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Als u deze digitale nieuwsbrief onder ogen krijgt heeft R.K.B.S. ‘de Horizon’
donderdagochtend al haar paasviering gehad in een bomvolle kerk met vele ouders. De
muzikale ondersteuning kwam van De Vrolijke Noot waar diaken Peter Winnubst namens
de parochiekern een inspirerend inleidend woordje deed.
Er werden paasverhalen gedeeld, gebeden, gezongen (zeker bij het You Tube-filmpje met
het paaslied van ‘Meester Richard’) en aan een vertegenwoordigster van het Ronald Mc
Donald-huis in Leiden werd een cheque van € 704,95 aangeboden. Dit geld hadden de
kinderen met diverse kleinere acties bijeen verzameld met hun eigen ‘Vastenactie-dichtbij
school’. Uiteindelijk liep de opbrengst op tot boven de € 800,-, een fantastisch bedrag voor
dit goede doel. En na afloop van deze viering liepen de kinderen naar school waar ze voor
elkaar een paasontbijt hadden verzorgd.
Het is mooi om te zien dat deze r.-k
basisschool alle jaren de belangrijke
momenten (begin en einde van het
schooljaar en Kerstmis en Pasen) in de
school viert maar ook met een methode
‘Trefwoord’ elke dag een bezinnend moment
in elke groep heeft. Daar mogen we als
parochiekern ook best trots en… zuinig op
zijn. Waar vind je het nog?
Vandaag zijn alle kinderen natuurlijk vrij door
Goede Vrijdag, maar de kinderen van De
Vrolijke Noot niet. Zij zingen, na hun stevige koorrepetitie donderdagmiddag, vanmiddag
bij de kinderkruisweg en op eerste paasdag samen met Vocalis in de viering. Wij nemen
ons muzikale petje diep af voor de inzet van deze koorkinderen.
Het deze week verschenen paasnummer van ‘De Augustinus’ staat ook al op de website
www.joannesdedoper.nl zoals ook de drie laatste uitgaven van de digitale nieuwsbrief. En
hier vindt u ook weer diverse berichten. 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 en een Zalig Pasen toe.
De webredactie
Vieringen in onze parochiekern van 31 maart t/m 6 april
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Beste lezers,
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Zaterdagavond

:

21.00 uur

Zondagochtend

:

9.30 uur

Maandagochtend

:

Woensdagochtend
Donderdagochtend
Vrijdagavond

:
:
:

9.00 uur
9.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Paaswake van paaszaterdag met Cantemus
en pater Magnin en diaken Winnubst.
Eucharistieviering van eerste paasdag met De
Vrolijke Noot en Vocalis en pastoor Hagen.
Tweede paasdag is er geen eucharistieviering,
maar wel om 11.00 uur in Oegstgeest met
cantor en kapelaan Plavčić.
Eucharistieviering met pastoor Hagen.
Verliesviering met gebedsleider Noordermeer.
Meditatief moment met gebedsleider
Noordermeer.
Weeksluiting in Rijnweide.

Mededelingen van 31 maart en 1 april
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.
Donderdag 5 april kunt u tussen 16.00 en 20.00 uur uw gebruikte kleding voor de pastorie
brengen voor Sam’s kleding actie.
Na de viering zal de deurcollecte voor de Vastenactie zijn.
Van 1 tot 6 oktober a.s. is er een bijzondere reis van onze parochie naar Assisi en
omgeving. We gaan naar het land van Franciscus en Clara. We gaan om gelovig te leren
van deze grote heiligen, om er te bidden en te vieren, en om te genieten van de vele
mooie plekjes en van elkaars gezelschap. We gaan met pastoor Michel Hagen en diaken
George Brink en worden vergezeld door pater franciscaan Gerard van Buul uit Megen.
Achterin de kerk vindt u informatiefolders over de reis; voor informatie kunt u ook terecht
bij het centraal secretariaat en bij de leden van het pastorale team, en op de website van
de VNB.
Donderdagochtend 5 april is er om 9.00 uur een verliesviering hier in de kerk. Een klein
half uur bidden om kracht en steun na een verlies van een dierbare, een baan, een
vriendschap of na een echtscheiding. Daarna is er gelegenheid om koffie te drinken in de
pastorie om elkaar te steunen.
Volgende week zondag zullen de voedselmanden klaar staan voor de cliënten van de
Voedselbank.

Er zijn in deze periode tot op heden deze vergaderingen en bijeenkomsten bij het
parochiesecretariaat bekend:
datum
4-apr
10-apr
11-apr
15-apr
18-apr

tijd
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

werkgroep
PG+BC
MOV
stuurgroep liturgie
Joannes
evenementen cie

plaats
pastorie
pastorie
pastorie
pastorie
pastorie
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Vergaderingen en bijeenkomsten van 30 maart t/m 30 april 2018
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27-apr

secretariaat gesloten ivm Koningsdag

In het kort

“Nieuw” orgel
Oplettende parochianen hebben
tijdens de Witte Donderdagviering
gezien dat er een ander orgel
geplaatst is op de plek van de piano.
Dit is een tijdelijke opstelling. Tijdens
de uitvaart afgelopen dinsdag van
dhr. M. van Maren stopte ons orgel
er mee en was een directe
vervanging nodig. Na de Pasen zal
de technische commissie een
nieuwe opstelling creëren voor het
orgel en de piano. De plannen voor
het pijporgel staan hier los van.
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 Op de website komt z.s.m. een overzicht te staan van foto’s gemaakt bij het bezorgen
van de palmpaasstokken bij de parochianen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Dat was na de viering van palmzondag 25 maart. Dit alles werd begeleid
door de werkgroep Kinderwoorddienst.
 Foto’s van de viering van Palmzondag staan op de website in de rubriek
‘Fotogalerij’.
 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.
 Met Pasen, en in het bijzonder tweede paasdag, denken we vooral aan er op uit
gaan naar de meubelboulevards, sporttoernooien, pretparken enz. In vroegere jaren
in de vorige eeuw waren het de bussen uit Duitsland waar vele toeristen een aantal
dagen in Katwijk verbleven en bij vele particulieren werden ondergebracht. Es war
einmal! Maar de oosterburen kwamen ook met de auto naar ons toe en dat liep niet
altijd goed af… luister maar eens: https://youtu.be/DDrldSp111c
 Een reminder, dus weer 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.
 Heeft u thuis, buiten of waar dan ook een mooi paasmoment op de kiek
vastgelegd? De webredactie houdt zich van harte aanbevolen voor de foto en
mogelijk enige toelichtende regels. Gewoon doen!
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Samen op weg naar Pasen, ja gezellig!

Om mee te vieren in de Goede Week…
Het koor Cantemus zong bij de viering van Witte Donderdag op 29 maart om 19.00 uur
waar werd stilgestaan bij het laatste avondmaal. Pastoor Hagen ging daar voor.
Op Goede Vrijdag 30 maart wordt om 15.00 uur bij de kinderkruisweg het lijdensverhaal
van Jezus verteld bij het langs gaan van de kruiswegstaties in de kerk. Deze zijn
geschilderd door pastoor Hendriks (1908 - 1921) die ook zichzelf en enige parochianen
heeft ingeschilderd. Kinderkoor De Vrolijke Noot zingt hier passende liederen bij. Leuk
voor de kinderen om aan deze speciale kinderkruisweg deel te nemen. U kunt hier ook
bloemen meenemen waarmee later het kruis zal worden ‘aangebloemd’. Diaken Winnubst
en gebedsleider Noordermeer leiden dit.
Om 19.00 uur wordt in de viering het ruwhouten kruis binnengedragen. Het koor Vocalis
verleent haar muzikale medewerking en zal zeker enige liederen van de passiecantate
‘Who is this King?’ zingen. Ook bij deze viering van Goede Vrijdag kunt u een bloemetje
meenemen. Hiermee zal het kruis zaterdag worden ‘aangebloemd’. Pastor Hagen en
gebedsleider Noordermeer zijn de voorgangers in deze viering.
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In onze kerk kunt u de vieringen tot en met eerste paasdag meebeleven en –vieren. In
deze Goede Week en met Pasen heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat
door teksten, liederen van de meewerkende koren en rituelen inhoud krijgt. De deuren van
deze kerk staan bij genoemde vieringen wijd voor u open.
Zondag 25 maart bij de viering van Palmpasen droegen vele kinderen onder muzikale
klanken van kinderkoor De Vrolijke Noot veertig palmpaasstokken in processie de kerk
binnen. Zo werd stilgestaan bij de intocht van Jezus op een ezeltje in Jeruzalem. De
palmpaasstokken werden na de gezinsviering naar parochianen gebracht die een steuntje
in de rug konden gebruiken. Foto’s kunt u binnenkort bekijken op deze website onder het
kopje ‘Fotogalerij’.
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Paasvieringen
In de paaswake van Stille Zaterdag 31 maart om
21.00 uur zal het kruis met alle bloemenpracht in
het licht centraal staan. Ook zal de nieuwe
paaskaars worden ontstoken. Het koor Cantemus
zal dan zingen en pater Magnin en diaken
Winnubst zijn de voorgangers.
Op paaszondag 1 april, eerste paasdag, is de
gezinsviering om 9.30 uur waar de koren De
Vrolijke Noot en Vocalis zullen zingen en pastoor
Hagen zal voorgaan.
Op tweede paasdag, maandag 2 april, is er geen
viering in onze kerk.
Foto’s
De foto’s van de viering van Palmzondag 25
maart jl. staan al in de rubriek ‘Fotogalerij’ op
onze website. De foto’s van het bezorgen van
de palmpasstokken na deze viering bij
parochianen komen in deze rubriek en worden
ook nog in één bericht met toelichtende teksten
(wie is wie?) op deze website geplaatst.
Dus hou deze site dus extra goed in de gaten.

De heilige van de dag
Ludovico da Casoria ofm

Zorg voor de ander
In 1847 heeft hij een bijzondere mystieke ervaring die hijzelf ervaart als een uitzuivering.
Vanaf dat moment besteedt hij de meeste zorg en aandacht aan armen en
hulpbehoevenden. Hij begint bij zijn eigen medebroeders, en sticht voor hen een
ziekenboeg: ‘La Palma’. Een weeshuis volgt. Plus een tehuis voor doofstommen.
In 1852 begint hij een schooltje voor Afrikaanse jongetjes en meisjes, het ‘Opera dei
Moretti’ (Werk voor de Zwartjes). Het betreft vrij gekomen of - gekochte slaafjes. Hij hoopt
in stilte dat zij het verlangen krijgen om naar hun thuisland terug te keren en daar de liefde
van Christus te verkondigen, zoals zij die zelf hier in Italië
ontvangen hebben.
Oprichten van een congregatie
Zijn oversten raden hem aan leken te vinden die zijn werk
overnemen en voortzetten. Zo sticht hij eerst de Congregatie
van de grijze Broeders van Liefde (genoemd naar de kleur van
hun habijt) en drie jaar later de Zusters van St. Elisabeth. De
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In zijn geestelijk testament tekent hij op: ‘De Heer riep mij tot zich met de grootst mogelijke
liefde en tederheid. Hij was het die mij leidde op al de wegen van mijn leven.’
Geboren op 11 maart 1814 in Casoria, een dorp bij Napels, leert hij aanvankelijk het vak
van schrijnwerker. Op 1 juli 1832 treedt hij in bij de franciscanen en heet voortaan broeder
Ludovico. Vijf jaar later ontvangt hij de priesterwijding en wordt benoemd tot docent
filosofie en wiskunde voor de eigen opleiding in Napels.
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broeders bestaan niet meer, maar de zusters zijn nog altijd actief in Italië en onder de
Italiaanse immigranten in de Verenigde Staten.
Met een aantal medebroeders reist hij begin 1866 naar de missiepost van Scellal in Soedan.
Eenmaal terug begint hij in Napels een ‘bedelaarsproject’ met de bedoeling de
straatschoffies een betere toekomst te geven; hij zet een tehuis op voor bejaarden,
ontmoetingscentra, schooltjes, landbouwprojecten, hospitaaltjes voor zieke kinderen,
stichtingen die financiële hulp kunnen bieden, uitgeverijtjes, muziekgezelschapjes…
Culturele vorming neemt bij hem een grote plaats in. Hij ziet daarin een bevoorrecht middel
tot emancipatie. In 1871 opent hij een tehuis voor blinden en doven … in Assisi. In Florence
bouwt hij een kerk ter ere van het Heilig Hart.
Op 30 maart 1885 overlijdt hij in Napels. Paus Johannes Paulus II verklaart hem zalig op 18
april 1993. Zijn heiligverklaring door paus Franciscus volgt op 23 november 2014

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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