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Na de meivakantie en de viering van Koningsdag, het met elkaar stilstaan bij alle
overledenen in de Tweede Wereldoorlog en zo ook bij gevoerde vredesmissies en de zeer
zonnige Bevrijdingsdag zondag 5 mei gaan we nu even weer wat meer rustige periodes
tegemoet eer we op zondag 9 juni, eerste pinksterdag, de vormelingen van de gehele
parochie H. Augustinus in ons kerkgebouw mogen begroeten voor de toediening van het
vormsel door bisschop Van den Hende in de viering van 11.00 uur.
Maar betekent dat er dan niets gebeurt in onze parochiekern van de H. Joannes de
Doper? Nee hoor, zo is er vanavond de alweer traditionele vrouwenavond in ons
parochiehuis. Hier zullen we zeker binnenkort in deze uitgave van de digitale nieuwsbrief
aandacht aan besteden. We zijn benieuwd.
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is een meer dan bekend Nederlands gezegde.
Daarom wensen we namens de voltallige
webredactie als parochiekern alle
eindexamenkandidaten alle goeds toe en
veel succes bij hun tocht door de
eindexamens waar de vrijdag 10 mei
alweer de tweede dag was. En laten we
met elkaar hopen dat voor iedereen over
enige weken de vlag en de schooltas kan
worden uitgehangen. Klaar om een
volgende stap in hun nog jonge leven te
gaan maken, na eerst de
eindexamenuitslagen te hebben gevierd.
Voor meer nieuws verwijzen we u verder
naar onze website www.joannesdedoper.nl.
Zo staat er nog iets de oproep van het
parochiebestuur van de H. Augustinus om
ongeveer een zestal vacatures ingevuld te krijgen.
Heeft u zelf iets voor deze digitale nieuwsbrief mail het dan maar naar ons ieder bekende
e-mailadres joannesdedoper.katwijk@casema.nl. Dat kan natuurlijk ook als u ‘in den
vreemde’ een opvallende kerk ziet waar u mogelijk ook nog iets over wilt vertellen. Wie
stuurt er wat in? We wensen u in ieder geval heel veel leesplezier!
De webredactie
Vieringen in onze parochiekern van 11 t/m 17 mei

www.parochie-augustinus.nl

Beste lezers,
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Zaterdagavond

:

19.00 uur

Zondagochtend

:

9.30 uur

Dinsdagochtend

:

12.00 uur

Woensdagochtend

:

9.00 uur

Woensdagavond

:

19.00 uur

Vrijdagavond

:

19.00 uur

Eucharistieviering met cantor en pater
Magnin.
Deurcollecte voor Roepingenzondag.
Eucharistieviering met Vocalis en kapelaan
Plavčić.
Deurcollecte voor Roepingenzondag.
Meditatief rozenkransgebed met gebedsleider
Noordermeer.
Eucharistieviering met pater Bouman in de
sacristie.
Rozenkransgebed met samenzang van
Marialiederen met gebedsleider Noordermeer.
Weeksluiting in Rijnweide.

Mededelingen van 11 en 12 mei
Dinsdag 14 mei is er om 12.00 uur het meditatieve rozenkransgebed. En woensdag 15
mei om 19.00 uur zal er een rozenkransgebedsviering zijn.
De totale opbrengt voor de Vastenactie, voor het project Lumen Valley is € 1154, 52
Na de viering zal er een deurcollecte zijn i.v.m. Roepingenzondag.

Overleden

Vergaderingen en bijeenkomsten van 10 t/m 31 mei

Datum

Tijd

Werkgroep

Plaats

Vrij.
Di.
Di.
Di.
Za.
Ma.`

20.00 uur
20.00 uur
16.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
19.45 uur

Vrouwenavond
Pastoraatgroep
Bijzondere vieringen
Stuurgroep liturgie
Ouderenochtend
Parochiële kaartavond

DKJ
Pastorie
Pastorie
Pastorie
DKJ
DKJ

10 mei
14 mei
21 mei
21 mei
25 mei
27 mei

In het kort
 Deze vrijdagavond 10 mei is er de hartelijke avond, de
vrouwenavond, van onze parochiekern H. Joannes de Doper in
‘de kleine JOANNES’. Wilt u zich toch nog aanmelden of
verdere informatie? Kijk dan naar het bericht op de website.
 Als webredactie wensen we alle moeders, aanstaande moeders
en alle vrouwen die voor kinderen zorgen dat zij zondag 12 mei
een hele fijne Moederdag mogen hebben.

www.parochie-augustinus.nl

Er zijn van deze periode tot op heden deze vergaderingen en bijeenkomsten bij het
parochiesecretariaat bekend:
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 Heeft u iets voor deze rubriek, mail het / schrijf het de webredactie!

www.parochie-augustinus.nl

 Interesse in de workshop bij Welzijnskwartier voor een goed
keukentafelgesprek? Op dinsdagavond 14 mei organiseert het Welzijnskwartier
mantelzorgondersteuning de workshop ‘Hoe bereid ik me voor op een
keukentafelgesprek’ voor mantelzorgers in de gemeente Katwijk. De bijeenkomst
vindt plaats in Tripodia, Hoorneslaan 155 in Katwijk. Inloop is mogelijk vanaf 18.30
uur. De twee uur durende workshop begint om 19.00 uur en we sluiten de avond rond
21.00 uur af met een hapje en een drankje. Op onze website kunt u het bericht meer
lezen over hoe u zich kunt aanmelden.
 Op donderdag 16 mei is er weer een inloopochtend in de Voorhof. Jongeren en
ouderen, samen of alleenstaand, allen zijn van harte welkom. Loop gewoon eens
binnen en drink een kopje koffie mee. Er zijn altijd mensen om je welkom te heten en
die een praatje met je willen maken. Je kan sjoelen, een kaartje leggen of een
spelletje doen. Maar je kan ook de nieuwste ‘De Rijnsburger’ alvast lezen. Het team
van gastvrouwen en gastheren willen je graag ontvangen. Het is in ‘De Voorhof’, Vliet
Noordzijde 36, Rijnsburg. Voor meer informatie bel Cock Slager (071-4022966) of
Peter van der Nol (071-4024845).
 Kinderkoor De Vrolijke Noot bestaat in 2019 alweer een 12,5 jaar en dat willen
we zeker niet geruisloos voorbij laten gaan. Hoe? Wacht u maar af, maar gezien de
vele foto’s, filmbeelden, foto’s en media-aandacht zullen we er naast de eigen
parochiekern ook binnen de regio aandacht aan besteden. Agnes Bol, oprichtster
en nog steeds de huidige dirigente met haar vaste muzikale begeleider Niek van
der Meij, had haar eerste repetitie in de kerk op donderdagmiddag 9 november
2006 en op 4 februari 2007 werd in de viering in onze kerk de naam van dit
prachtige kinderkoor onthuld: De Vrolijke Noot!
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De heilige van de dag
Solange van Bourges
Zij werd geboren in Villenon of Villemond niet ver van Bourges in de Franse landstreek Berry
en moet geleefd hebben in de negende eeuw. Van jongs af aan verlangde zij naar een
godgewijd leven. Voor haar stond het vast dat zij maagd wilde blijven.
Zij hoedde haar dieren met vriendelijke
zachtheid. Zij had er zelfs geen hond bij
nodig. Mocht een dier zich te ver van de
kudde verwijderen, aldus de legende, en
op het terrein van een ander
terechtkomen, dan hoefde zij alleen
maar even haar hart tot God te
verheffen; in haar gebed gaf zij uiting
aan haar gevoel van spijt over de last
die daardoor werd veroorzaakt, en
onmiddellijk kwam het afgedwaalde
beest dan weer uit eigen beweging bij
haar terug. Volgens de legende was
zij zelfs zo heilig dat wind en bliksem
haar gehoorzaamden. Als zij met de
dieren in het veld was, leek het wel of
de elementen dat wisten: altijd bleef zij
gespaard.

Legende
Volgens de legende herhaalde het voortrollende hoofd toch nog drie keer de uitroep
‘Jezus!’ De legende weet ook nog te vertellen dat het meisje zelf haar hoofd weer oppakte
en naar de kerk droeg van St.-Martin-du-Cros in Bourges. Daar werd zij tenslotte plechtig
begraven. Al gauw stond de kerk bekend als de Solange-kerk. Er bevindt zich een
bronnetje vlakbij, waarvan het water wonderkracht bezit. Het heeft in de loop der jaren
talrijke pelgrims getrokken en velen vonden er troost en genezing.
Patronaten
Solange wordt in het bijzonder aangeroepen om regen te krijgen. Bovendien is zij patrones
van Berry en Bourges.
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Martelares
Eens probeerde de jonge landheer
Bernard de la Gothie uit de Franse
stad Poitiers, haar het hof te maken.
Maar zij wees hem resoluut af. Dat
was een vernedering voor die
hooggeplaatste meneer. Enkele dagen
later kwam hij te paard op haar
afstormen en met een bruuske
beweging sleepte hij haar mee. In haar nood slaakte Solange een kreet: "Jezus, help mij!"
Daarop sprong zij van het voort galopperende paard. De onverlaat sprong haar achterna
en sloeg met één houw van zijn zwaard het arme herderinnetje het hoofd af. Zo werd zij
martelares van de maagdelijkheid.
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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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