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Het lijkt net in deze weken of we als parochiekern tussen twee pieken van
verjaardagsfeesten in zitten met net het vieren van Koningsdag en het gezamenlijk
beleven van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag achter de rug waar we uitkijken naar
Hemelvaartsdag over twee weken (en niet alleen voor de vrije en hopelijk zonnige
momenten) en Pinksteren over drie weken. Zitten we als vrijwilligers in onze parochiekern
dan deze dagen met onze armen over elkaar te wachten wat er komt? Nee, zeker niet
want achter de schermen wordt er natuurlijk het nodige voorbereid. Maar u kunt in deze
uitgave van de digitale ook lezen wat er net is gepasseerd, zoals het verslag van de
hartelijke avond van 10 mei.
Belangrijk om in de agenda te noteren is de viering van Sint Jansdag. Deze wordt
gehouden op zondag 30 juni omdat op zondag 23 juni, Sacramentsdag, de eerste
communie wordt gevierd in onze
kerk.
En spetterend nieuws over ‘The
Passion’ in onze parochie in 2020.
Lees maar rap verder!
Voor meer nieuws verwijzen we u
verder naar onze website
www.joannesdedoper.nl. Zo staat er
nog steeds de oproep van het
parochiebestuur van de H.
Augustinus om ongeveer een zestal
vacatures ingevuld te krijgen.
Roepingenzondag was 12 mei… wie
voelt zich nu geroepen? Denk niet te
snel dat het een ‘ver van mijn bedshow’ is zo’n parochiebestuur want
zonder kan geen enkele parochiekern functioneren. Het is de paraplu waar we allen onder
schuilen en elkaar kunnen versterken.
Heeft u zelf iets voor deze digitale nieuwsbrief mail het dan maar naar ons ieder bekende
e-mailadres joannesdedoper.katwijk@casema.nl. We wensen u in ieder geval heel veel
leesplezier!
De webredactie

www.parochie-augustinus.nl

Beste lezers,
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Vieringen in onze parochiekern van 18 t/m 24 mei
Zaterdagavond
Zondagochtend

:
:

19.00 uur
9.30 uur

Dinsdagochtend

:

12.00 uur

Woensdagochtend

:

9.00 uur

Woensdagavond

:

19.00 uur

Vrijdagavond

:

19.00 uur

Geen viering.
.
Eucharistieviering met Cantemus en pater
Magnin.
.
Meditatief rozenkransgebed met gebedsleider
Noordermeer.
Eucharistieviering met kapelaan Plavčić in de
sacristie.
Rozenkransgebed met samenzang van
Marialiederen met diaken Winnubst.
Weeksluiting in Rijnweide.

Mededelingen van 19 mei
Dinsdag 21 mei is er om 12.00 uur het meditatieve rozenkransgebed. En woensdag 22
mei om 19.00 uur zal er een rozenkransgebedsviering zijn.
Volgende week zal er na de viering zal een deurcollecte zijn voor de nieuwbouw van de
kapel in verpleeghuis Overduin.
Overleden

Vergaderingen en bijeenkomsten van 17 t/m 31 mei

Datum

Tijd

Werkgroep

Plaats

Di.
Di.
Za.
Ma.`

16.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
19.45 uur

Bijzondere vieringen
Stuurgroep liturgie
Ouderenochtend
Parochiële kaartavond

Pastorie
Pastorie
DKJ
DKJ

21 mei
21 mei
25 mei
27 mei

In het kort
 In de nieuwste uitgave van De Augustinus komt u een verslagje tegen van een
parochiaan van zijn bezoek aan de live uitvoering van ‘The Passion’,
voorafgegaan door een eucharistieviering, donderdag 18 april in Dordrecht. Met
dank aan het bisdom Rotterdam voor het beschikbaar stellen van de bus.
 Kinderkoor De Vrolijke Noot doet zaterdagmiddag 25 mei mee aan een
korenfestival in Voorhout. Gehuld in hun zeer herkenbare appelgroene polo’s zullen
ze optreden op het kerkplein en in de kleine kerk om 14.30 uur en om 15.30 uur. Ze
zingen zeer gevarieerd repertoire waaronder een eigen tekst op de beleving van
deze kinderen van ‘Love of my live’ van Queen. Kom gerust kijken en… luisteren!
 In april 2020 wordt in Wassenaar in de Jozefkerk ‘The Passion’ opgevoerd en
daar worden spelers / speelsters en zangers / zangeressen, muzikanten, technici,

www.parochie-augustinus.nl

Er zijn van deze periode tot op heden deze vergaderingen en bijeenkomsten bij het
parochiesecretariaat bekend:
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coupeuses, klussers enz. voor gevraagd. De informatieavond voor wie zich opgeeft, is
zondagavond 23 juni om 19.00 uur in de Jozefkerk in Wassenaar. Elders in deze
uitgave kunt u er al iets over lezen. We houden u verder middels de nieuwsbrief, de
website en een enkele mededeling in de kerk op de hoogte. De helft van de
webredactie zit in de organisatie dus we volgen het van nabij en… wat zou het gaaf
zijn als we vanuit onze parochiekern hier ruim vertegenwoordigd zijn.
 De evenementencommissie is al bijeen gekomen om een leuk programma voor Sint
Jansdag van zondag 30 juni van 12.00 – 14.00 uur voor te bereiden. Wat het wordt,
gaan ze nog niet verklappen, maar noteert u het maar alvast in de agenda. Het
programma sluit in ieder geval naadloos aan op de feestelijke eucharistieviering en de
koffie-plus en wordt ook gehouden in het parochiehuis. Het wordt genieten vanaf de
kleinste tot en met de oudste parochiaan. Het is voor iedereen prima te volgen en gaaf
om mee te doen. ‘Het wordt één groot feest van herkenning!’, en meer verklapt deze
commissie nu nog niet. Wordt op zeker vervolgd.
 Heeft u iets voor deze rubriek, mail het / schrijf het de webredactie!
Hartelijke avond… ja gezellig!
Was u erbij vrijdagavond 10 mei? Was gezellig, toch? Was u er niet bij? Heeft u wat
gemist hoor! Er waren heel wat dames op de hartelijke avond, parochianen, vriendinnen,
moeders … een zaal in ‘de kleine JOANNES’ vol.

www.parochie-augustinus.nl

Petra van Hippe Stippe kwam samen met haar moeder ons helpen met het maken van
een mooie, heerlijk ruikende ‘toef’ van eucalyptus, gipskruid en pistache eventueel nog
opgeleukt met wat roosjes. Er werd gezellig gekletst, gelachen en natuurlijk hielpen we
elkaar. ‘Waardevol’, dat was hoe wij de avond na afloop met elkaar beschreven! De paar
foto’s die zijn gemaakt die kunt u ook terugvinden in de rubriek ‘Fotogalerij’.
Vrijdagavond 8 november 2019 zijn we er weer met de Vrouwenavond!
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Hartelijke groeten,
Debby, Joke, Laura en Marloes
Zondag 23 juni informatieavond musical ‘The Passion’ in Wassenaar
Zoals via eerdere berichtgeving in Wassenaar e.o. al is aangekondigd, zal in onze regio op 3,
4 en 5 april 2020 de musical ‘The Passion’ worden opgevoerd.
Deze musical wordt geregisseerd en muzikaal begeleid, door een geschoold artistiek team,
dat veel ervaring heeft met musicals.
De musical is toegankelijk voor iedereen, ongeacht woonplaats, religie, leeftijd of huidskleur.
Juist het thema van ‘The Passion’ roept ons op tot verbondenheid met elkaar.
Iedereen, die op de één of andere wijze zijn of haar bijdrage wil leveren aan deze prachtige
productie is welkom op de informatieavond.

Dat kunnen zijn:
 spelers
 zangers / zangeressen
 muzikanten
 koorleden
 technici
 bouwers
 kostuum naaisters
 mensen voor hand- en spandiensten en ga zo maar door.

Waar en hoe aanmelden?
Tijd
: 19.00 uur
Locatie
: St.Jozefkerk, Parklaan 28, Wassenaar
We zouden het op prijs stellen als u/ je ons via de mail voor 17 juni a.s. laat weten of u / je
aanwezig zult zijn.
Voor nadere informatie: info@thepassionwassenaar.nl of 06-34069840.
De werkgroep!

www.parochie-augustinus.nl

Met elkaar willen wij een mooie productie neerzetten. Iedereen, die zich hierdoor
aangesproken voelt, nodigen wij van harte uit op 23 juni a.s.
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De heilige van de dag
Giulia Salzano, Casoria
Zij werd geboren in het Italiaanse plaatsje Santa Maria Capua op 13 oktober 1846. Toen zij
vier was, stierf haar vader. Ze werd toevertrouwd aan de zusters van San Nicola La Strada;
daar bleef zij tot haar vijftiende. Na haar diploma werd zij onderwijzeres aan een
basisschooltje in Casoria. Zij gaf godsdienstonderricht aan de kleintjes en bracht hun met
name bij de devotie tot het Heilig Hart en de Heilige Maagd Maria.

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

www.parochie-augustinus.nl
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Congregatie
In 1905 stichtte zij de Congregatie van de Zusters
Catechisten van het Heilig Hart. Haar leven lang heeft zij
zich gewijd aan het onderwijs. De franciscaner pater
Ludovico van Casoria voorspelde haar dat zij in het
harnas te midden van haar kleintjes zou sterven. Dat
gebeurde op 17 mei 1929.
Zij werd ten tijde van paus Johannes Paulus ii zalig
verklaard op 27 april 2003 en uitgeroepen tot ‘Profetes
van de Nieuwe Evangelisatie’. Het was paus Benedictus
XVI die haar heilig verklaarde op 17 oktober 2010.
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