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We hopen dat de viering van Allerzielen en het her- en gedenken van onze overleden
dierbaren bij wie het raakt toch een stuk bemoediging en een goed gevoel heeft gegeven in
deze moeilijke tijden. Dank aan al die vrijwilligers die dit voor en achter de schermen
mogelijk hebben gemaakt. En op de website kunt u ook nog lezen hoe u via onze website
deze viering kunt terug bekijken. In de ‘Fotogalerij’ op de site vindt u ook een kleine
fotoserie van deze viering.
Kijk ook eens op onze website naar de berichten van 1 en 2 november waar er ook
gedichten / teksten ter bemoediging zijn geplaatst bij het herdenken van een overleden
ouder en een overleden (klein)kind. Meer dan van harte aanbevolen om nog eens terug te
lezen.
Hou zeker de komst van het volgende nummer van De Augustinus rond dinsdag 1
december goed in de gaten want daar maakt de evenementencommissie meer bekend
over de viering van het 175-jarig jubileum van onze parochie. En… elke lezer ontvangt
hierbij ook een schitterende attentie om op terug, maar ook vooruit, te kijken. Wat het is?
Nog even afwachten.
Deze zondag staat in de boeken als Willibrordzondag, daarom komt de livestream viering
uit de H. Willibrord in Oegstgeest en volgende zondag weer uit Katwijk. In update 57 kunt
u er in deze digitale nieuwsbrief en op de website meer over lezen. En is Sint Willibrord in
het jaar 690 nu geland in Katwijk aan Zee… ja of nee? Op onze website plaatsen we
komende dagen het verhaal bij deze foto.
Wat relevant is aan nieuws plaatsen we ook
door naar onze website
www.joannesdedoper.nl. 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. Maar u kan dit e-mailadres natuurlijk
ook benutten voor al uw vragen, opmerkingen
en suggesties betreffende onze parochiekern.
Want samen kerk zijn doe je met elkaar, en
samen kunnen we meer dan je ooit zou
vermoeden.
Veel leesplezier en let in deze vast en zeker
nog lang durende Coronatijden goed op uzelf, maar vooral ook op de ander!

De webredactie
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Beste lezers,
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Vieringen in onze parochiekern van 7 t/m 13 november
Zaterdagavond

:

19.00 uur

Eucharistieviering van H. Willibrord 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.
Deurcollecte voor de oecumene (zie update 57).

Zondagochtend

:

9.30 uur

Eucharistieviering van H. Willibrord 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.
Deurcollecte voor de oecumene (zie update 57).

Zondagavond

:

19.00 uur

Woensdagochtend :

9.00 uur

Eucharistieviering met kapelaan Plavcic 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.

11.45 uur

Rozenkransgebed voor de overledenen in viering
van woord en gebed met gebedsleider
Noordermeer 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.

Vrijdagochtend

:

Rozenkrans en aanbidding tot 20.30 uur met
kapelaan Plavcic en ook te volgen via ‘Live
uitzending’ op de website.

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
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Ons kerkgebouw blijft open in deze Coronatijden, zeker nu!
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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

Update 5: Livestream viering zondag 8 november 11.00 uur uit Oegstgeest
U kunt deze livestream viering van de parochie H. Augustinus vanuit de Oegstgeester
parochiekern van de H. Willibrord zondag 8
november om 11.00 uur, op Willibrordzondag thuis
volgen via deze link: https://youtu.be/3qr6rZqFN1s
Voorganger in deze viering is pastoor Franken.
De muzikale begeleiding is in handen van een
cantor en muzikaal begeleider.
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. U
kunt zich dus ook deze zondagochtend 8
november, 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 eigen Katwijkse
parochiekern.

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt meedoen met deze digitale collectes via de Givt-app. 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
deze beide collectes zeker om elkaar in deze wereld te blijven zoeken op weg naar
verbinding. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!
Gerard Bol (dit bericht staat ook op de website)
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De deurcollecte is bestemd voor de katholieke vereniging voor oecumene
De katholieke vereniging voor oecumene zet zich vanuit de Rooms-katholieke Kerk in voor
de oecumenische samenwerking in Nederland. De vereniging wordt gedragen door de
katholieke gemeenschap, is een adviesorgaan van de
bisschoppenconferentie en een steunpunt voor de bevordering van
plaatselijke oecumenische samenwerking.
De vereniging bevordert de oecumenische samenwerking door middel van
publicaties, studiedagen, ontmoetingen, advisering en dienstverlening.
De vereniging onderhoudt oecumenische contacten met andere kerken en is
namens de r.-k kerk ook direct betrokken bij het werk van de Raad van
Kerken in Nederland.
Om het werk van de vereniging mogelijk te maken stelde de Bisschoppenconferentie in
1949 de Willibrordzondagcollecte in. Van harte aanbevolen!
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Mededelingen van 7 en 8 november
Ivm het maximale aantal van 30 personen buiten de functionarissen dient u voor de viering
van zaterdag en zondag te reserveren bij het secretariaat via de mail, telefoon of het
formulier op de website.
Vanmiddag om 12:45 uur zal Liv Epke gedoopt worden hier in onze kerk.
Woensdag 11 november zal om 11.00 uur de uitvaartdienst zijn voor dhr Oudejans, waarna
hij begeleid wordt naar crematorium Rhijnhof in Leiden.

Elke vrijdagochtend in november zal er om 11.45 uur de rozenkrans voor de overledenen
gebeden worden door gebedsleider Noordermeer voor in de kerk. U bent van harte welkom
om mee te bidden. Er zullen enkele specifieke rozenkransen klaarliggen.
Ook dit jaar vliegen de kerstengelen weer uit om mensen een beetje extra licht en warmte
te brengen tijdens de weken van advent. In dit jaar is dat misschien nog wel belangrijker
dan andere jaren! Wilt u solliciteren naar de functie van kerstengel of kent u iemand die
wel een kerstengel kan gebruiken, dan kunt dat melden via een mailtje of een briefje in de
doos achterin de kerk achterlaten. Daar ligt ook een brief met verdere uitleg en het emailadres. Deze informatie kunt u ook vinden in de Augustinus.

Overleden
We steken een kaars aan voor dhr. Johannes Maria Koeleman, Jan. Hij was de
echtgenoot van Lenie Koeleman en geboren op 11 april 1932. Hij is donderdag 5
november overleden en hij woonde aan Duizendschoon 57 in Rijnsburg. Dinsdag 10
november is de uitvaartdienst in crematorium Rhijnhof. Heer,
geef zijn ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hem
verlichten, opdat hij moge rusten in vrede. Amen.

Vergaderingen en bijeenkomsten van 6 t/m 30 november
In deze maand zijn de volgende vergaderingen of bijeenkomsten gepland die we hier aan
u kunnen melden:
Dag
Elke maandag

Tijd
9.00 uur

Werkgroep
Quiltgroep

Locatie
Pastorie
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We steken ook een kaars aan voor dhr. Jacobus Nicolaas
Oudejans, weduwnaar van Geertruida Gerarda Oudejans – de
Jong. Hij is geboren op 2 december 1928 en is ook op
donderdag 5 november overleden. De laatste maanden verbleef
hij in verpleeghuis De Wilbert in Katwijk.
Woensdag 11 november is om 11.00 uur de uitvaartdienst in
onze kerk waarna hij begeleidt wordt naar crematorium Rhijnhof
in Leiden. Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hem verlichten,
opdat hij moge rusten in vrede. Amen.
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• Op de website vindt u bij de artikelen ‘Om steun bij te vinden… een overleden
(klein)kind’ en ‘’De graven werden gezegend door kapelaan Plavčić’ gedichten en
teksten ter bemoediging. Deze zijn er speciaal op 1 en 2 november op geplaatst
door onze webmaster Wim van Rijn.
• Op de website plaatsen we komende week ook een vierde artikel over ‘nalatenschap
en uw parochie’. Meer dan van harte aanbevolen.
• Op de website kunt u ook lezen hoe
eenvoudig u de livestream viering van
Allerzielen van maandagavond 2
november kunt terug bekijken.
• 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 viering van Willibrordzondag 8
november (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. Zo vindt u in de
rubriek ‘Fotogalerij’ enige foto’s van deze livestream viering van Allerzielen
(fotografe Astrid van der Valk van de werkgroep beamers).
• Omdat er de nodige vragen over zijn, is er op de website een stukje over wat de
parochiële richtlijnen zijn voor het al dan niet fysieke vergaderoverleg.
• 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.
• Weet u niet hoe u middels de nieuwe verkeerslichtinstallatie bij de Zeeweg –
Callaoweg als voetganger kunt oversteken? Op de website staat een mooie foto
met tekst en uitleg van Wico Heemskerk, overgenomen uit een Facebookpagina.
Wat vindt u ervan?
• Als bijlage bij deze uitgave van de digitale nieuwsbrief komt u ook de sheet van de
stand van de Actie Kerkbalans per 31 oktober jl. tegen. Deze wordt voor de
vieringen van 7 en 8 november ook in de beamerpresentatie gepresenteerd. En
hoeveel er al binnen is? Kijk maar in de bijlage en we zullen het bericht ook op onze
website plaatsen, want waar je trots op bent moet je ook delen.
• De evenementencommissie is druk bezig met de voorbereidingen van de
activiteiten voor het 175-jarig jubileum en daar hoort o.a. ook het benaderen van
fondsen bij om alle plannen te kunnen bekostigen. Maar het grootste kapitaal zit
onze eigen vrijwilligers die met elkaar handen en voeten kunnen gaan geven aan
de komende jubileumactiviteiten.
• Ze mogen, net als de andere koren van onze parochie nog niet zingen tijdens
vieringen. Maar ze staan er klaar voor om er op uit te trekken als het weer kan… de
kinderen van kinderkoor De Vrolijke Noot in hun appelgroene polo’s bij ‘De
Vrolijke Noot promo-bus’ (fotografe Astrid van der Valk).
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In het kort
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De
van

heilige
de dag

Christina van Stommeln (ook van Keulen)

Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
071-4029402, di,wo,vr van 8.45-11.45 uur
www.joannesdedoper.nl
KvK-nr.: 74877356
Rek.nr. kerkbijdrage: NL74RABO0331701960
Rek.nr. overig: NL58RABO0331701278
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Christina werd in 1242 geboren te Stommeln, gelegen tussen Keulen
en Neuss.
Aanvankelijk leefde ze als begijn in Keulen en vervolgens in haar
geboortedorp Stommeln. Reeds op elfjarige leeftijd kreeg zij haar
eerste visioenen van de lijdende Jezus. Voor Hem gevoelde zij een
innige devotie.
Toen zij 26 was, bleek zij begiftigd te zijn met de stigmata (Jezus'
wondetekenen aan handen, voeten en zijde).
Hierover bestaan talrijke getuigenverklaringen, zodat ze historisch als
vaststaand worden beschouwd.
Ze stierf op 6 november 1312 en werd begraven te Jülich.
Het is haar voormalige persoonlijk raadsman, de dominicaner pater
Dacien, die haar visioenen op schrift heeft gesteld.
Ze wordt afgebeeld in de kledij van een begijn. Soms wordt ze door de duivel bezocht.
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