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Met de vijfde zondag van de veertigdagentijd vliegen we aan op Palmzondag en Pasen. In
deze digitale nieuwsbrief komt u dan ook diverse reminders voor al eerder
bekendgemaakte, zo ook aankondigingen voor nieuwe activiteiten tegen. Het is weer een
vrolijke en drukke bijenkorf als we zo alles op een rijtje zetten.
U heeft een hoop te kiezen zo ook bij de komende gemeenteraadsverkiezing van
woensdag 21 maart. Op zo’n moment, met zelfs twaalf deelnemende politieke partijen in
Katwijk, besef je weer hoe rijk we eigenlijk met elkaar zijn in Nederland dat we mogen
kiezen. In hoeveel landen met onderdrukking en agressie is dat eigenlijk niet het geval?
Goed om in deze vastenperiode ook eens aan dat punt te denken. Hoe heerlijk is het om
te kunnen genieten van je vrijheid maar ook dat je dat met elkaar beleeft. En dan zijn
‘respect voor elkaar’ en ‘ruimte voor elkaar’ wel twee sleutelbegrippen.
Middels de fraaie website
www.joannesdedoper.nl
vindt u ook weer de laatste
uitgave van het
onvolprezen parochieblad
‘De Augustinus’ zo ook de
laatste drie uitgaven van
deze wekelijkse digitale
nieuwsbrief terug (alle
oudere exemplaren vindt u
onder het kopje
‘Bibliotheek’ op onze
website.).
Heeft u iets
lezenswaardigs of aan
fotowerk om te delen in
deze digitale nieuwsbrief,
mail het ons op joannesdedoper.katwijk@casema.nl. We wensen u ook nu veel leesplezier
toe.
De webredactie
PS: de pastorie is weer telefonisch bereikbaar.

www.parochie-augustinus.nl

Beste lezers,
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Vieringen in onze parochiekern van 17 en 18 maart
Zaterdagavond

:

19.00 uur

Zondagochtend

:

9.30 uur

Maandagochtend

:

9.00 uur

Woensdagochtend
Woensdagavond

:
:

9.00 uur
19.00 uur

Vrijdagavond

:

19.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering met cantor en pastoor
Hagen.
Eucharistieviering met Cantemus en kapelaan
Plavčić. Er is KWD. Vijfde zondag van de
veertigdagentijd. Koffiedrinken na afloop.
Rozenkransgebed voor de vrede met
gebedsleider Noordermeer.
Eucharistieviering met pastoor Hagen.
Boeteviering met Cantemus en diaken
Winnubst.
Meditatief moment met gebedsleider
Noordermeer.
Weeksluiting in Rijnweide met Koos van
Laarhoven.

Mededelingen van 17 en 18 maart
Achterin de kerk ligt het bisdom blad Tussenbeide voor u klaar.
Zondagavond 18 maart om 20.00 uur bent u van harte welkom bij @Joannes in de
pastorie. Met elkaar in gesprek over geloof en kerk.
Maandag 19 maart, feestdag van de H. Jozef, zal om 9.00 uur het rozenkransgebed voor
de vrede gebeden worden hier in de kerk. In heel Nederland zullen we met elkaar in gebed
verbonden zijn voor de vrede op initiatief van de bisschoppen van Nederland.
Woensdag 21 maart zal er om 19.00 uur een viering van boete en verzoening zijn als een
mogelijke voorbereiding op de Goede Week. Het hongerdoek zal hierbij gebruikt worden.
Na de viering is er een deurcollecte voor de Vastenactie.
Zondag: Alle kinderen kunnen na de viering door hun ouders in de kleine JOANNES
opgehaald worden.
Vanavond om 19.00 uur is in deze kerk gelegenheid voor het bidden van de rozenkrans en
daarna is er aanbidding met mogelijkheid tot biecht tot 20.30 uur.

Vergaderingen en bijeenkomsten van 17 t/m 31 maart 2018
Er zijn in deze periode tot op heden deze vergaderingen en bijeenkomsten bij het
parochiesecretariaat bekend:
Datum
Za. 17 mrt.
Vrij. 23 mrt.
Ma. 26 mrt.
Woe. 28 mrt.

Tijd
17.30 uur
17.00 uur
19.30 uur
14.30 uur

Werkgroep
Sobere maaltijd
Filmavond voor jongeren
Parochiële kaartavond
Werkgroep Choral Evensong

Plaats
DKJ
Pastorie
DKJ
Pastorie
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Zondag: Na de viering bent u van harte welkom in de kleine JOANNES voor een kopje
koffie of thee.
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In het kort
 Op zondagochtend 18 maart tijdens de kerkdienst van 9.30 uur maken de kinderen
van de KWD en alle kinderen die zich hebben aangemeld een palmpaasstok in de
kleine zaal van ‘de kleine JOANNES’. De kinderen mogen daar direct naar toe komen.
 Heeft u korte berichtjes vanuit uw werkgroep, vragen aan de parochianen of wilt u
iets laten weten waar u trots op bent (mag in woorden maar zeker ook in beelden) laat
het ons dan weten via het alom bekende e-mailadres. Dan is er is in deze rubriek ‘In
het kort’ altijd plek voor.
 We houden de Sobere Maaltijd in ‘de kleine JOANNES’ aan de Kerkstraat 68 in
Katwijk aan den Rijn op zaterdag 17 maart 2018 om 17.30 uur. Iedereen is van harte
welkom en breng gerust uw kinderen mee. Voor inlichtingen / aanmelding kunt u
terecht bij Margriet Heijkoop en / of Mieke Gianotten (tel. 4074624).
 Hier een oproepje voor helpende handen bij de kledinginzameling op donderdag 5
april a.s. Hallo oud en vooral jong, we zouden bij onze kledinginzameling op
donderdag 5 april a.s. zo graag wat ‘helpende handen’ zien. Lieve mensen, al jaren
zijn het dezelfde handen, die de kledingzakken vergaren en in de aanhanger zetten,
die ons ter beschikking staat. Help ons met jullie sterke handen dit werk wat te
verlichten. Wij zijn ook aanwezig daarbij. Voor vragen: Mieke Gianotten. tel.
4074624.
Acute geldzorgen… laat de P.C.I. helpen!

Uitnodiging… muziek in ‘de Fontein’
Midden in de veertigdagentijd willen wij u van harte uitnodigen voor de volgende
bijeenkomst. Deze zal worden gehouden op:
 zaterdag 24 maart, 20.00 uur,
 kerkgebouw ‘de Fontein’,
 Willem de Zwijgerlaan 1a in Katwijk
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De PCI helpt u graag met geld of advies, uiteraard anoniem en discreet. Maar wat is en
doet de P.C.I? Deze is ontstaan uit de vroegere armenzorg van de katholieke kerk. Het is
een zelfstandig onderdeel van de kerk, de bisschop benoemt de bestuursleden. Hierdoor
kan zij zelfstandig en in vertrouwen werken.
De P.C.I. helpt mensen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg die in acute financiële nood
verkeren. Bijvoorbeeld als ze door bepaalde financiële omstandigheden geen gas of licht
meer hebben, hun huis zouden moeten verlaten of geen geld meer voor eten, kleding of
medicijnen zouden hebben.
In de praktijk werkt het als volgt, samen bespreken we welke maatregelen nodig zijn om
uw probleem te verhelpen. Dat kan zijn een lening, een eenmalige financiële schenking of
u adviseren bij het vinden van een blijvende oplossing. Ook organisaties zoals bv. de
Katwijkse Voedselbank worden financieel door ons ondersteund.
Kan de P.C.I. u helpen? Of kent u mensen die financiële zorgen hebben, neemt u dan
contact op met
jp.boxman@gmail.com (Jan)
riadewit28@gmail.com (Ria)
hettymens@casema.nl (Hetty)
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Aan de vooravond van de stille week zal dit unieke en bijzondere concert geheel in het teken
staan van de prachtig verstilde en muzikale enscenering van de kruisweg:
Via Crucis
van
Franz Liszt (1811-1886)
De parochiekern ‘H, Joannes de Doper’ uit Katwijk aan den Rijn verleent haar medewerking
door de kruiswegstaties, geschilderd door pastoor Hendriks in de jaren 1915-1919, digitaal
beschikbaar te stellen. Daarnaast zal dhr. Richard Hulmer elke kruiswegstatie inleiden
alvorens deze ten gehore wordt gebracht. Uitvoerende bij dit recital is Cornelis Schaap.
Ter informatie hierbij nogmaals onze ideeën die als basis fungeren voor deze
muziekavonden:
1. De muziek die wordt gespeeld plaatsen wij in de historische context van die tijd
(Sociale, politieke, economische en religieuze ontwikkelingen).
2. De muziek maken wij makkelijker voorstelbaar door middel van de combinatie van
woord en beeld op de beamer.
3. De afstand tussen muzikant en publiek proberen wij zo klein mogelijk te maken. Het
is de bedoeling dat muziek de basis vormt voor ontmoeting. In de pauze kunnen
ervaringen worden uitgewisseld en hopen wij dat verrijkende gesprekken
plaatsvinden. Voor vragen en/of opmerkingen is voldoende gelegenheid.
In de pauze en na afloop van de concerten is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder
het genot van een hapje en drankje. Als bijdrage in de kosten vragen wij € 5,- per persoon.
Graag vernemen wij of u wel of niet kunt deelnemen aan de geplande avond en met
hoeveel personen u komt. U kunt dit het beste mailen aan h.c.noordhuis@gmail.com.
We hopen dat we uw interesse hebben gewekt en dat we u mogen begroeten op 24 maart
2018.
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Hartelijke groeten,
Henk Noordhuis, Cornelis Schaap en Arjan Wolfswinkel
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De heilige van de dag
Abraham van Edessa
Abraham was afkomstig van zeer welgestelde ouders. Terwijl zij voor hem een gunstige
huwelijkspartner zochten, droomde hij ervan zich in de eenzaamheid terug te trekken en het
leven van een woestijnmonnik te leiden. Zijn vrienden probeerden hem daarvan af te
brengen, maar tevergeefs. Het huwelijk vond
plaats. Maar in de eerste huwelijksnacht
verliet hij zijn bruid en vond een aantal uren
lopen verderop een grot waarin hij ging
wonen. Al snel werd hij gevonden, maar wist
zijn goedbedoelende vrienden af te poeieren.
Nu sloot hij de toegang tot zijn grot
hermetisch af.
Hij zou gezegd hebben: "Beginnen aan
zo'n levenswijze is kinderspel vergeleken
bij het volhouden ervan." Hij was een
toevlucht voor tobbers en een wijs
raadsman voor wie daarom kwamen. Hij
gaf de mensen alle aandacht en liefde; onuitputtelijk; eindeloos. Vandaar dat hij ook wel
Abraham 'de Tweede' wordt genoemd. Vijftig jaar lang heeft hij daar geleefd. Hij droeg
alleen een haren habijt en at en dronk een schijntje.
In het westen staat zijn feest op 16 maart, tegelijk met zijn nicht Maria van Egypte. Haar
wist hij van haar zondige levenswijze af te brengen en tot Christus te bekeren.

Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
071-4029402, di,wo,vr van 8.45-11.45 uur
joannesdedoper.katwijk@casema.nl
www.joannesdedoper.nl
Rek.nr. kerkbijdrage: NL74RABO331701960
Rek.nr. overig: NL58RABO331701278
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