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Zijn uw kerstdagen helemaal naar wens verlopen? Dan gaat het natuurlijk om het familiaire
samenzijn voorzien van culinaire ontmoetingsplekken in of buitenhuis, maar het gaat toch
zeker ook om de vraag of u uzelf de tijd heeft gegund om de vraag te beantwoorden
waarom u kerst heeft gevierd met elkaar? Zullen we daar maar met elkaar vanuit gaan?
Anders heeft u in ieder geval een goed voornemen voor het komende kalenderjaar 2019
van ons als webredactie al cadeau gekregen.
Met het noemen van het woord ‘voornemen’ beseffen we ook dat we afstevenen op de
viering van oud en nieuw op respectievelijk komende maandag en dinsdag. Op de website
kunt u nog lezen hoe we dat in onze parochiekern vieren en daar en in deze uitgave van
de digitale nieuwsbrief gaan we nog wat dieper in op de viering van oudjaar, een dienst
van woord en gebed met het thema ‘Hoop doet leven’. Dat bericht plaatsen we dus ook
door naar onze website www.joannesdedoper.nl waar u ook in een laatste berichtje de link
vindt naar de foto’s van de kerstsamenzang van De Vrolijke Noot van zaterdag 15
december jl.
Gaat u ook uw goede voornemens voor 2019
uitspreken of opschrijven? Een persoonlijke tip van
mijn kant om voor dit komende jaar niet met ‘ik’
maar met ‘wij’ te beginnen. Want waarom niet de
geliefden en dierbaren delen in uw plannen? Dat
moet toch lukken?
Wat hebben wij van de webredactie aan goede
voornemens voor 2019?: ,,Wij gaan er met u als
mede-parochianen weer een mooi communicatie-rijk
jaar van maken waar wij met elkaar gedeeld trots
kunnen zijn op onze parochiekern H. Joannes de Doper.”
Heeft u zelf iets voor deze digitale nieuwsbrief, hou er rekening mee dat het
parochiekernsecretariaat van 1 t/m 4 januari is gesloten, maar mail het gerust naar
joannesdedoper.katwijk@casema.nl.
De volgende uitgave van De Augustinus zal deze dagen bij u in de brievenbus belanden.
De digitale versie van ons parochieblad wordt natuurlijk ook op onze parochiële website
geplaatst, zichtbaar voor alle belangstellenden.
We wensen u als webredactie een machtig mooi ‘wij-jaar’ vol creativiteit, zin om er met
elkaar (ook) in onze parochiekern wat van te maken, een anderhalve kilo
relativeringsvermogen per persoon met een grote portie geduld en een Zalig nieuwjaar.
De webredactie
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Vieringen in onze parochiekern van 29 december t/m 4 januari
Zaterdagavond
Zondagochtend

:
:

19.00 uur
9.30 uur

Maandagavond

:

19.00 uur

Dinsdagochtend

:

11.00 uur

Woensdagochtend
Vrijdagavond

:
:

9.00 uur
19.00 uur

Geen viering.
Eucharistieviering met Vocalis en pastoor
Hagen.
Oudejaarsviering van woord en gebed met
Cantemus en gebedsleider Noordermeer.
Eucharistieviering van Nieuwjaar met
samenzang en pastoor Hagen.
Communieviering met diaken Winnubst.
Weeksluiting in Rijnweide.

Mededelingen van 30 december
Morgenavond om 19.00 uur is er een oudjaarsviering. Een viering van woord en gebed
waarbij we even terug kijken, maar vooral hoopvol vooruitkijken.
Nieuwjaarsdag is er om 11.00 uur een eucharistieviering.
Door de kerstdagen wordt het parochieblad de Augustinus komende week bij u bezorgd.
Komende week zal het secretariaat gesloten zijn.
Volgend weekend zal er een deurcollecte zijn voor de diaconie
Volgend weekend zullen de voedselmanden klaar staan om gevuld te worden voor de
cliënten van de voedselbank.
Volgende week zondag bent u van harte welkom na de viering voor de Nieuwjaars
receptie in de kleine JOANNES.

Vieringen in onze parochiekern van 5 t/m 11 januari
:

19.00 uur

Zondagochtend

:

9.30 uur

Woensdagochtend
Vrijdagmiddag

:
:

9.00 uur
16.30 uur

Vrijdagavond

:

19.00 uur

Eucharistieviering met samenzang en pater
Magnin.
Eucharistieviering met Cantemus en pater
Magnin en diaken Winnubst.
Feest van Driekoningen.
Nieuwjaarsreceptie aansluitend aan de
viering in ‘de kleine JOANNES’.
Eucharistieviering met pastoor Hagen.
Eucharistieviering in De Wilbert met pastoor
Hagen.
Weeksluiting in Rijnweide met voorganger
Van Laarhoven.
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Mededelingen van 5 en 6 januari
Na de viering zal er een deurcollecte zijn voor de diaconie
(zondag) Na de viering bent u van harte welkom voor de Nieuwjaars receptie in de kleine
JOANNES.
Achter in de kerk liggen huiszegen kaarten voor 2019 klaar
Overleden

Vergaderingen en bijeenkomsten van 28 december t/m 31 januari
Er zijn van deze periode tot op heden deze vergaderingen en bijeenkomsten bij het
parochiesecretariaat bekend:
tijd
werkgroep
januari is het secretariaat gesloten
20.00 uur
redactie Augustinus
20.00 uur
pastoraatgroep
19.30 uur
werkgr. Walking lunch
12.30 uur
inluidmoment kerkbalans
19.45 uur
parochiele kaartavond

plaats
pastorie
pastorie
pastorie
kerk
kleine JOANNES

In het kort
 Dank aan alle vrijwilligers, jong en ouder, voor of achter de schermen, die de
kerstvieringen en alle parochiële activiteiten er omheen mogelijk hebben gemaakt
voor zoveel mede-parochianen en andere belangstellenden.
 De lijst met vacatures van 19 oktober jl. is onlangs uitgebreid met één nieuwe
vacature te weten lid voor de Parochiële Charitas Instelling. Onze PCI wordt na de
fusie binnen de parochie van de H. Augustinus de Caritas Werkgroep Katwijk. De
vraag aan het nieuwe lid is om dan ook tevens zitting nemen in de gefuseerde PCI
van onze parochie van de H. Augustinus. Beide organen vergaderen vier keer per
jaar en financiële achtergrond is gewenst. Voor informatie, vragen en uw mogelijke
positieve reactie kunt u terecht bij Hetty Mens. Zij is bereikbaar op
hettymenskivits@gmail.com. Deze aanvulling is ook doorgeplaatst naar onze
website waar deze wat overzichtelijker geplaatst kan worden dan hier in deze
uitgave. En ziet u / zie jij iets wat u / jou uitermate geschikt acht voor een
medeparochiaan… u mag hem / haar / ons in deze gerust tippen.
 Zeker ook om in de agenda te noteren, zaterdag 19 januari 2019 van 12.30 – 13.30
uur. Dan is er in onze kerk het officiële inluidmoment voor de nieuwe Actie
Kerkbalans namens het gehele bisdom Rotterdam.
 Op onze website vindt u vandaag (anders uiterlijk morgen, zaterdag 29 december)
meer achtergrondinformatie over de viering van oudjaar op maandagavond 31
december om 19.00 uur. Meer dan van harte aanbevolen om dat vooraf na te lezen
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datum
2 t/m 4
2-jan
9-jan
15-jan
19-jan
28-jan
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en zeker een aanmoediging om deze viering van woord en gebed in grote getale te
gaan bezoeken.
‘Hoe staat het met ons pijporgel?’

‘Nadat Niek van der Meij in de Moeder Godskerk in de
parochiekern Voorschoten voor de laatste keer de klanken van het orgel in dat gebouw
heeft laten horen, is in de week voor de kerst het orgel gedemonteerd. Daarna is het
vervoerd naar de orgelbouwer Reil in Heerde. Daar krijgt het mechaniek nog even en groot
onderhoud, voordat het weer in Katwijk wordt opgebouwd.
In januari 2019 wordt in ons kerkgebouw begonnen met de voorbereidingen voor de
plaatsing. Zo wordt het front van de voormalige biechtstoel achter de huidige koorplek
weggenomen. Dit gebeurt omdat we na de plaatsing van het orgel daar niet meer bij
kunnen komen voor controle of onderhoud. Ook wordt de ondergrond verstevigd.
Binnenkort verwacht ik u meer te kunnen vertellen. Heeft u vragen, laat het mij / ons maar
weten’.
Peter Mens,
Technische Commissie
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Deze bovenstaande vraag was geregeld te beluisteren in onze parochiekern want er zijn
immers gelden voor ingezameld bij een jaarlijkse kerkenveiling, er is een tijdelijk elektronisch
orgel voorin de kerk geplaatst toen het andere orgel
grotendeels de geest gaf en er was toch ook een
orgelcommissie met betrokken en bevlogen deskundigen in
het leven geroepen?
Dat alles klopt en alsof Peter Mens van de Technische
Commissie, zij zetten zich in voor al het materiële beheer in
onze parochiekern, het wist… afgelopen week kreeg de
webredactie onderstaande info en foto onder ogen die we
graag met u willen delen. Dit bericht zullen we dan ook op
onze website plaatsen zodat meer parochianen het onder
ogen kunnen krijgen.
Het (goede) voornemen van de webredactie is ook, daar is
die dan, om in de eerste twee maanden van 2019 dit
pijporgel dat in ons kerkgebouw wordt geplaatst verder
onder de aandacht te brengen door een interviewtje met
direct betrokkenen als Peter Mens, Niek van der Meij
(organist), diaken Winnubst als parochiereferent en
vertegenwoordigers van de drie koren en de
beheercommissie te houden n op onze website te
plaatsen. Wanneer dat gaat plaatsvinden is nog niet
duidelijk. Wat wel duidelijk is, dat is dat het pijporgel
feestelijk ingewijd zal gaan worden komend jaar.
Hieronder de toelichting van Mens:
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De heilige van de dag
Onnozele Kinderen, Bethlehem, Palestina;
martelaren; † 1.
Van de wijzen uit het oosten (feest 6 januari)
hoorde koning Herodes dat er een
koningskind geboren zou zijn in zijn land. Uit
angst voor zijn positie liet hij alle jongetjes van
onder de twee jaar in Bethlehem en omgeving
vermoorden.
Sinds de 5e eeuw hebben de christenen de
omgebrachte jongetjes van Bethlehem als de
eerste martelaren beschouwd; zij werden
immers gedood omwille van Christus. Volgens
de Griekse traditie waren het er wel
veertienduizend, volgens de Syrische beliep
hun aantal vierenzestigduizend. Middeleeuwse bronnen spreken - op basis van
Openbaring 14,03 - van honderdvierenveertigduizend.
Verering & Cultuur
In het volksgebruik mag de jongste vandaag bepalen wat er gegeten wordt. In de
Middeleeuwen waren er in de steden op deze dag kinderbisschoppen, die de macht
uitoefenden,... en daar soms ook danig misbruik van maakten.

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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Het feest wordt genoemd Onnozele Kinderen; 'onnozel' in de betekenis van 'onschuldig',
'nog niet tot de jaren van het verstand gekomen'. Zij worden vereerd als beschermheiligen
van kinderen en meer in het bijzonder van kinderen in gevaar, en daarom ook van
vondelingen; ook van misdienaars en koorknapen, die zo vaak als toonbeeld van
'onschuld' worden voorgesteld; ook van scholieren; alsmede van kerkbesturen. Hun
voorspraak wordt ingeroepen tegen eerzucht en jaloezie.
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