse actie
Schoenmaatjes van start gegaan! De
actie waarbij kinderen en volwassenen
een schoenendoos met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed vullen.
Deze dozen worden uitgedeeld aan
kinderen in arme landen als Ghana,
Irak, Kenia en Oeganda.
Tijdens de viering van 25 oktober is de
actie in de katholieke kerk van start
gegaan. Het doel is om als katholieke
kerk van Voorschoten in ieder geval 15
dozen te doneren. Tot en met zondag
15 november kunt u deze dozen vullen
met producten die zijn opgenomen in
de folder, die tijdens de dienst van 25
oktober is uitgedeeld. Uw doos kunt u
tot en met zondag 15 november tij-

dens de gezinsviering inleveren. Na-
mens alle kinderen die een doos ont-
vangen, of voor uw gift: heel veel dank!! 
Clare Huizing (RK Kerk), Eveline Zoet
(RK kerk) en Rosemarie Fransen
(PGV).

Nieuws Kinderkoor
Daar staan ze dan te glimmen. Wat zijn
we trots op hen. Er waren in september
maar liefst vier jubilarissen: Chiara was
zeven jaar lid. Ze kreeg een bloemetje
in de kerk, want dat is een indrukwek-
kend lange tijd voor een kinderkoor.
Sascha zit al zes jaar op ht koor. Hij
bijft voorlopig, zegt hij. John was al-
weer vier jaar op het koor en hij houdt
het ook nog vol. Melanie heeft het
eerste jaar gehaald. Op de foto staan
alle jubilarissen met hun certificaten,
die ze natuurlijk boven hun bed gaan
hangen! U begrijpt, het is regelmatig
feest op het koor. 
Als er kinderen zijn (vanaf groep 3) die
ook af en toe een feestje willen, dan
moeten ze gewoon eens komen kijken
hoe gezellig het is op ons koor. Voor
vragen kunt u bellen of mailen:
Joke Noordermeer   - 071-5614014
jokenoor@gmail.com
Irene Kouwenhoven - 071-5616167 
irenekouwenhoven@hotmail.com 
Op 15 november zingen we tijdens de
gezinsviering van 11.00 uur in de Lau-
rentiuskerk. Komt u ook? Neem gerust
uw kinderen/kleinkinderen/andere kin-
deren mee. 
Joke  en Irene.
 Koffie na de kerk!
Na de ingebruikname van het nieuwe
Bondsgebouw willen we na de viering
in de H. Laurentius koffie/thee schen-
ken in het Bondsgebouw. We hopen
dat dit de onderlinge contacten in de
gemeenschap ten goede zal komen.
Veel dank aan Elvira Feber, Mini Focke
en Diny Westgeest voor het op poten
zetten van de organisatie en de vele
vrijwilligers die zich hebben willen
aanmelden als koffieschenkers.
Dirk Gudde, p.w.
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Accordeonorkest D.V.S. bestaat 70 jaar

Accordeonorkest D.V.S.
jubileert
met medewerking van The
New Voices, het middenkoor
van de Sint Jozefparochie
Dit jaar viert het Wassenaarse accor-
deonorkest “Door Vriendschap Sterk”
(kortweg D.V.S.)  de mijlpaal van het
70 jarig bestaan. Een springlevende
vereniging met enthousiaste leden, die
graag met elkaar mooie muziek ten
gehore willen brengen. Binnenkort is
er weer het jaarconcert, gewoontege-
trouw in theater De Warenar, deze keer
in de grote zaal.
Er is gekozen voor een gevarieerd en
geheel nieuw repertoire. Van licht
klassiek tot een temperamentvolle
Spaanse wals en van Ouverture tot
Boogie. Onder leiding van de begin
2014 aangetreden nieuwe dirigent
werd hard gestudeerd op vooral de
muzikale voordracht achter de noten.

Première
Een bijzonder element is de uitvoering
van een speciaal gearrangeerd mu-
ziekstuk. Het betreft twee aparte, licht
klassieke muziekwerken van verschil-
lende componisten. Beide composities
zijn naadloos aan elkaar gesmeed tot
één groter geheel. De muziek geeft de
sfeer van een idyllische, rustgevende
kloostertuin met de geluiden die daar
zijn waar te nemen. Deze melodieuze
en  toegankelijke muziek wordt des te
mooier door het toevoegen van een
koor. Nooit eerder werd dit arrange-
ment voor koor en orkest  uitgevoerd,
dus is er sprake van een première.
D.V.S. is verheugd, dat voor dit unieke
project spontaan de medewerking
werd verkregen van het Wassenaarse
middenkoor “The New Voices”.
Verder zal het koor ook een viertal
mooie eigen liederen ten gehore gaan
brengen.
D.V.S. en The New Voices presente-
ren een avondvullend programma vol
muziek. En natuurlijk met een geza-
menlijk slotnummer. Kortom een
avond die u niet mag missen.
Zaterdag 21 november 2015 – Cultu-
reel Centrum “De Warenar”  te Wasse-
naar – Aanvang 20:15 uur.
Toegangsprijs: € 5,= p.p. Kaarten kunt
u tot 16 november bestellen bij Jolanda
Smits. Bij voorkeur via e-mail (jolanda.
internet@xs4all.nl, of telefonisch (tele-
foonnummer 070-5111211). De kaar-
ten kunnen dan in overleg worden
opgehaald. Kaarten zijn ook verkrijg-
baar aan de zaal vanaf 19:30 uur.

Jolanda Smits 

Koor The New Voices, zomer 2015.

H. Vormsel in Wassenaar
 
Op zondagmorgen 22 november om
9.30 uur zal pater Thomas van de
Broeders van Sint Jan namens onze
bisschop het H. Vormsel toedienen
aan twaalf jongeren uit onze Was-
senaarse parochiekernen. Dit zal
gebeuren in de Sint Jozefkerk, in
een viering die zal worden opgeluis-
terd door het koor The New Voices.
De jongens en meisjes zijn in sep-
tember enthousiast begonnen aan
hun voorbereiding in het missionaire
vormselproject ‘In vuur en vlam’. We
hopen dat u even enthousiast aan-
wezig zult zijn op de grote dag, als
de jongeren ‘ja’ zeggen op het aan-
bod van Gods helpende Geest en
door het ontvangen van het vormsel
hun eerdere Doopsel laten bekrach-
tigen. De vormelingen zijn: Wouter
Domingo Aerden, Laura Bosch, Lisa
en Julia Gordijn, Willem Hergelink,
Maaike Hiep, Daan Hoogeveen,
Anh Nguijen, Kevin Pietrzyk, Eve-
lien van der Schee, Kaja Sloekers
en Ryan van Wijk.
 
Diaken George Brink
 

Eerste H.Communie  2016
In 2016 is de viering van de Eerste
Heilige Communie voor alle Wasse-
naarse kinderen in de Sint Willibror-
duskerk op zondag 17 april om 9.30
uur.
De kindermiddagen zullen begin maart
starten en plaatsvinden in de pastorie
van de Sint Jozefkerk, op donderdag-
middag na school van 15.30 tot 17.00
uur. Het betreft zeven middagen vóór
de viering van de Eerste Heilige Com-
munie en één erna. Er zal een voor-
stelviering komen, de viering van de
Eerste Heilige Communie zelf en een
terugkomviering.
We gebruiken het bisdomproject: Blijf
dit doen. De kinderen krijgen een mooi

werkboek, waarin ze allerlei dingen
kunnen lezen, tekenen, opdrachten
doen enz.
Na de kerstvakantie worden er brieven
verstuurd naar de gezinnen met kinde-
ren die in de leeftijd van groep 4 zitten
en die voor zover wij weten als RK
geregistreerd staan.
Bij deze brieven zit een aanmeldings-
formulier, dat u na invullen kunt inleve-
ren, op papier of ingescand per e-mail.
Op donderdag 28 januari 2016 om
20.00 uur is er een informatieavond
voor ouders in Sion, Parklaan 26,
Wassenaar. Ook ouders die eerder
geen brief ontvingen of die nog twijfel-
den zijn op deze avond welkom, zij
kunnen hun kind dan desgewenst nog
opgeven.
Mocht u vragen hebben, dan kunt U
mailen naar Elma van der Kooij (den-
niselma@hotmail.com) of diaken Ge-
orge Brink (diakenbrink@parochie-au-
gustinus.nl).
Namens de Werkgroep Eerste Com-
munie, Diaken George Brink
 

     BAZAAR - VEILING
   Vrijdag 30 oktober a.s.
    Kijken  19.00 – 20.00 uur,
    Veiling vanaf 20.00 uur.
    Zaterdag 31 oktober,
      10.00 – 16.00 uur
      BAZAAR in SION
   naast de Sint Jozefkerk

Kindervieringen
8 november St. Willibrorduskerk
09.30u: KinderWoordDienst.
Viering van het jaarfeest van St.
Willibrordus en St. Hubertus, met 2
jachthoorngroepen, valkeniers en
roofvogels. Zie verder blz. 30.
 
8 november: Kleuterkerk, 11.30 u.,
Sint Jozefkerk, thema: Sint Maarten
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Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar
Kerk:
  Stoeplaan 4,
  2243 CZ  Wassenaar
Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl
E-mailadres: herder20@bart.nl
Coörd. koster:
  A.F. Wessel
  Tel. 06 - 5368 0015
  wessel91@zonnet.nl
Secretariaat:
  Mw. C. de Jongh-Bastiaanse
  Stoeplaan 2,
  2243 CZ  Wassenaar
  tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail)
  spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur

IBAN bankrek. nummers:
  NL73 INGB 0000 0201 43
Betaling misintenties:
  NL78 INGB 0000 5017 55 t.n.v. Intentiekas G.H.
Opgave misintenties:
  C. v.d. Ham, Stoeplaan 4a
  tel. 070 - 517 8486
  e-mail: ceesvanderham@telfort.nl
Euch. vieringen: zo 11.00 uur
  Buurtcentrum Kerkehout:
  iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur
  Mariakapel: vr 9.00 uur
  Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur
Locatieredacteur: mw. H. Reuser (kopij) (HR)
  E-mail: hannekereuser@hotmail.com
Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl 

Gedoopt!
Op 20-09-2015 is door diaken G. Brink
gedoopt Phileine Anne Maria Zanen,
geboren 3 juni 2015.
Haar gelukkige  ouders zijn Rein Jan
en Lieke Zanen - Knijnenburg, haar
broertje is Julian Zanen.
Haar grootouders zijn: Ine en Fred
Knijnenburg, en Feyona Kolk en Hans
Zanen (†), haar  peetouders zijn: Fred
Knijnenburg en Feyona Kolk.

Welkom Phileine,
in onze gemeenschap.
Je bent een wonder van de Schepper.
Hij heeft je geschapen en zal je bewa-
ren in de palm van Zijn hand.
 
HR

Messiah 13 december
De Messiah van Händel staat zondag
13 december weer borg voor uitbundi-
ge barokmuziek die de geboorte en het
leven van de 'Messiah' schildert. Uit te
voeren door ensemble Archipel onder
leiding van Anneke Huitink. Aanvang
20 uur. Zie www.archipel-online.com

Dopeling Phileine met haar ouders

4 oktober 2015 - Belén Kerkhoven neemt als dirigent afscheid van La Pastorella
Na afloop van de viering namen de parochianen persoonlijk afscheid van Belén. Zij heeft La Pas-
torella zeven jaar geleid, met veel inzet en muzikaal enthousiasme. Onze dank en goede wensen
voor de toekomst vergezellen haar

Wat is de Wat - deel 2
Vluchteling Valentino Achak Deng (afkomstig uit Zuid-Soedan) kwam na een
vluchtperiode van 16 jaar in de V.S. terecht. Zijn verhaal is bewerkt tot een boek
getiteld "Wat is de Wat". Het is een internationale bestseller. Eerder werd een
fragment uit dit boek geplaatst in De Augustinus no. 9. In het volgende fragment
vraagt een vriend in de V.S. hem: "Vertel me wat, Valentino. Geen verhalen
over vechten Die wil ik niet horen. Ik lees elke dag al drie kranten. Ik weet alles
van die oorlog van jullie. Vertel me een ander verhaal. Vertel me hoe je aan die
naam komt, Valentino. Een rare naam voor iemand uit Afrika, vind je niet?" En
Valentino vertelt hem het verhaal van zijn doop. Die vond plaats in zijn geboor-
tedorp. "Ik was een jaar of zes. Die doop was een idee van mijn oom Jok; mijn
ouders die tegen het christelijke gedachtegoed waren, waren er niet bij. Zij
geloofden in de traditionele religieuze waarden van mijn stam, en de experimen-
ten met het christendom beperkten zich tot jongeren zoals Jok en degenen die
ze wisten te verlokken, zoals ik. Bekering was voor iedere man een opoffering, 
aangezien pater Dominic Matong, een Soedanees die door Italiaanse missio-
narissen tot priester was gewijd, polygamie had verboden. Mijn vader, die vele
vrouwen had, verwierp de nieuwe godsdienst om die reden, en ook omdat
christenen volgens hem geobsedeerd waren door het geschreven woord. Mijn
ouders konden niet lezen; niet veel mensen van hun leeftijd konden dat. - Ga jij
maar naar die boekenkerk van je, zei hij. - Je komt wel terug als je weer bij je
volle verstand bent. Wordt vervolgd.

29 november oecumenische adventvesper
Samen met de Kievietkerkgemeente vieren we in onze kerk zondagmiddag 29
november de adventvesper. Aanvang 16.00 uur. Na afloop is in de Kleine
Herder gelegenheid om elkaar een goede Advent te wensen.
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             In Memoriam
 
  Tonny Hilbers-van Mackelenbergh
      
* 17-01-1917                † 23-09-2015

Op 98-jarige leeftijd is vredig inge-
slapen Tonny Hilbers-van Macke-
lenbergh.  Met dankbaarheid heeft
haar familie op 28 september af-
scheid genomen tijdens een serene
rouwplechtigheid in de Goede Her-
derkerk, voorgegaan door diaken
George Brink. Haar dochter Joke en
kleindochter Pascale spraken hun
genegenheid en dankbaarheid uit.
De achterkleinkinderen Isabelle en
Ruben droegen een gedicht voor.
Tonny werd geboren in Tilburg. Tij-
dens de Tweede Wereldoorlog
woonde ze in Zwolle. Van daar
fietste ze regelmatig - haar fietstas-
sen rijkelijk gevuld met etenswaren
- naar haar hongerende familie in
Utrecht. Haar echtgenoot Jo was
een charismatische man. Zij was
een grote steun voor hem. Door een
ongeluk verloren ze hun dochtertje
Tonny op peuterleeftijd. Ze bleek
een sterke vrouw die haar grote
verlies moedig verwerkte, ook toen
haar man plotseling stierf op 67-ja-
rige leeftijd. Ze was altijd eerlijk, gaf
wijze raad en had humor. De laatste
20 jaar woonde ze in Zomerland. Ze
was een trouw bezoekster van de
Goede Herderkerk,  en toen dat niet
meer ging, van de maandelijkse
eucharistievieringen in Zomerland.
Op het laatst gingen na een val haar
krachten snel achteruit. Haar humor
bleef en er was ruimte voor teder-
heid en het delen van gevoelens. Ze
overleed in aanwezigheid van haar
dochter Joke.
Moge zij rusten in vrede. 
HR

Misintenties
zondag 1 november Allerheiligen 
Voor de intenties van de Mariadagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Mat van Dael, Laurent Dullaart
George Freriks
Nel Onderwater-van der Togt
Maurice de Valk, Bertus Duijndam
Liesbeth van Wessum-Brenninkmeijer
Tonny Hilbers-van Mackelenbergh
Margriet Jansen
Bea Drontmann-Lampe
 
maandag 2 november Allerzielen
Karoly Landesz
Desirée Pauline Philippine Marie
Schaepman
Anne Marie Josephine van der Plas--
van Roeij
Josephus Antonius Marie van der Tak
Maria Johanna Wilhelmina Barge-van
der Putt
Cornelis Nicolaas van Hoorn
Laurentius Dullaart
Margaretha Anna Maria Lampe
Petronella Martina Onderwater-van
der Togt
Elisabeth van Wessum-Brenninkmeijer
Maurice Michel Armand de Valk
Margaretha Hendrica Johanna Maria
Ludovica Geertruida Jansen
Antonia Johanna Maria Hilbers-van
Mackelenbergh
Hubertus Theodorus Duijndam
Beatrix Sibylla Geertruida Drontmann-
Lampe
 
dinsdag 3 november Kerkehout
Buurtcentrum
Truus, Hans, Harry en Jerry
Remmerswaal en verdere familie,
Leo en Nel Onderwater-van der Togt
Kees Voorham, Herman Lugthart,
Huub Jacobs, Luigi Gandini
Jan van Eijk, Bep Laarman-
Oliehoek, Kees Hogewoning,
Bertus Duijndam,
Jo Geerligs-Ziegerink, Cees en Wil van
Wissen-van den Heuvell, Willem en Iet
van Veen-van Hemert, Albert en Toos
Wissink-Duindam, Eep en Riet
Wiskamp-Beesems
 
zondag 8 november
Voor de intenties van de Mariadagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Karoly en Györgyi Landesz
Ria van der Plas- van Roeij
Ank Ooms-Timp, Laurent Dullaart
Marie Anne Barge- van der Putt
Nel Onderwater-van der Togt

Maurice de Valk, Bertus Duijndam
Liesbeth van Wessum-Brenninkmeijer
Tonny Hilbers-van Mackelenbergh
Margriet Jansen
Bea Drontmann-Lampe
 
vrijdag 13 november Mariakapel
Voor de intenties van de familie
Romijn-Giezeman
 
zondag 15 november
Voor de intenties van de familie
Romijn-Giezeman
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Mat van Dael
Nel Onderwater-van der Togt
Maurice de Valk, Bertus Duijndam
Liesbeth van Wessum-Brenninkmeijer
Tonny Hilbers-van Mackelenbergh
Margriet Jansen
Bea Drontmann-Lampe
 
vrijdag 20 november Zomerland
Simon Kabel, Tanneke Ubbink-
Stouthamer, Corrie Elffers-Lucassen,
Wim en Joe Truffino, Jochem
van der Bijl, Mw. Pieters-Böhm,
Hans van der Geest, Conny Wellink,
Joyce Gimbrère-van Genderen
Tonny Hilbers-van Mackelenbergh
 
zondag 22 november hoogfeest van
Christus Koning
Voor de intenties van de Mariadagkapel
Voor de intenties van de familie
Romijn-Giezeman
Voor de overleden ouders Bram en
Truus Boutkan-Remmerswaal
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Caspar Kerckhoff
Karoly en Györgyi Landesz
Ria van der Plas- van Roeij
Marie Anne Barge- van der Putt
Reinout Barge, Laurent Dullaart
Nel Onderwater-van der Togt
Liesbeth van Wessum-Brenninkmeijer
Maurice de Valk, Margriet Jansen
Tonny Hilbers-van Mackelenbergh
Bertus Duijndam
Bea Drontmann-Lampe
 
zondag 29 november
Voor de intenties van de Mariadagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Mat van Dael
Nel Onderwater-van der Togt
Liesbeth van Wessum-Brenninkmeijer
Maurice de Valk, Margriet Jansen
Tonny Hilbers-van Mackelenbergh
Bertus Duijndam
Bea Drontmann-Lampe
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Parochiekern St. Jozef - Wassenaar
Pastorie/Secretariaat:
  v. Cranenburchlaan 31
  2241 PJ  Wassenaar
  tel. 070 - 511 4262
Gastvrouw/heer:
  ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur 
E-mailadres secretariaat:
  secretariaat@sintjozefwassenaar.nl
Website:
 www.sintjozefwassenaar.nl
Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij
  e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl
Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) -
kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl

IBAN Bankrek. nrs.:
  NL06 RABO 0368 0667 38
  NL51 INGB 0000 3892 36
  Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96
Intenties:
  Mw. H. Th. Bredie-Bosman
  v. Z. v. Nijeveltst. 487
  2242 MC  Wassenaar
  tel. 070 - 512 1142
Vieringen:
  Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur,
  za om de 2 weken, 19.00 uur
  Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur
  Sacramentskapel geopend:
  Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur

 

De Bloemengroep zorgt voor een sfeervolle
versiering van onze Sint Jozefkerk. V.l.n.r.:
Marian, Betty, Angélique, Anneke en Ria.

Driemaal afscheid
Maar niet voorgoed: gelukkig blijven
wij degenen die afscheid nemen zien
en ontmoeten!
De gastheren en gastvrouwen van de
pastoriedienst zijn voortdurend druk
bezig. Zo druk, dat het soms teveel
wordt.
Riet Schouten, vanaf het begin (onge-
veer 1993) bij de pastoriedienst, heeft
dit ervaren. Nu zij op de leeftijd der zeer
sterken is aangekomen is het te begrij-
pen dat zij niet langer deel kan nemen
aan de pastoriedienstwerkgroep.

Lieve Riet, heel hartelijk dank voor al
je werk, gesprekjes en aandacht in
deze voorbije jaren! De laatste keer in
september j.l. was een feestelijke ge-
beurtenis: met wat lekkers, veel koffie-
drinkers, en een geschenkje voor Riet!
Zaterdagavond 10 oktober jl. zong
Corry Dietz – zoals zij zelf zei – haar
‘’zwanenzang’’. Ook vanwege een
respectabele leeftijd waardoor het
voorbereiden en het cantorschap te
veel druk en zenuwen vergt. Corry
heeft vanaf de start van de werkgroep
cantores (ongeveer in 1985) gezon-
gen. Het overviel haar medeparochia-
nen, maar dit soort beslissingen ligt in
Corry’s lijn! Cor,  hartelijk dank voor je
inzet en zingen, alle moeilijke en ge-
makkelijke psalmen steeds maar instu-
deren, zonder piano, met alleen een
stemfluit. Heel knap, en nogmaals
dank! 
Het derde afscheid is van de Aquarel-
club van Ans van Vliet. Voor velen niet
waarneembaar. Ans ging met haar
schildergroep trouw iedere dinsdag-
middag naar het Timmerhuis. Zij start-
te deze activiteit op verzoek van Dolf
Wisbrun Zaliger. Hij vroeg haar een
schilderclubje op te richten voor zijn
(toentertijd) N.B.A. (Niet-Beroepsma-
tig-Actieven), die veel later zou trans-
formeren tot de huidige Vrijwilligers-
centrale! Ans heeft haar schilderclubje
bij de N.B.A. gestart en is na enige tijd
in het Timmerhuis terecht gekomen.
Daar heeft zij meer dan 25 jaar liefheb-
bers van het aquarelleren opgeleid en
begeleid. Jammer dat deze aquarel-
club – onder andere ook door hoge
leeftijden – langzamerhand tot een
einde moest komen. Fantastisch om
op zo’n mooie tijd terug te kunnen kij-
ken! Dank je wel Ans! 
EvdWDank je wel Riet!

Jubileum
Is dat nog maar zo kort geleden? Het
staat mij bij dat het 25-jarig jubileum
onlangs is gevierd. Nee toch, het is vijf
jaar geleden. Trees van der Ploeg en
Tony de Zwart leidden in oktober 2015
gedurende 30 (ja, u leest het goed:
dertig) jaar de handwerkgroep.
Eens in de twee weken is de huiskamer
in de pastorie gevuld met dames die
heel druk aan het werk zijn: kaarten
maken, breien, haken, borduren. Ie-
dereen is bezig, en deze dames kun-
nen ‘’haken en breien’’ tegelijk, want
gezelligheid kent geen tijd. Een praat-
je is er altijd bij. Gedurende dertig jaar,
zomer en winter, vakantietijd of geen
vakantietijd: iedere twee weken pa-
raat.

Trees en Tony, heel veel dank voor
jullie niet-aflatende inzet, inbreng,
werk en liefde voor de mensen die je
al die jaren zo trouw verzorgd hebt! 
EvdW

Luisteren naar Stilte
U las het reeds in de plaatselijke pers:
onze parochiaan Louis Bredie expo-
seert in de hal van de Messiaskerk zijn
schitterende verzameling schilderijen.
Na de feestelijke opening op 24 okto-
ber j.l. is de tentoonstelling ook te be-
zichtigen op 31 oktober en 7 november
a.s. van 15 tot 17 uur. Lees op pagina
7 in dit blad meer informatie.
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Voor opgave nieuwe abonnemen-
ten, verhuizingen en klachten
over de bezorging kunt u zich
wenden tot: 
Dhr. A.J.W. den Hollander, Tulpweg
11, 2241 VM Wassenaar, tel. 070-
5117414.  Abonnement €15 p.j.
IBAN: NL53INGB0000204706 t.n.v.
Abonn. Adm. Parochieblad, St.
Jozef Parochiekern

om koeien, schapen en geiten buiten
te houden. Een ander project was acht
auditoriums te bouwen, één in elke
Boys Town en een in een Girls Town.
Dankzij de steun van Wassenaarders
in de vorm van donaties, het sponsoren
van kinderen en het kopen aan de Boys
Towns en Girls Towns kramen - die
geregeld in Wassenaar te vinden
waren - zijn er veel kinderen geholpen.
Niet alleen uit Wassenaar kwam steun,
ook uit heel Nederland, België, Enge-
land en Japan. In de afgelopen 50 jaar
(een gouden jubileum!)  zijn er tien
miljoen Engelse ponden verzameld.
Hiermee zijn 250.000 kinderen in Zuid
India geholpen. Van Joe en alle kinde-
ren: heel veel dank! 
Pauline Ruijgrok-Homan

Boys en Girls Towns 50 jaar
In 1965 verliet Joe Homan Engeland
om  naar Zuid India te gaan.
Hij belandde op een groot station in de
plaats Madurai. Daar werd hem verteld
dat 20 kilometer naar het zuiden in de
plaats Madurai veel braak land lag.
Op het station zag hij dat jongens een
slaapplaats aan het maken waren voor
de nacht. Joe vertelde de jongens dat
hij van plan was om naar het braak
liggend land te gaan.
Enkele dagen later ging Joe weer naar
het station. De jongens die hij had
gesproken kwamen direct naar hem
toe. Hij gaf de jongens een papier met
de naam van de plaats Tirumangalam.
Daar moesten ze vragen naar de ‘witte
man’.
Toen de jongens in Tirumangalam
aankwamen zag Joe dat er een heel
klein jongetje van pas 5 jaar bij was.
Joe zei: ‘Hij is nog echt te klein.’ Maar
de andere jongens antwoordden. Hij is
de beste zakkenroller van ons alle-
maal!  Mag hij blijven? En zo waren er
zes jongens, een jongetje van vijf en
een ‘witte man’ in Tirumangalem. De
jongens kregen de opdracht om aan
het werk te gaan, want er was veel te
doen. Een berg aarde maken, water
halen uit de put, boodschappen doen
en eten koken. Iets verderop zat een
oud echtpaar. Joe ging naar hen toe
en vroeg of ze twee jongens konden
leren koken. Zo ja, dan zouden de
jongens de boodschappen doen en
ook gelijk  boodschappen voor hen
meenemen. De oudere  man en vrouw
waren daar erg blij mee en zo leerden
zij de jongens koken. De berg aarde
was ervoor om bakstenen van te
maken. Bij de aarde werd water ge-
daan en dat ging  in vormen. Na een
paar dagen in de zon te hebben gele-
gen waren het bakstenen geworden.
Van deze  bakstenen bouwden ze hun
eerste  huisje en een kippenhok. Dit
zou uitgroeien tot acht Boys Towns,
een Girls Town en drie kinderdorpen!
In 1985 werd het werk van Joe ook in
Wassenaar bekend. In 1987 kwam Joe
zelf naar Wassenaar en hield lezingen
met dia’s over zijn werk. Tijdens zo’n
lezing op de Sint Jan Baptistschool
werd een comité opgericht met veel
steun van Wassenaarders. Een van de
eerste projecten van het comité was
5000 Acaciabomen planten. Deze
bomen groeien niet alleen snel, ze zijn
ook goed voor schaduw, brandhout en

In Memoriam 
Op 23 september is na een
periode van afnemende ge-
zondheid, maar toch nog on-
verwacht overleden: Mevrouw
Maria Magdalena Kathmann--
Donath.
Gelukkig kon ook haar man bij
het afscheid aanwezig zijn en
we hopen dat hij snel het zie-
kenhuis kan verlaten. Riet en
Jan woonden ongeveer van
het begin van de bouw van de
kerk en de Salvatorschool op
het hoekje in de Van der Wer-
vestraat. Daar heeft ze met
veel inzet samen met haar
zorgzame echtgenoot de 4
jongens groot gebracht. De
familie Donath heeft ook heel
lang in Deyleroord gewoond.
Na in Zeist het levenslicht te
hebben aanschouwd twee
dagen voor Kerstmis 1928 en
in Frankrijk haar eerste jaren te
hebben doorgebracht woonde
zij in de Crocusstraat. De twee
jongste zonen hebben in de
viering haar leven in stijlvolle
bewoordingen geschilderd. De
6 kleinkinderen ( ook namens
het achterkleinkind) deelden
met opa hun verdriet. De 3
kleindochters legden rozen-
blaadjes-wierookkorrels uit de
abdij van Chevetogne als een
afscheidsgroet aan oma in het
wierookvat. Oma kijkt nu niet
meer naar de mis op TV, maar
geniet naar wij geloven van de
hemelse vreugde. Haar ge-
dachteniskruisje hebben we
op 11 oktober in de Sint Jozef-
kerk opgehangen.

Bazaar in SION
vrijdag 30 oktober 19-21 u.
zaterdag 31 oktober 10-16 u.

Parochiekernagenda
30 okt.   Bazaar, Kijken            19.00 u
              Veiling vanaf               20.00 u
31 okt.   Bazaar van      10.00-16.00 u
  1 nov.   Allerheiligen               9.30 u
  2 nov.   Allerzielen                19.00 u
  5 nov.   Wijkkontakt                9.30 u
10 nov.   Sacramentenmiddag
               voor de vormelingen 16.00 u
11 nov.   St.Maartenoptocht    18.00 u
12 nov.   Handwerken             10.00 u
               Beheer- en
               pastoraatgroep         20.00 u
18 nov.   P.C.I. overleg             20.00 u
22 nov.   Vormselviering             9.30 u
26 nov.   Handwerken               10.00 u
              Werkgroep jongeren-
              vieringen                    20.00 u

Misintenties
Zondag 1 november
Petronella v.der Hulst-Zoet
Maria Magdalena Kathmann- Donath
Overleden ouders Rijnbeek- Seysener
Maandag 2 nocember
Herdenking van alle overledenen
van het afgelopen jaar
dinsdag 3 november
Maria Magdalena Kathmann- Donath
donderdag 5 november
Maria Magdalena Kathmann- Donath
Dinsdag 10 november
Cornelis Joannes Kennedie
zondag 15 november
Hendrika Maria v.der Ham- Faneman
Johannes Wilhelmus v. der Ham
Zaterdag 7 november t/m
Zondag 29 november:
Voor het welzijn van de gemeenschap
Van de Sint Jozefparochiekern
 

27

St. Jozef - Wassenaar



Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar
Kerk:
   Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
   tel. 070 - 511 8133 (De Sloep)                  
   e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
   spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur  
   opgave misintenties: op spreekuur of telefoon
Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl
Beheerder Sloep:
   dhr. Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133,
   privé: tel. 06 - 1666 7774
Referent voor Sint Willibrordus parochiekern:
   diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364
   e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl
Coördinator-liturgie (lid pastoraatgroep):
   ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook Lit. Agenda op blz. 16/17):
   zo. om 09.30u, za. om de 2 weken om 19.00u
   wo. om 09.00u 
Mariakapel open:
   09.30-16.30u (m.u.v. maandag)
IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s):
   NL95 INGB 0000 1164 56
Secretariaat Beheercommissie:
   mw. Joke Meijer- van der Aa, adres: zie Kerk,
   tel. 070 - 511 4624
 Redactie voor parochieblad en voor website:
   Anne van der Zalm (afgekort als AvdZ):
           annevanderzalm@hotmail.com
   Louis Brackel (afgekort als LB):
           louis@brackel.info,
           tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ►►

 
 
Met erkenning van evolutionaire begin-
selen geldt: dit kind, deze jongen en dit
meisje, ze zijn niet louter een product
van mensen, maar bezield leven, dat
uiteindelijk aan God toebehoort (Rom.
14,8).
 
In kort bestek is dit het bijbelse mens-
beeld, door Jezus geheiligd en op
grond waarvan de katholieke Kerk
haar diepe waarden en geluksnormen
formuleert. Mooi en moeilijk tegelijk.
 
Deze antropologie beantwoordt aan
ons fundamentele verlangen, maar
staat tevens constant onder druk,
omdat mensen bijna vanzelfsprekend
meer op zichzelf gericht zijn - zonde -
dan op het zich restloos wegschenken
aan de ander.
 
Bovendien leven we in een maat-
schappij die individualisme, maak-
baarheid en consumptie centraal stelt:
'Wat vind ik lekker en leuk?' Gezinscri-
sis, echtscheiding, gender ideologie,
ontheemding van kinderen, het homo-
huwelijk en zijn wereldwijde lobby,
scheppen voor velen een verwarrende
situatie.
 
De systematische ontkoppeling van
exclusieve liefde, seksualiteit en voort-
planting, lijkt een bevrijding te zijn,

Van de  redactie
In deze tijd dat de Synode over het
Gezin in Rome gehouden wordt en de
selectieve berichtgeving in de landelij-
ke algemene pers daarover, vond de
redactie het nuttig onderstaand artikel
van de hand van mgr. Joris Schrö-
der over het huwelijk te plaatsen.
Dit artikel werd gepubliceerd in het
Katholiek Nieuwsblad van 2 oktober jl.
met als titel:
 
Geloven maakt anders
 
CHRISTELIJK HUWELIJK, GENADE
VAN DE KERK — CADEAU VOOR DE
WERELD.
 
 
Ik ben niet uit de lucht komen vallen.
Wie ik ben, is in hoge mate bepaald
door een vrouw en een man, die ik mijn
moeder en vader mag noemen.
 
 
Identiteit, zo beseft ieder weldenkend
mens, is de meest vitale bouwsteen
van onze samenleving. Niet verwon-
derlijk daarom dat de Kerk sinds oude
tijden maximale aandacht heeft voor
het huwelijk.
De bisschoppensynode in Rome gaat
over het kroonjuweel van de Kerk.
 
Christenen beseffen dat het menselijk
leven een cadeau is van de Schepper.
En dat liefde genade is, gave van God
en opgave voor de mens.
 
Als vrouw en man zijn we 'beeld van
God' (Gen. 1,26). In hun liefdevolle
aanhankelijkheid zijn beiden in Chris-
tus geroepen om Gods scheppings-
kracht in hun Verbond te vereeuwigen
(Mt. 19,6) en vruchtbaar te maken.

                bron: hoekschnieuws.nl

Vanwege Allerzielen:
 
Troostbrief: "Ween niet"
 
(door Cécile Collet, sterk geïnspireerd
op delen uit de Brief Nr. 263 van de    
H. Augustinus)

Ween niet. 
De dood is niets.
Ik ben slechts naar de andere kant. 
Ik ben mezelf, jij bent jezelf. 
Wat we voor elkaar waren, zijn we nog
altijd.
 
Noem me zoals je me steeds genoemd
hebt. 
Spreek tegen me zoals weleer, 
op dezelfde toon, niet plechtig, niet
triest. 
 
 
Lach om wat ons samen heeft doen
lachen. 
Denk aan mij, bid met mij. 
Spreek mijn naam uit thuis, 
zoals je altijd gedaan hebt 
zonder hem te benadrukken,
zonder een zweem van droefheid. 
 
 
Het leven is wat het altijd is geweest. 
De draad is niet gebroken. 
Waarom zou ik uit je gedachten zijn? 
Omdat je me niet meer ziet? 
Nee, ik ben niet ver, juist aan de
andere kant van de weg. 
 
 
Zie je, alles is goed. 
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en
er de tederheid terugvinden. 
Dus, droog je tranen en ween niet, als
je van me houdt. 
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Van de redactie 

Helma Rader (lid van Pro Deo) be-
spreekt hieronder in de rubriek Levend
Lied de tekst van een lied, dat door Pro
Deo op Allerzielen maandagavond 2
november a.s. tijdens de viering zal
worden gezongen.

     bron: natgeofoto.nl

Levend Lied:
"De avond komt met
droefheid'.
(geïnspireerd door Psalm 30)

 

 
Refrein:
De avond komt met droefheid, met
vreugde de nieuwe dag.
 
 
Jij hebt mij omhoog getrokken, diep uit
de afgrond,  ik werd al tot de doden
gerekend.
Ik was overmoedig:  gelukkig, mij zal
niets gebeuren, dacht ik.
Wie keerde zich af van wie dat ik wan-
kelde, viel?
Refrein
 
 
Ik heb je geroepen, gesmeekt: wat heb
jij eraan als ik dood ga en in een graf
word gelegd?
Heeft stof en as een stem, zal een dode
je zingen?
Toen heb je mijn wanhoopstranen
veranderd in tranen van lachen.
Refrein
 
 
Ik ging in rouw, jij hebt mij gekleed in
blinkend wit.
En nu zing ik dit lied: Dank je dat ik
weer leef.
En zwijgen zal ik niet over al wat ge-
schiedde. Want zwijgen kan ik niet.
Refrein
                     --------------
 

De avond komt met droefheid, met
vreugde de nieuwe dag.

Vooral dit refrein intrigeerde me.
Als het avond wordt, ebt het licht weg.

We kennen allemaal wel van die tijden
dat er minder licht lijkt te zijn in ons
leven en daardoor minder vreugde.
Geen zwarte nacht met diep verdriet
maar avond met droefheid.
 
De vreugde keert terug als we weer
kunnen vertrouwen of loslaten of lief-
hebben: een nieuwe dag.
 
David zong dit danklied toen God hem
van de dood gered had. 
Klinkt wel heftiger dan avond en droef-
heid.
Zelf zegt David: God is ons genegen.
’s Avonds huil en treur je, maar in de
morgen lach je weer.

Overleden 
Op zaterdag 19 september is -
mevrouw Margaretha Maria
Vermin overleden in de leeftijd
van 80 jaar.
Op vrijdag 25 september is de
uitvaartplechtigheid gehouden
en is zij vervolgens begraven
op ons parochiekerkhof. 
Moge zij rusten in vrede.

 
maar blijkt vaak een nieuwe verslaving
met zich mee te brengen.
De kerkelijke traditie vat dit samen in
documenten als Humanae Vitae
(1968) en Familiaris Consortio (1981),
terwijl Johannes Paulus II het speels
beschrijft in De winkel van de goud-
smid (1960) en later, vanuit een heel
andere invalshoek, in zijn Theologie
van het lichaam.
 
De grondvraag luidt: wie ben ik? Wat
betekent de ander, vrouw of man?
Wat is bezielde liefde tot in het vlees,
in Christus verbonden voor eens en
voor altijd? Het gaat om de 'materiali-
teit' - de aanleg van ons lichaam, ge-
richt op intieme vereniging en vrucht-
baarheid - èn persoonlijke affectieve
betrokkenheid, die op elkaar worden
afgestemd.
 
Vakjargon om duidelijk te maken:
wanneer je liefde, met gevoel en wil,
losmaakt van de 'zeggingskracht' van
ons lichaam, wordt ze gereduceerd tot
een subjectief 'event' of een mooi idee
c.q. ideaal, zoals ook God, buiten de
concrete Jezus Christus om, gemak-
kelijk verwordt tot subjectieve zinge-
ving in plaats van reële en geïncar-
neerde werkelijkheid.
 
Simpeler gezegd: relativering van de
katholieke huwelijksleer leidt tot - of
wordt mede veroorzaakt door - relati-
vering van ons besef dat God realiteit
is, Iemand.
 
De vraag naar het huwelijk is profetisch
en gaat mede over God, de Kerk en
haar sacramenten, en over de heilige
waardigheid van ons menselijk leven.
Verliefdheidsgevoel of liefdevolle wer-
kelijkheid.                                             
                       mgr. Joris Schröder
 

Seniorenviering 14 oktober
Woensdag 14 oktober was er een se-
niorenviering, waar de parochianen
van 70 jaar en ouder voor werden uit-
genodigd.
Circa 60 mensen gaven hieraan ge-
hoor. Pastor Lansbergen ging in de
eucharistieviering voor en het koor
Semper Fidelis zorgde voor een fees-
telijke sfeer.
Na het slotlied Magnificat was er tijd
voor een kopje koffie met iets lekkers.
Iedereen genoot van dit samenzijn, er
werd veel gelachen en na een uur ging
men weer op huis aan.
De volgende seniorenviering zal zijn
op woensdag 25 mei 2016.
                                                AvdZ
 AANKONDIGING:    
Gospelkoor Soul2Soul2
Op zondag 15 november zal het gos-
pelkoor Soul2Soul tijdens de eucharis-
tieviering om 09.30u diverse gezangen
ten gehore brengen.

foto: Ties Odijk

 
 
                                 Helma Rader

(Oosterhuis)
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Uitsluitend voor de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave nieuwe abonnementen, verhuizingen en
klachten over de bezorging kunt u zich wenden tot: Mw. Corine Verhart-Wensveen,  
e-mail: AL.VERHART@casema.nl, mob.tel. 06-4194 2547.
Voor betaling abonnement (€15 per jaar): IBAN: NL37 INGB 0009 184 090 t.n.v. St. Willibrordus te Wassenaar 

Misintenties
 
Zaterdag 31 oktober:
Gré Vermin
Zondag 1 november (Allerheili-
gen): 
Gré Vermin, Janny Wisse-Noord-
over, Wie en Ans Verheesen-Ruyg-
rok, familie Oosterveer-Compier
 
Maandag 2 november (Allerzie-
len): 
Gré Vermin, Jan van der Kroft, An-
tonius Oudshoorn, Riet Alleman--
van Rhijn, overleden ouders Ruijg-
rok- van der Kroft, Henny en Anny
Voorham-Lagerberg
Woensdag 4 november:
Gré Vermin, Johanna van der Kleij
(jrgt)
Zondag 8 november:
Rien Brouwer en Truus Brouwer--
Zwart, overleden ouders Bayer-van
der Kleij, overleden ouders Kerk-
laan-van der Laar, overleden ou-
ders Zwartelé-van der Laar
 
Zaterdag 14 november:
Marjolein Wubben, Leen en Lies
Bellekom-Gerse, overleden leden
familie van Maren, overleden ou-
ders van der Moolen-Bakker
Zondag 15 november:
Joannes Bots, Ton Bakker, Paulina
Kok-Oosterveer, Nel Schoorl-Kou-
wenhoven, Ineke Konst-van Galen,
Frans Westgeest en Anneke West-
geest-Slats, overleden ouders van
der Hoort-Endhoven

Zondag 22 november:
Nicolaas Smit (jrgt), Jan Marsman,
Hubertus van der Ham, overleden
ouders Bakker-Vogels, overleden
ouders Kouwenhoven-Ruigrok van
der Werve, overleden ouders Bol-
len-Horsten, overleden leden fami-
lie Ruygrok-Bos, overleden ouders
Vogels-Vrijburg, overleden ouders
van der Velde-Kraan, overleden
ouders Ebbing-Koppelman
 
Zondag 29 november:
Johanna Lippmann, overleden ou-
ders van der Voort-Brouwers
 

en de band die je met elkaar en de
lokale bewoners opbouwt, zorgen voor
een intense en onvergetelijke ervaring.
Karin vertelde aan de hand van licht-
beelden enthousiast over haar werk.
Na de pauze werden er vragen gesteld
en dan merk je dat er in Wassenaar
veel mensen wonen, die betrokken zijn
bij ontwikkelingslanden.
 
Karin eindigde met de volgende spreuk
van Nelson Mandela, die de kern van
deze avond weergaf: "De betekenis
van ons leven ligt in het verschil dat we
maken in het leven van anderen."
                                           AvdZ
 

Verslag: Startdag Wasse-
naarse wijkcontactpersonen
op 24 september jl.
 
Donderdag 24 september werd de
gezamenlijke startdag van de Wasse-
naarse  wijkcontactpersonen gehou-
den in de St. Jozefkerk en daarna in
Sion: pastor Lansbergen ging voor in
de H. Eucharistieviering, waarna in
Sion een lezing plaats vond door Karin
Nas van "Habitat for Humanity". Dit is
een internationale non-profitorganisa-
tie, die wereldwijd in 67 ontwikkelings-
landen eenvoudige, betaalbare en
veilige huizen bouwt voor gezinnen die
op dat moment in slechte omstandig-
heden wonen. Habitat is opgericht in
de Verenigde Staten waar het inmid-
dels behoort tot de tien meest bekende
organisaties op dat gebied. 
Habitat kiest bewust voor een werkwij-
ze, die ervoor zorgt dat de bewoners
zelf verantwoordelijk zijn en niet afhan-
kelijk worden gemaakt.

Het is namelijk de bedoeling dat ze ook
ná het verkrijgen van huisvesting op
eigen kracht verder kunnen. Toekom-
stige bewoners krijgen een huis dan
ook niet cadeau, maar krijgen voor de
financiering van de bouwkosten een
lening met rente zonder oogwinst-
merk – een micro hypotheek- die  zij
stukje bij beetje aflossen. Ook moeten
zij ca. 400 uur meebouwen aan hun
huis. Habitat organiseert “bouwrei-
zen”, waarbij o.a. Nederlandse vrijwil-
ligers een week lang, samen met de
plaatselijke bevolking een huis bou-
wen.
Voor de lokale bevolking is het feit dat
jij er bent om hen te helpen al heel
waardevol. De ontroering, het respect

foto: Ties Odijk

AANKONDIGING: viering
Willibrordus op zondag 8
november
Op zondag 8 november om 09.30u
vieren wij  het feest van de patroon van
onze kerk: St. Willibrordus.
Omdat de herfst is begonnen en tevens
het jachtseizoen, herdenken wij tevens
de H. Hubertus, de patroonheilige van
de jacht. Speciaal vanwege de herden-
king van H. Hubertus wordt de viering
muzikaal opgeluisterd door 2 jacht-
hoorngroepen en bijbehorende valke-
niers met enkele roofvogels.
Voor de kinderen is er tijdens deze
viering in onze kerk weer een Kinder-
WoordDienst.
Tijdens deze KinderWoordDienst wil-
len wij onder andere de kinderen ver-
halen over de wederwaardigheden van
de H. Willibrordus

Na de viering zullen tijdens het koffie-
drinken de jachthoorngroepen achter
in de kerk en zo mogelijk op het kerk-
plein acte de presence geven; de kin-
deren kunnen dan van dichtbij de
jachtvogels (2 buizerds en 1 uil) be-
wonderen.                         LB
 

     foto van een buizerd
     bron: vogeltrackers.nl
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Bestuur parochie H. Augustinus
  - Pastoor Moderator: Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl
  - Vicevoorzitter: Astrid van der Valk, tel. 06 - 2002 4214, e-mail: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl
  - Secretaris en portefeuille personeel: Fred Bakker, tel. 070 - 369 5107, e-mail: fcbakker@kpnmail.nl
  - Penningmeester: Mike Emmerson, tel. 06 - 5576 8393, e-mail: penningmeesterpb@parochie-augustinus.nl
  - PR en communicatie: Connie Schutten-Faes, tel. 070 - 511 7043, e-mail: connie@schutten.nl
  - Vrijwilligers: Balth Schröder, tel. 071 - 514 1718, e-mail: balthschroder@gmail.com
  - Beheer gebouwen: Reinoud Kimman, tel. 070 - 514 4403, e-mail: augustinus@chimborazo.nl
  - Beheer begraafplaatsen: Bert Gerritsen, tel. 071 - 517 2933, e-mail: bertgerritsen@ziggo.nl
Pastoraal Team parochie H. Augustinus
  - Pastoor Moderator: Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl
  - Pastor: Berry Lansbergen, pr., tel. 070 - 213 5195, e-mail: berrylansbergen@parochie-augustinus.nl
  - Diaken: George Brink, e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl
  - Pastoraal werker: Truus Wüts, e-mail: truuswuts@parochie-augustinus.nl
  - Pastoraal werker: Peter van Beurden, e-mail: petervanbeurden@parochie-augustinus.nl
  - Pastoraal werker: Dirk Gudde, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl
Referentschappen voor de locaties
  - Katwijk: Truus Wüts, tel. 06 - 2313 3501
  - Oegstgeest: Peter van Beurden, tel. 06 - 5118 3936
  - Voorschoten: Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508
  - Wassenaar: George Brink, tel. 06 - 3078 0364
Centraal Secretariaat parochie H. Augustinus
  - Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565:
    ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl
Redactie
  - Hoofdredacteur:
    Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl. (MH)
  - Eindredacteur, a.i.:
    Connie Schutten-Faes, tel. 06 - 2439 9866, e-mail: connie@schutten.nl (CSF)
  - Locatieredacteuren:
    • H. Joannes de Doper Katwijk:
      Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH)
      Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com (PvH)
    • H. Willibrord Oegstgeest:
      May-lisa de Laat, tel. 06 -1037 2659, e-mail: mldelaat@freeler.nl (ML)
    • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten:
      Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ)
    • De Goede Herder Wassenaar:
      Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR)
    • St. Jozef Wassenaar:
      Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW)
      Maike Marks, tel. 06-13 03 94 76, e-mail: maike.marks@gmail.com (MM)
    • Sint Willibrordus Wassenaar:
      Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB)
      Anne van der Zalm, e-mail: anne vanderzalm@hotmail.com (AvdZ)
  - Rubrieksredacteuren:
    • Pastoraal Team/Spiritualiteit:
      Truus Wüts, tel. 06 - 2313 3501, e-mail: truuswuts@parochie-augustinus.nl
    • Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom:
      Maike Marks, tel. 06 - 1303 9476, e-mail: maike.marks@gmail.com (MM)
    • Jeugd, Gezin en Jongeren, De Augustinus-kids:
      Mirjam Aerden-de Mol, e-mail: gezinspagina.augustinus@gmail.com (MdM)
    • Liturgische Agenda:
      Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB)
    • Augustinus, 6 in 1, a.i.:
      Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH)
 
Website: www.parochie-augustinus.nl
Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie
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  QR-code Website
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De Augustinus-kids

Jezus geeft Zacheus een nieuwe kans: laten wij elkaar steeds een nieu-
we kans geven!
Deze plaat is ingekleurd door het Kleuter-kerkkoor (bedankt meiden!).

Zacheüs (Lucas 19, 1-10)
Jezus komt in Jericho en trekt door de stad. Daar is een man die Zacheüs heet.
Hij is oppertollenaar en hij is rijk. Hij wil wel eens zien wat Jezus voor iemand
is. Dit lukt hem niet. Het is druk er zijn heel veel mensen en Zacheüs is klein.
Daarom rent hij vooruit en klimt in een wilde vijgenboom om Jezus te kunnen
zien als Hij voorbij komt. Als Jezus bij de boom komt waar Zacheüs in zit, kijk
Hij omhoog en zegt tegen hem: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag
moet ik in jouw huis te gast zijn.’ Zacheüs komt vlug naar beneden en ontvangt
Jezus met vreugde. Iedereen die het ziet spreekt er schande van. ‘Hij gaat het
huis van een zondaar binnen’, zeggen ze. Zacheüs spreekt Jezus aan. ‘Heer,’
zei hij, ‘hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen, en als ik iemand iets
heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.’ Jezus antwoordt: ‘Vandaag is er
redding gekomen voor dit huis, want ook hij is een zoon van Abraham. De
Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is.

Remie heeft zich verstopt net als Zacheus.
Maar Jezus zag Zacheus toch! Zie jij Remie?
Foto en tekstballon door Femke van de Sint
Jozef.

Wie maakt een mooie Kerst-tekening voor deze pagina?
Stuur de gescande tekening naar:
gezinspagina.augustinus@gmail.com  

Een foute man...
In de tijd van Jezus was Israël bezet door de Romeinen. De Romeinen waren
dus de baas. Wat heeft dat nu met Zacheüs te maken? Zacheüs was tollenaar.
Dat betekent dat hij bij de Tol werkt, de belastingdienst. Hij werkte dus voor de
Romeinen. De meeste mensen vonden dat maar niks . De Romeinen waren de
bezetters, de indringers, de vijanden. Zacheüs had ook nog eens een hoge baan
bij de Tol en hij was erg rijk. Dus hij werkt niet alleen voor de vijand, maar hij
werd er ook nog rijk van! De mensen hadden een hekel aan Zacheus. Maar wat
doet Jezus...?
 Nieuwe kans

Jezus gaat binnen bij Zacheüs. En denk nou niet dat Jezus
het niet wist, dat Zacheüs tollenaar was. Jezus wist precies
wie Zacheüs was en ook wat hij allemaal had gedaan. Jezus
kent hem en Hij roept hem bij zijn naam. Jezus geeft Za-
cheüs een nieuwe kans. Wat fijn voor Zacheüs! Ook wij
krijgen van God altijd een nieuwe kans. Ook als we het heel
bont maken. Bij God is er geen laatste kans.
 
Wat doet Zacheüs met die kans? Hij geeft de helft van zijn
bezit aan de armen en hij maakt het viervoudig goed met
de mensen die hij heeft afgeperst. Hij betert zijn leven! Je
ziet: elk huis wordt een ander huis als Jezus er binnengaat.
 
Laten ook wij mensen een nieuwe kans geven. Laten we
God helpen om alle mensen er bij te laten horen. Bijvoor-
beeld die pestkop op school. Misschien zegt iedereen wel:
die mag niet meer met ons mee spelen. Die pest toch alleen
maar. Misschien kan jij dan zeggen: geef hem nog een kans.
 
MdM (Bron: www.hagenpreken.nl)

Kindergebed nieuwe kans 
Lieve Jezus,
U geeft mij altijd een nieuwe kans.
Dank u wel.                                    
Ik wil graag bij U horen
En ook zelf nieuwe kansen geven,
aan mensen om mij heen.
Wilt U mij daarbij helpen?
 
Amen


