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Is warmte met temperaturen van ver boven de dertig graden in Katwijk uniek voor 2019?
Zeker niet want onderstaande foto, deel uitmakende van een serie van drie foto’s van
fotografe Astrid van der Valk, dateert van zondagochtend 5 augustus 2018 bij de
zondagviering.
Zeker deze komende vieringen zullen deze zijdeuren opengaan om de temperaturen in de
kerk aangenaam te houden.
Maar met deze stijgende
temperaturen gaat de webredactie
van deze digitale nieuwsbrief ook
met zomerreces. Vrijdag 2 augustus
is de laatste uitgave met heel veel
weekendmededelingen. Vrijdag 6
september is er weer de eerste
reguliere nieuwe uitgaven van deze
onvolprezen digitale nieuwsbrief.
Maar belangrijke zaken plaatsen we
natuurlijk direct door op onze
website.
We wensen eenieder veel
leesplezier en komt u iets leuks
tegen op uw vakantie, stuur de foto
met toelichtende tekst maar naar
joannesdedoper.katwijk@casema.nl.
Dat geldt natuurlijk ook voor gewone
oproepen, reminders vanuit uw
werkgroep. En denk zeker aan de
aparte kerkjes en kerken. Daar
houden we ons als webredactie van
harte voor aanbevolen. Gewoon
doen!
De webredactie
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Beste lezers,
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Vieringen in onze parochiekern van 27 juli t/m 2 augustus
Zaterdagavond
Zondagochtend

:
:

19.00 uur
9.30 uur

Woensdagochtend

:

9.00 uur

Vrijdagavond

:

19.00 uur

Geen viering.
Eucharistieviering met Cantemus en pastoor
Hagen.
Eucharistieviering met pater Magnin in de
sacristie.
Weeksluiting in Rijnweide.

Mededelingen van 28 juli
Volgend weekend staan de voedselmanden klaar
Overleden

Vergaderingen en bijeenkomsten van 26 juli t/m 31 augustus
Er zijn van deze periode tot op heden deze vergaderingen en bijeenkomsten bij het
parochiesecretariaat bekend:
Datum

Tijd

Werkgroep

Plaats

In het kort
 Komende week komen ook eindelijk foto’s van ‘Heel Joannes in de bios’ wat van
12.00 – 14.00 uur op die Sint Jansdag werd georganiseerd op de website te staan
in de rubriek ‘Fotogalerij’. Door drukte is de redactie daar nog niet aan toegekomen.
 Heeft u iets voor deze rubriek, mail het / schrijf het de webredactie!
 Denkt u ook nog aan foto’s van kerken, en verhaaltjes, bij uw vakantiereis?
 Kinderkoor De Vrolijke Noot start haar repetities weer op donderdagmiddag 5
september. Wilt uw (klein)kind eens komen luisteren, kijken, of zelfs al meezingen
bij de repetities? Dat kan! Zie voor meer informatie www.devrolijkenoot.be.
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Kinderwoorddienst
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Deze zondag 21 juli was de laatste kinderwoorddienst voor de zomervakantie.
We mochten wel tien kinderen verwelkomen in onze kinderwoorddienst.
Wat waren we blij dat ze er waren.
We hebben het verhaal verteld over Martha en Maria en dat de Here Jezus op bezoek kwam.
Daarna hebben een mooie kleurplaat mogen kleuren en er was een woordzoeker voor de
grote kinderen.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen jullie de derde zondag van september
weer te zien.

Marit en Linnsey
De heilige van de dag
Anna van Jeruzalem
Algemene gegevens

Bij gelegenheid van het feest van de
tempelwijding trok Joachim met een paar
familieleden naar de tempel om een offer
op te dragen. Anna bleef thuis. Maar toen
de hogepriester hem tussen de andere
joden in zag staan, sprak hij smalend: "Hoe
durf jij, Joachim, tussen al die anderen te
gaan staan? God heeft je immers gestraft
door je geen kinderen te geven. En dacht
je dan dat Hij je offer zou aannemen? Zorg
eerst maar dat die schande van jou uit ons
midden wordt weggenomen, dan mag je
terugkomen om weer te offeren.
Beschaamd maakte Joachim dat hij wegkwam. Hij durfde ook niet meer naar huis, bang
dat hij daar met de vinger zou worden nagewezen. Hij verborg zich tussen de herders van
Bethlehem. Daar verscheen hem een engel die hem aankondigde dat hij een kind zou
krijgen: een meisje dat hij Maria moest noemen. En geef haar aan God, zoals je beloofd
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Volgens de legende was zij de moeder van Jezus' moeder, Maria. Zij was gehuwd met
Joachim. Het waren vrome Joden, die hun leven lieten leiden door de liefde tot God. Met
alle grote feesten begaf Joachim zich naar de tempel om daar een offer aan God op te
dragen. Verdrietig was alleen dat ze geen kinderen hadden. Herhaaldelijk hadden ze God
erom gesmeekt, en ze beloofden erbij dat
ze het kind aan God zouden toewijden,
zodat Hij erover kon beschikken, maar
zonder resultaat. Intussen waren ze al oud
geworden.
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hebt. Ga naar Jerusalem; daar zul je je vrouw Anna tegenkomen. Ze maakt zich erg bezorgd
om je. Je zult haar treffen bij de Gouden Poort.
Zo ging de engel ook naar Anna. Haar verkondigde hij dezelfde vreugdevolle boodschap.
Ook zij begaf zich op weg. Bij de Gouden Poort werd het een aandoenlijk weerzien. Die
ontmoeting geldt als het moment, waarop Anna van Maria in verwachting raakte.
Dit alles berust op legende. Geschiedkundig gesproken is er over haar niets bekend. In de
bijbel komen nog wel Jezus' opa's voor in de geslachtslijsten, maar over Jezus' oma's horen
we zelfs daar helemaal niets.
Verering en cultuur
Vooral in de middeleeuwen was zij bijzonder populair. Dat moge blijken uit de vele
bedevaartplaatsen, verspreid over Europa en vandaar uit over de rest van de wereld;
alsmede uit de talrijke kerken, kapellen en andere instituten, die haar als patrones hebben.
Vele middeleeuwse steden hebben wel een (Sint-)Annastraat.
Nederland
Zij is patrones van Sint-Anna, Sint-Annaland (Tholen) en Sint-Annaparochie (Het Bildt,
Friesland). Er zijn nog Sint-Annakerken of -kapellen in Amstelveen, Amsterdam,
Augsbuurt, Bergharen, Best (kapel), Boxtel (kapel), Breda (ook een kapel), Gersloot,
Hantumhuizen (?), Heerlen, Helmond, Herpen-Koolwijk (bedevaartkapel), 's
Hertogenbosch, Maastricht, Molenschot (bedevaartkerk: hier bidden meisjes die op
bedevaart komen: 'Sinte-Anneke, geef me een manneke'), Nijmegen (tezamen met St.Antonius), Oudenbosch (kapel), Rosmalen, Rotterdam (kapel tezamen met Joachim), SintAnnaparochie, Spaubeek (kapel), Tilburg, Yerseke.
In Nijmegen is er een verzorgingshuis Joachim en Anna; in Rotterdam Simeon en Anna;
ook Delft en Zundert hebben een verzorgingshuis St-Anna.

Patronaten
Zij is beschermheilige van echtelieden, aanstaande moeders, zwangere vrouwen en
vrouwen die moeilijk zwanger raken, bakers, voedsters, huismoeders (moeders en
huisvrouwen) en weduwen;
van onderwijzeressen (omdat zij haar dochter Maria bidden en lezen leerde);
van huishoudelijke beroepen als wevers, borduursters, kantwerkmakers, kantwerksters,
kleermakers, kousenmakers en naaisters;
van dienstvaardige beroepen als huishoudsters, huishoudelijk personeel, dienstpersoneel,
slippendragers van kardinalen, stalknechten, arbeidsters, thuisarbeidsters; en vandaar ook
van arme standen;
van beroepen die verwant zijn aan de huishoudelijke: hooiers, bezembinders,
touwslagers;
van kunstvaardige beroepen als timmerlieden, houtbewerkers, houtdraaiers,
kastenmakers, schrijnwerkers en kunstschrijnwerkers; van goudsmeden;
van molenaars, mijnwerkers en marskramers;
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In vroeger tijden gold voor meisjes:
'Naar Sint-Anneken,
gaat men om een manneken'.
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van scheepslui, schippers en zeelieden (heeft waarschijnlijk te maken met de Bretonners); en
tenslotte van de brandweer.
Afgebeeld
Daarnaast wordt zij aangeroepen ook aangeroepen voor een goed huwelijk en echtelijke
vruchtbaarheid en tegen onvruchtbaarheid; voor succes en geluk tijdens de zwangerschap
en tegen een moeilijke zwangerschap; voor een voorspoedige bevalling; tegen bedplassen;
verder tegen ziekten en kwalen als borstpijn, buikpijn, fijt, hoofdpijn, huiduitslag, kiespijn,
koorts, koortsige ziekten, oogziekten, pest, en zweren;
bovendien voor een rijke hooioogst; voor het terugvinden van verloren of gestolen goederen;
ze beschermt de mijnbouw; aangeroepen tegen oorlog.
Afgebeeld
Sint Anna wordt afgebeeld met Maria en kleinkind Jezus (Anna
te Drieën of Annatrits (in het Duits 'Anna Selbstdritt' geheten);
soms met haar hele familie (tot achtentwintig personen); in
groene (hoop) of rode mantel (liefde); met een of meer
boeken; haar kind onderwijzend; de bijbel lezend.

Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
071-4029402, di,wo,vr van 8.45-11.45 uur
joannesdedoper.katwijk@casema.nl
www.joannesdedoper.nl
KvK-nr.: 74877356
Rek.nr. kerkbijdrage: NL74RABO0331701960
Rek.nr. overig: NL58RABO0331701278
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