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Na alle inzet vrijdagochtend 13 maart bij het verschijnen van het bericht van de
Nederlandse bisschoppen om geen weekendvieringen met kerkgangers te verzorgen, het
interne overleg om het in de reguliere uitgave van de digitale nieuwsbrief en op de website
goed te kunnen verwoorden, is er door de webredactie besloten om ook een ‘gewone’
digitale nieuwsbrief deze zaterdag 14 maart uit te
geven.
Want Coronavirus of niet, we halen met elkaar als
parochiegemeenschap toch zeker ook positieve
energie uit de komst van pastoor Rochus Franken.
Zondag 8 maart was zijn installatieviering in de H.
Willibrord in Oegstgeest gevolgd door een mooie
receptie in ‘La France’ en alles ook in de
aanwezigheid van burgemeester Cornelis Visser.
De gastvrijheid van onze parochie van de H.
Augustinus werd schitterend in beeld gebracht met
deze ‘huiskamer’.
Natuurlijk een hele rare periode om binnen te
komen op een nieuwe werkplek, maar het geeft de
pastoor ook de gelegenheid om veel parochianen /
veel vrijwilligers te ontmoeten en te spreken.
Hou in ieder geval de website goed in de gaten want
middels een update (genummerd om niet in de war
te raken) wordt u geïnformeerd over de meest
actuele ontwikkelingen in onze parochiekern. En
informeer elkaar of bij vragen kunt u altijd ons secretariaat bellen (tel. 4029402).
Maar natuurlijk is er meer, ook al is er een virus dat het maatschappelijk dus ook het
kerkelijk leven dreigt te verlammen, er gebeurt ook in deze dagen veel in onze bruisende
parochiekern. En heeft u misschien hier nieuws gemist, diverse berichten plaatsen we ook
door op onze website www.joannesdedoper.nl.
Wilt u iets aan ons melden, stuur het dan maar naar ons alom bekende e-mailadres
joannesdedoper.katwijk@casema.nl of schrijf het op en doe het in de brievenbus bij de
pastorie. Wij wensen u allen veel leesplezier en sterkte in deze hele aparte dagen!
De webredactie
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Beste lezers,
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Vieringen in onze parochiekern van 14 t/m 20 maart
Woensdagochtend

:

9.00 uur

Eucharistieviering in de sacristie of kerk met
pastoor Franken.
Er is geen koffiedrinken na afloop.

Mededelingen van 14 en 15 maart
Voor deze mededelingen verwijzen we naar de digitale nieuwsbrief van vrijdag 13 maart,
nummer 350.

Overleden
Er is voor de afgelopen week geen overleden mede-parochiaan bij het parochiekernsecretariaat gemeld.

Vergaderingen en bijeenkomsten van 13 t/m 31 maart

In het kort
• Op de website is vrijdagavond 13 maart ‘Update 1 Corona-maatregelen’ geplaatst.
Hou alle korte updates dus goed in de gaten om goed op de hoogte te blijven.
• In deze eerste update gaat het over het plan van het pastorale team om alle kerken
van de parochie van de H. Augustinus op de zaterdag- en zondagviering open te
houden voor gebed.
• Heeft u iets voor deze rubriek, iets leuks om met andere parochianen te delen, een
vraag of wat dan ook? Laat het de webredactie maar weten op het bekende emailadres en anders is een briefje of belletje naar het parochiekernsecretariaat
meer dan voldoende.
• Hou de nieuwe informatie m.b.t. de werkzaamheden aan de Rijnstraat. Dus… pak
de fiets om de preek te kunnen beluisteren. Bij fout parkeren in de directe omgeving
van de kerk wordt er streng opgetreden door de handhavers.
• Op onze website komt u weer verschillende
nieuwe berichten tegen. Of we plaatsen een
bericht uit deze digitale nieuwsbrief daar
door om deze langer in beeld te houden.
• In de volgende uitgave van De Augustinus,
die 31 maart uitkomt, komt u een informatief
stuk tegen over de stappen die we als
parochiekern hebben genomen en gaan
nemen om te komen tot de mogelijkheid van digitaal collecteren. Naast het
gewone collecteren door het deponeren van munt- en briefgeld in de mandjes die
worden doorgegeven, een nieuwe mogelijkheid. Dit stuk, dat u meeneemt in het
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Voor deze vergaderingen en bijeenkomsten verwijzen we naar de digitale nieuwsbrief van
vrijdag 13 maart, nummer 350.
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•
•
•
•
•

proces van hoe het digitaal collecteren werkt, komt binnenkort natuurlijk ook op de
website te staan.
De webredactie heeft besloten om de aankondigingen van de Rijnsburgse
maandelijkse inloopochtend in De Voorhof niet meer op te nemen in deze digitale
nieuwsbrief. Het is immers geen kerkelijke activiteit.
Weet u één van de voordelen van digitaal collecteren? Je hebt geen muntgeld nodig
waarmee je ook de, vast en zeker, aangekondigde deurcollecte ook kan bedienen.
Verderop in deze uitgave meer informatie over het niet doorgaan van de Stille
Omgang op zaterdag 21 maart in Amsterdam.
Een ander voordeel van het digitaal collecteren is dat je op zaterdag of zondag thuis
zittende ook gewoon mee kan doen in de tijd van de vieringen met het digitaal
collecteren. Eens proberen?
Wilt u ook elke vrijdag worden geïnformeerd over alle nieuwtjes in woord en beeld in
onze digitale nieuwsbrief? Het kost niks en u kunt zich zo weer afmelden. Stuur een
mailtje naar het parochiekern-secretariaat en het wordt geregeld.

Deze vraag hoor ik sinds vrijdagochtend en heb ik mezelf toch ook direct gesteld. Want
waar het H.B.O. hoorcolleges gaat streamen en live op internet vertoont, de lokale omroep
‘Sleutelstad’ uit Leiden e.o. de opening van de nieuwe behuizing vrijdag 20 maart live via
internet alle huiskamers van de ruim tweehonderd gasten in laat komen, de viering in de
Katwijkse Dorpskerk zo ook via internet te bekijken en beluisteren is gevolgd door vele
andere protestantse kerken doen wij het met onze beamers en bemensing… niet!
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‘Waarom de vieringen op zondag en zaterdag (?) niet via de beamers vertonen?’
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Ik vraag me maar steeds af: ‘Waarom niet?’ Dat zou toch een prachtige vorm van lokaal
maatwerk kunnen zijn? We hebben die beamers toch niet voor niets hangen? En het is echt
mogelijk want wat hebben we bijvoorbeeld ervoor nodig op zondag bij zo’n viering?:
• Een voorganger (en die zijn al ingedeeld)
• Een presentatie voor de beamers (die wordt gemaakt door de beamergroep)
• Iemand die ‘schuift’ of live filmt (de indeling is er al van de beamergroep)
• Een koster, mogelijk voor wat hand- en spandiensten achter de gesloten
kerkdeuren (deze zijn ook al ingeroosterd), maar het is niet noodzakelijk.
• Niek van der Meij als organist / pianist (en hij is beschikbaar) om tussendoor wat te
spelen voor als er geen koor aanwezig kan zijn.

Zou u het willen, de vieringen via onze website?
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Ik begrijp echt niet waarom het niet mag!
Want zeker met de komende palmpaasviering, de vieringen van de Goede Week en met
Pasen zou het een prima voorbereiding kunnen zijn om nu vanaf zondag 14 maart, als de
verscherpte Corona-maatregelen mogelijk naar de maand april worden doorgetrokken.
Natuurlijk is er het advies van de Nederlandse bisschoppen om op zondag naar de
televisieviering op de NPO te kijken. Maar als je daar naar een viering in een lege kerk
kijkt, is het toch veel leuker om dat lokaal te doen met een vertrouwd gezicht, vertrouwde
beelden en… ook als beamergroep kan je laten zien dat je weer een stap verder bent. Ook
goed om te weten dat het I.C.T.-bedrijf ook klaar staat om mogelijke ondersteuning te
kunnen bieden om de uitzending van de viering gladjes te laten verlopen.
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Wij denken dat het een prachtige en veilige oplossing is om alle parochianen die dit willen
vanuit de veilige thuisplek de vieringen te laten volgen. En het geeft ook weer aan dat we met
elkaar op een hele creatieve wijze een knelpunt benaderen. Zou het misschien zondag 22
maart al kunnen? Ik ben benieuwd, maar ik ben nog veel meer benieuwd naar wat u als
mede-parochiaan hiervan zou vinden. De lijnen staan nu open en… laat het ons maar weten
via het bekende e-mailadres op de eerste bladzijde van deze digitale nieuwsbrief.
Gerard Bol (zie de update van andere Katwijkse kerken op de laatste bladzijde)
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Bericht over de komst van pastoor Rochus Franken in onze parochie
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Stille omgang gaat op 21 maart 2020 niet door
Het gezelschap van de Stille Omgang in Amsterdam heeft vanmiddag, donderdag 12 maart,
besloten om de Stille Omgang 2020 vanwege het Coronavirus niet door te laten gaan. Het
gezelschap verzoekt de deelnemers dan ook om op 21 maart 2020 niet naar Amsterdam te
komen. Deze afgelasting betreft ook de jongerenviering op
21 maart 2020 in de Mozes en Aaronkerk.
Toelichting op besluit
Het is precies 675 jaar geleden dat in Amsterdam tijdens
de vastentijd in de Kalverstraat het H. Mirakel van
Amsterdam plaatsvond. Jaarlijks trekken duizenden
bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam om
dit H. Mirakel te herdenken en de Stille Omgang te lopen.
Dat zal dit jaar helaas niet mogelijk zijn vanwege het risico
van besmetting van deelnemers met het Coronavirus. Dat risico geldt uiteraard niet alleen
voor de talrijke pelgrims uit Noord-Brabant, maar ook voor de pelgrims uit andere delen
van ons land. Het besluit van de organisatie is bevestigd met de maatregelen die
vanmiddag door het kabinet zijn afgekondigd, waaronder de maatregel om alle
evenementen met meer dan honderd personen af te gelasten en het advies aan kwetsbare
personen, waaronder ouderen, om gezelschap in busvervoer te vermijden. Zowel het
busvervoer van de pelgrims naar Amsterdam als de Stille Omgang zelf vormen een te
groot risico. .
Het Gezelschap van de Stille Omgang in Amsterdam zal de vele pelgrims en vrijwilligers
van de Stille Omgang later dit jaar in de gelegenheid stellen om het jubileumjaar alsnog op
gepaste wijze te vieren. Nadere berichtgeving daarover volgt binnenkort.
Vragen?
Vragen over het afgelasten van de Stille Omgang 2020 kunt u stellen door het zenden van
een e-mail aan info@stille-omgang.nl of door contact op te nemen met Jeroen
Brenninkmeijer (06-31968844) of Onno Baneke (06-21217679).

Hij werd rond 540 geboren en was afkomstig uit een Romeinse familie te Cartagena. Op
jonge leeftijd trad hij in een klooster. Als monnik wist hij Hermenegild, de zoon van de
koning der Wisigothen Leovigild, tot het christendom te bekeren.
Daarna begaf hij zich naar Constantinopel om te proberen
Hermengild voor de doodstraf te redden. In die tijd raakte hij
bevriend met de latere paus Gregorius de Grote. Zijn zendingsreis
mislukte, want in 586 werd Hermenegild terecht gesteld. Intussen
was Leander een jaar tevoren benoemd tot zevende aartsbisschop
van Sevilla. Toen Hermenegild's broer Reccared weer een jaar later
zijn vader opvolgde als koning der Wisigothen, werd hij diens
raadsman. Met succes probeerde hij de jonge vorst van
zijn ariaanse voorkeuren af te brengen.
Dat was een belangrijke stap naar de vereniging der Wisigothen in
Spanje met de moederkerk. Leander mag gelden als één van de
krachtigste ijveraars voor dit ideaal.
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De heilige van de dag
Leander
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Ook Leanders broers Fulgentius en Isidorus waren bisschop, respectievelijk van Ecija in
Andalusië en Sevilla. Toen zijn zuster Florentina op jonge leeftijd haar ouders verloor, werd
zij aan de zorgen van haar oudste broer Leander toevertrouwd. Ze trok zich terug in een
klooster waarvoor Leander een leefregel schreef. Waarschijnlijk was ze er ook een tijd abdis.
Patronaten
Hij is patroon van de Spaanse stad Sevilla. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen
reumatiek.

Ook kerkdiensten zijn door de Corona-maatregelen van de regering getroffen, maar kijk eens
naar de gele markeringen wat inhoudt dat de viering via beeld en / of geluid voor de
thuisblijvers is te volgen (voor onze parochiekern een extra reden van herbezinning op het
ingenomen standpunt voor onze parochiekern?):
• De Hervormde Kerk in Katwijk aan de Rijn
(Dorpskerk en Ontmoetingskerk) laat de
middagdiensten geheel vervallen. De
ochtenddiensten worden gehouden zonder
kerkleden en worden gestreamd via internet.
• De Hervormde Kerk in Katwijk aan Zee heeft de
diensten in de Pniëlkerk, de Ichtuskerk, het
Maranathacentrum en Het Anker laten vervallen.
In de Oude- en de Nieuwe kerk worden diensten
gehouden die alleen via internet te beluisteren zijn.
• De diensten van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk in Rijnsburg gaan gewoon
door, wel worden de kerkleden per wijk uitgenodigd om het aantal bezoekers te
drukken.
• Ook de diensten van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk in Katwijk gaan door.
Gezien het maximale aantal
van honderd personen is de
dienst alleen bedoeld voor de
eigen gemeenteleden.
• De Gereformeerde Kerk in
Katwijk aan Zee (Vredeskerk)
organiseert diensten welke
worden gehouden zonder
kerkleden en worden
gestreamd via internet.
• De Hersteld Hervormde Gemeente laat de diensten in de Triumfatorkerk en de Unizaal wel doorgaan maar er zullen maximaal honderd mensen toegelaten worden.
De rest van de gemeente wordt geadviseerd om thuis te luisteren via internet.
Hiervoor is in tegenstelling tot normale diensten geen inlogcode nodig.
• De parochiekern van de H. Joannes de Doper heeft alle diensten laten vervallen.
• In Valkenburg vervallen de diensten van de Hervormde Gemeente geheel. De
Gereformeerde Kerk houdt een dienst die alleen via internet te beluisteren zal zijn.
• Ook de Baptistengemeente sluit de deuren van Tripodia voor de kerkgangers. Wel
zal er een dienst via internet uitgezonden worden.
(Bron: Website van RTV Katwijk, zaterdag 14 maart)
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Update van andere Katwijkse geloofsgemeenschappen
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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
KvK-nr.: 74877356
Rek.nr. kerkbijdrage: NL74RABO0331701960
Rek.nr. overig: NL58RABO0331701278
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