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De persconferentie van dinsdagavond 13 oktober met alle genomen Corona-maatregelen
blijft nog als een zwaarder wordend zwaard van Damocles boven Nederland hangen. Immer
groeiende aantallen besmettingen, daarmee gepaard gaande een groeiend aantal
uitgestelde ‘gewone’ operaties, steeds meer opmerkingen door vakspecialisten en
landelijke politici dat een totale lockdown de enige (mogelijke) oplossing is om het tij te
doen keren we verkeren er allen dagelijks in. Daarbij vooral gevoed door alle media waar
blijkbaar geen ander nieuws meer te bedenken is, en zeker geen blij nieuws.
Daarom moeten we het koesteren dat we met maximaal dertig parochianen de vieringen
mogen bijwonen, koren nog met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften mogen
blijven repeteren en er voor Allerzielen maandag 2 november hele creatieve oplossingen
zijn bedacht om onze overleden dierbaren van 2020 en eerdere jaren zo goed mogelijk te
gedenken.
Hoe blij mogen we dan niet zijn met de beamers die we komende maand al vijf jaar in ons
kerkgebouw bij alle vieringen en
andere bijeenkomsten benutten.
Met de beamerwerkgroep is er dan
ook in deze jaren zo’n expertise
opgebouwd dat de viering van
Allerzielen op 2 november parochie
breed wordt aangeboden door de
livestream vanuit ons kerkgebouw.
Iets om trots op te zijn met elkaar.
Wat relevant is aan nieuws
plaatsen we ook door naar onze
website www.joannesdedoper.nl.
Daar staan nu de updates 52
(diverse Corona-vragen), update 53
(over de livestream komende
zondag 25 oktober) en een verslag van de kinderwoorddienst van vorige week zo ook een
bemoedigend filmpje van de bisschoppen als actuele items.
Heeft u vragen of suggesties voor waar we in onze parochiekern extra aandacht aan
moeten besteden, laat het ons weten. Zeker positief nieuws doet mensen extra goed in
deze moeilijke tijden. Wilt u dus iets aan ons melden, stuur het dan maar naar
joannesdedoper.katwijk@casema.nl of schrijf het op en doe het in de brievenbus bij de
pastorie. Veel leesplezier en let in deze vast en zeker nog lang durende Coronatijden
goed op uzelf, maar vooral ook op de ander!
De webredactie

www.parochie-augustinus.nl

Beste lezers,
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Vieringen in onze parochiekern van 24 t/m 30 oktober
Zaterdagavond

:

19.00 uur

Eucharistieviering met cantor en kapelaan Plavčić
met maximaal dertig kerkgangers (reserveren was
verplicht en ook te volgen via ‘Live uitzending’ op de
website).
Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.

Zondagochtend

:

9.30 uur

Eucharistieviering met cantor en pastoor Franken
met maximaal dertig kerkgangers (reserveren was
verplicht en ook te volgen via ‘Live uitzending’ op de
website).
Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.

Woensdagochtend :

9.00 uur

Eucharistieviering met kapelaan Plavčić met
maximaal dertig kerkgangers (u hoeft niet te
reserveren en ook te volgen via ‘Live uitzending’
op de website).
Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.

19.00 uur

Woord- en gebedsviering met het
rozenkransgebed met cantor en kapelaan Plavčić
en gebedsleider Noordermeer met maximaal
dertig kerkgangers (u hoeft niet te reserveren en
ook te volgen via ‘Live uitzending’ op de website).

Woensdagavond

:

Met ingang van 1 september is ons kerkgebouw nog steeds doordeweeks open op de
tijden dat het parochiekernsecretariaat ook open is en dat is op de dinsdag, woensdag en
vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.
U kunt dan de kerk in om uw moment van stilte, gebed te
zoeken, u kunt een kaarsje aansteken en daarmee ook
betalen via de Givt-app. Zeker in deze dagen voor de viering
van Allerzielen is het aansteken van een kaarsje voor een
overleden dierbare op deze doordeweekse momenten zo ook
na de weekendvieringen een mooi moment om iemand in het
licht te zetten en te gedenken.
Natuurlijk staan er op deze dagen ook nog, omdat het zo
broodnodig is, de voedselmanden voor de Voedselbank
Katwijk om gevuld te worden. Meer dan van harte
aanbevolen. Wij vragen u met klem om bij deze tweede
Corona-golf extra goed rekening te houden met de
voorgeschreven afstand van anderhalve meter tot de andere
kerkbezoekers en zeker ook de aanwijzingen op het bord voor het betreden van de kerk zo
ook de looplijnen in de kerk op te volgen.
De webredactie

www.parochie-augustinus.nl

Ons kerkgebouw blijft open in deze Coronatijden, maar wanneer?

2

Update 53: Livestream viering zondag 25 oktober 11.00 uur uit Voorschoten
U kunt deze livestream viering van de parochie H. Augustinus van de Voorschoter
parochiekern vanuit de H. Laurentiuskerk van zondag 25 oktober om 11.00 uur, op de
dertigste zondag door het jaar thuis volgen via deze link: https://youtu.be/arN1EB_tuUQ
Voorganger in deze viering is kapelaan Plavčić. De muzikale begeleiding is in handen van
een cantor en organist en er is een
kinderwoorddienst en crèche aanwezig voor
de allerkleinsten.
Deze ‘gewone’ collecte is bestemd voor…
De ‘gewone’ collecte is bestemd voor de
‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat
zal in elke parochiekern anders worden
ingevuld. En ik blijf het persoonlijk jammer
vinden dat bij de wekelijkse vermelding
deze zinsnede ‘voor kerk en pastoraat’ niet
af en toe aan een concreet doel wordt
gekoppeld. Dat motiveert gevers meer dan
het idee dat de financiële bijdrage op de
‘grote’ financiële berg terecht komt.
Er zijn jaarrond immers zoveel concrete punten te benoemen welke je natuurlijk altijd kan
aanvullen met ‘voor kerk en pastoraat’. Gevers moeten geraakt worden door de oproep om
ergens voor te geven!
U kunt zich dus ook deze zondagochtend 25 oktober, thuis kijkend en luisterend naar de
livestream viering vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen
middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze Katwijkse parochiekern.
Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt meedoen met deze digitale collecte via de Givt-app of door een bedrag over te
maken via de bank. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een
gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden
zijn. Meer dan van harte aanbevolen. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle
gaven!
Gerard Bol (bericht staat ook al op de website)

Vanmiddag om 13.00 uur zal Djayden van den Berg gedoopt worden hier in onze kerk.
De collecte voor de Missie vorig weekend heeft € 145,30 opgebracht.
Reserveren voor de Mis op zaterdagavond of zondagmorgen: Het is eenvoudig: u belt
gewoon naar het secretariaat van uw parochiekern. U kunt ook een email sturen of via het
formulier op de website.
Uw reservering moet uiterlijk donderdagochtend voorafgaand aan de betreffende zaterdag
of zondag binnen zijn. U krijgt dan bericht of u wel/niet de Mis kunt bijwonen.

www.parochie-augustinus.nl

Mededelingen van 24 en 25 oktober
Oktobermaand, Mariamaand. Iedere woensdagvond om 19.00 uur zal er in de kerk een
rozenkransgebedsviering zijn. Waarbij we de rozenkrans bidden en een cantor zal zingen.
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Als u niet bij de eerste dertig hoort kunt u, indien u dat wilt, een plek krijgen voor het volgend
weekeind.
Voor de doordeweekse vieringen is reserveren niet nodig.
Los hiervan kan in de parochie H. Augustinus iedere zondag een viering via de live – stream
gevolgd worden. Kijk hiervoor op de website.
De bisschoppen vragen ons ook om een mondkapje te dragen in de Mis en dit alleen bij het
ter communie gaan af te doen.
Mededeling vanuit het pastoraal team:
Allerzielen
De Allerzielen vieringen die per kern waren voorzien komen allen te vervallen. Wel zal een
gemeenschappelijke viering plaatsvinden op 2 november, welke zal worden gestreamd ten
behoeve van alle parochianen. Er zullen geen parochianen aanwezig zijn. Gekozen is voor
Katwijk gegeven de ervaring met het streamen .
De namen van alle overledenen van het afgelopen jaar zullen worden afgeroepen door de
betreffende locatie referenten.
Grafzegening zal per kerk/begraafplaats plaatsvinden op een moment in het weekend
voorafgaand aan Allerzielen of op de dag zelf, maar zal los staan van de
gemeenschappelijke viering.

Overleden
Er zijn geen namen van overleden parochianen bij het parochiekernsecretariaat bekend.

Vergaderingen en bijeenkomsten van 23 t/m 31 oktober
In deze zomertijd zijn de volgende vergaderingen of bijeenkomsten gepland die we hier
aan u kunnen melden:
Dag
Woe. 28 okt.
Elke maandag

Tijd
20.00 uur
9.00 uur

Werkgroep
Pastoraatgroep
Quiltgroep

Locatie
Pastorie
Pastorie

• Update 53 over de livestream komende zondag 25 oktober uit een andere
parochiekern, Voorschoten in dit geval, zie hierboven, staat ook al op onze website.
• Lees vooral goed in update 51 op de website en onze vorige digitale
nieuwsbrief die u als nieuwsbrieflezer hebt ontvangen wat er is afgesproken over
de viering van Allerzielen op maandagavond 2 november. Deze is te volgen via
een speciale livestream vanuit onze kerk. De
namen van de overledenen van afgelopen jaar
uit de gehele parochie worden hier opgelezen
door de locatiereferenten.
• Voor de speciale verliesviering van donderdag
5 november 9.00 uur in onze kerk moet u wel

www.parochie-augustinus.nl

In het kort
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reserveren. Want ook hier zijn maximaal dertig kerkgangers mogelijk.
Meer dan van harte aanbevolen gezien de periode waar we nu nog zeker lang in
verkeren. Kan u nog een financiële bijdrage leveren aan de extra Actie Kerkbalans
in het kader van alle Coronamaatregelen? Natuurlijk kan dat nog.
Bij deze digitale nieuwsbrief vindt u ook weer als bijlage het inlegvel met teksten voor
de vieringen van 24 en 25 oktober (om zelf uit te printen).
Hou de website extra goed in de gaten waar we met de webmaster Wim van Rijn u
z.s.m. van alle actuele zaken op de hoogte willen en zullen stellen.
Zondag 15 november is er weer kinderwoorddienst. Lees van tevoren op onze
website even goed door wat de nieuwe afspraken hierover zijn als uw (klein)kind(eren)
hieraan deelneemt / gaan deelnemen. Scrol even naar beneden om het juiste bericht
te vinden want er zijn zoveel updates verschenen.
Komende week verschijnt er in alle plaatsen van onze parochie een persbericht over
de viering van Allerzielen op lokaal niveau. Voor onze parochiekern houdt het in dat
onze begraafplaats altijd bereikbaar is en toegankelijk is op de tijden die op het
informatiebordje bij het toegangshek zijn vermeld.
Eindigend met positief en mooi nieuws! De evenementencommissie gaat in 2021
uitgebreid en breed aandacht besteden aan het 175-jarig jubileum (1846 – 2021)
van onze parochie. Als katholieke geloofsgemeenschap bestaan we natuurlijk al
veel langer. In de digitale nieuwsbrief en op de website zullen we zeker verhalen en
foto’s uit ‘de oude doos’ publiceren.
Hou zeker De Augustinus van december / januari goed in de gaten voor meer
informatie en een meegestuurde verrassing. Deze komt begin december uit. Weet u
nog hoe leuk het 150-jarig bestaan was met toen pastoor Schiebroek met o.a. de
profane optocht op die zondagmiddag door Katwijk aan den Rijn? Wat te denken
van de jubileumloterij en de tentoonstelling van de ‘Roomsche Santjes’ in het
parochiehuis? Het belooft ook nu weer een mooi programma te worden zolang als
de Corona-maatregelen het toelaten. Anders worden de programmna-onderdelen
naar latere data in 2021 verplaatst.

Update 52: Veel gestelde kerkelijke Corona-vragen en gegeven antwoorden

Belangrijk om nog te weten
• Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020 blijft
voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:
• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
• Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de
richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de
communie wordt afgedaan
• Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de
zang door kinderen

www.parochie-augustinus.nl

Op vrijdag 9 oktober hebben de bisschoppen de parochies en religieuze gemeenschappen
gevraagd zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de
komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers).
Op dinsdag 13 oktober kondigde het kabinet in een persconferentie strengere
coronamaatregelen aan. Naar aanleiding daarvan zijn er in de parochies van het bisdom
Rotterdam vragen gerezen. Deze zijn verzameld en worden hieronder beantwoord.
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Overzicht veel gestelde kerkelijke vragen en gegeven antwoorden na 13 oktober

Geldt voor uitvaarten wel of niet de dertig-personenregel?
De overheid maakt voor uitvaarten een uitzondering op de maximaal dertig-personenregel.
Parochies kunnen deze door de overheid toegestane uitzondering aanhouden. Dat
betekent bij uitvaarten maximaal honderd personen binnen, maximaal tweehonderdvijftig
buiten.
De bisschoppen spreken in hun bericht van vrijdag 9 oktober van dertig personen in
een viering, exclusief de mensen die daar een functie vervullen. Het kabinet heeft
het over dertig personen in totaal. Wat geldt nu voor de parochies?
Voor de parochies geldt wat de bisschoppen bekend hebben gemaakt, dus maximaal
dertig gelovigen exclusief bedienaren.

Als alternatief voor komende allerzielenvieringen in kerken
hebben parochies al eerder het idee opgevat om een korte
viering in de openlucht op het kerkhof te houden, met in
het achterhoofd dat er buiten meer mensen bij kunnen
zijn. Volgens de regels van het kabinet na 13 oktober mag
je buiten nog maar met vier personen bij elkaar komen.
Betekent dit dat dergelijke openluchtvieringen niet
mogelijk zijn?
De overheidsrichtlijn voor bijeenkomsten buiten luidt inderdaad
maximaal vier personen. De richtlijnen gelden voor tenminste
twee weken, vanaf 14 oktober. Openluchtvieringen zijn in deze
veertien dagen dus niet mogelijk. Het CIO adviseert om tot
medio november het gegeven advies te volgen en dat betekent
tot na Allerheiligen en Allerzielen. Het wordt daarom afgeraden
om nu openluchtvieringen in die dagen te plannen.
Wat betekent het voor de zondagsplicht als ik nu niet naar een eucharistieviering in
mijn parochie kan?

www.parochie-augustinus.nl

Tellen kinderen wel of niet mee in het aantal van dertig?
Ja, voor de maximale groepsgrootte in binnenruimtes tellen alle kinderen mee in het
maximum aantal van dertig, ook kinderen tot en met twaalf jaar tellen mee.
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Als het door omstandigheden onmogelijk is om deel te nemen aan de mis op zondag,
geldt dat u bent gedispenseerd van de zondagsplicht.
Mogen zieke mensen thuis de heilige communie ontvangen?
Ja dat mag, met inachtneming van alle regels op het gebied van afstand en hygiëne. Er
gelden bovendien de regels bij pastoraat en bezoekwerk in fysieke nabijheid aan kwetsbare
ouderen en aan mensen met verminderde weerstand, zoals deze in het protocol ‘Kerkelijk
leven op anderhalve meter’ van 10 juli jl. zijn opgenomen.
Het bisdom Rotterdam (bericht staat ook op de website)
P.S.
Mochten er veranderingen komen in de bestaande maatregelen van de overheid, waardoor
het antwoord op bovenstaande vragen moet worden aangepast, dan volgt daarover zo
spoedig mogelijk informatie via onder meer www.rkkerk.nl.

Tranen van geluk bij de kinderwoorddienst
We hadden deze zondagmorgen 18 oktober tijdens de viering van 9.30 uur voor de
tweede keer dit ‘seizoen’ weer de kinderwoorddienst. En ook deze keer, aan de vooravond
van de herfstvakantie, waren er toch weer tien kinderen. Maar dat kunnen er natuurlijk
altijd meer zijn want rekening houdende met alle veiligheidsnormen is er in de pastorie
plek genoeg.

www.parochie-augustinus.nl

Waar hadden we het over met de kinderen?
Het verhaal dat we hadden voorgelezen, ging over het boek Esra 3:10-4:5-5. Lees het
maar eens na als ouders en / of lezers van deze website want reken maar dat deze
woorden uit de bijbel ook bij u zullen binnenkomen.
We bespraken met de kinderen dat je soms tranen van geluk kan hebben. Dat was in vele
voorbeelden vanuit hun alledaagse wereld dan ook zeer herkenbaar. We benoemden
daarom ook dat als we verdrietig zijn dat we dan met God kunnen praten.
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Marit en Linnsey,
Leidsters kinderwoorddienst (bericht staat ook op de website)

In roerige Corona-tijden is het goed dit te horen
In kerkelijk Nederland werd eren filmpje doorgestuurd waarin de
bisschoppen woorden van bemoediging geven aan hun gelovigen in
de Nederlandse kerkprovincies. Woorden uitgesproken na de

www.parochie-augustinus.nl

Hoe gaan we het verwerken?
Maar na het vertelde verhaal is het natuurlijk altijd heel belangrijk om het met vele
zintuigen goed te verwerken. Daarom hadden we als enthousiaste begeleidsters van deze
kinderwoorddienst voor de praktische verwerking een woordzoeker, een mooie kleurplaat
en een masker met een blij gezicht en verdrietig gezicht klaargelegd.
We hopen dat de volgende keer alle kinderen er weer zullen zijn. Maar het kunnen er
natuurlijk altijd meer worden als alle kinderen een vriendje of vriendinnetje meenemen
en… waarom ook niet?
Noteer het maar alvast in de (digitale) agenda namelijk de volgende bijeenkomst van onze
kinderwoorddienst op zondag 15 november tijdens de viering van 9.30 uur is.
Lees voor de zekerheid maar even op de website door wat de afspraken zijn om te kunnen
deelnemen aan de kinderwoorddienst (even naar beneden scrollen).
Tot dan, ja toch? En geniet allereerst van een welverdiende herfstvakantie.
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laatste persconferentie van dinsdagavond van onze minister-president Rutte en minister de
Jonge die veel hebben gedaan met de mensen in ons land.
Horecabedrijven die weer gesloten moesten worden, ondernemers die nu met alle inwoners
vrezen dat deze maatregelen zeker tot januari 2021 gaan duren, de vele
geloofsgemeenschappen in Nederland die allen worstelen met de maximale dertig
kerkgangers, wetende dat het recht op godsdienstvrijheid er ook voor kan zorgen dat lokale
kerkbesturen op basis van de afmetingen van hun kerkgebouw(en) en met in achtneming van
de nationaal bekendste veiligheidsmaat van de anderhalve meter besluiten om ruim meer
dan dertig kerkgangers toe te laten.
Neem daarom notie van de videoboodschap van de Nederlandse bisschoppen door deze link
aan te klikken:
https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/woord-van-bemoediging-van-debisschoppen.
Wat doet het met u als bezoeker van deze website?
Haalt u hier troost uit als u dit hoort of had u meer of iets anders verwacht?\
Heeft u nog ideeën over wat we als Katwijkse parochiekern kunnen betekenen voor onze
mede-parochianen?
Reageer maar naar het bekende e-mailadres van onze parochiekern uit Katwijk, we zijn
benieuwd wat dit met u doet.
Namens de webredactie,
Gerard Bol (bericht staat ook op de website)

De heilige van de dag
Martelaressen van Valenciennes

Valenciennes
In de stad Valenciennes wonen 32 zusters bij elkaar in hetzelfde huis. Zij hebben een
school voor rijke meisjes. Rijke meisjes en kloosterzusters: twee doornen in het oog van
de Revolutionairen. Er mochten geen rijken meer bestaan. De revolutionaire leus luidde
immers ‘Liberté, Égalité, Fraternité’ (Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap). De meisjes
worden uit school verdreven door gewone mensen. De zusters vluchten naar België; dat
was een paar uur met de koets. Treinen en auto's waren er nog niet. Ze vinden onderdak
bij medezusters in de Zuid-Belgische plaats Mons (Bergen). Het is intussen september
1792.
Na een jaar ver van huis te hebben gewoond, komt het bericht dat soldaten uit Oostenrijk
Valenciennes hebben veroverd. Die waren gekomen om wraak te nemen, want de
onthoofde koningin Marie-Antoinette was immers een Oostenrijkse geweest. De daders
werden streng gestraft. Het waren gewone mensen, maar ze hadden veel mensen
gedood. Nu werden zij gedood.
Weer in het klooster

www.parochie-augustinus.nl

Bedenk dat dit speelt in de tijd net na de Franse Revolutie.
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De zusters mogen weer in hun klooster wonen. Ze openen weer hun school en de meisjes
van vroeger komen er weer naar toe. Het lijkt alsof er niets veranderd is. Maar plotseling
wordt de stad weer veroverd door Franse soldaten.
De Oostenrijkers worden verslagen. Weer klinkt de
kreet dat iedereen gelijk is. Die school voor rijke
meisjes hadden zij vorig jaar toch gesloten? Hoe
kan het dan dat de zusters nu weer gewoon
lesgeven. De zusters zijn ongehoorzaam. Wie niet
horen wil moet voelen. De zusters moesten gestraft
worden.
In de nacht van 31 augustus op 1 september van
het jaar 1794 worden ze alle 32 bij elkaar gedreven.
Ze kunnen kiezen: ofwel ze geven toe dat hun
klooster altijd de baas heeft willen spelen over de
mensen, en de kerk ook, en de paus en god... dat
was allemaal fout: "Geef toe, of je gaat eraan!"
De zusters huilen. Dat kunnen ze toch niet
toegeven: God was altijd goed geweest, en de
kerk en de paus en hun klooster... Maar 21 zijn er
zo bang dat ze het toch maar zeggen. Die worden
meteen vrijgelaten. Er blijven er elf overblijven die
niet toegeven.
Onthoofd
Die moeten dus dood. Op 17 oktober worden er
vijf onthoofd. Bijna een week later, op 23 oktober,
komen de andere zes aan de beurt. Eén van die
zusters heeft op het laatste moment een briefje kunnen schrijven aan de zusters in België,
waar ze eerst naartoe waren gevlucht. Ze schrijft dat ze trots is: "Misschien vind je dat gek,
want we worden straks vermoord. En toch is het zo: wij zijn trots dat we net als Jezus
mogen lijden en sterven en zo laten zien dat God het allerbelangrijkste is in ons leven."
Zalig verklaard
Zij werden zalig verklaard in 1920 samen met de vier martelaressen van Arras of Cambrai.
Hier volgt de lijst van de elf zusters:

• Joséphine (gedoopt Anne-Josèphe ook Joséphine) Leroux, op 23 januari 1747
geboren te Cambrai. Zij was aanvankelijk ingetreden bij de clarissen, maar toen
haar klooster werd gesloten, trad ze in bij de ursulinen te Valenciennes met behoud
van haar naam Joséphine: † 23 oktober. (Ook haar jongere zuster Marie-Marguerite
[= zuster Marie-Scolastique] stierf onder de guillotine).
• Marie-Ursule Josèph de Saint-Bernardin (of kortweg Ursule: gedoopt Gabrièle
Bourla), geboren op 6 oktober 1746 in de Condé, Nord: † 17 oktober.

www.parochie-augustinus.nl

• Marie-Clotilde-Joseph de Saint-Borgia (gedoopt Clotilde Paillot); zij was op 25
november 1739 geboren in het Noord-Franse plaatsje Bavay bij Maubeuge en
stond aan het hoofd van het ursulinenhuis in Valenciennes: † 23 oktober.
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• Marie-Cordule-Joseph de Saint Dominique (gedoopt Jeanne-Louise Barré),
geboren op 3 april 1750 te Sailly en Ostrevant (bisdom Arras): † 23 oktober.
• Laurentine (gedoopt Jeanne-Reine Prin), geboren op 9 juli 1747 te Valenciennes: †
17 oktober.
• Anne-Marie-Joseph (gedoopt Marie-Augustine Erraux), geboren op 20 oktober
1762 te Pont-sur-Sambre: † 23 oktober.
• Marie-Louise Joseph de Saint-François (gedoopt Marie-Geneviève Ducrez),
geboren op 27 september 1756 te Condé, Nord: † 17 oktober.
• Françoise (gedoopt Marie-Liévine Lacroix), geboren op 24 maart te Pont-surSambre: † 24 oktober.
• Marie-Natalie-Joseph de Saint-Louis (gedoopt Marie-Louise Vanot), geboren op
12 juni 1728 te Valenciennes: † 17 oktober.
• Marie-Augustine de Sacré-Coeur de Jésus (gedoopt Marie-Madeleine) Dejardin,
geboren op juni 1760; † 17 oktober.
• Marie-Scolastique Joseph de Saint-Jacques (gedoopt Marie-Marguerite
Leroux), zus van Anne Josèphe, geboren op 14 juli 1749 te Cambrai: † 23 oktober.
Zij werd geboren op juni 1760 Cambrai en behoorde tot de ursulinen-communiteit
van Valenciennes (Ook haar oudere zuster Anne-Josèph [= zuster Joséphine] stierf
onder de guillotine).
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