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Geen negatieve Corona-verhalen in deze digitale nieuwsbrief maar laat het deze keer één
positieve berichtgeving zijn van wat we als redactie zoal om ons heen, ook buiten onze eigen
parochiegrenzen, opmerken om op een creatieve wijze in vele geloofsgemeenschappen
‘van elk nadeel een voordeel te kunnen maken’.
Wat te denken van, in willekeurige volgorde, dat bij vele vieringen kleine koorgroepjes, vier
tot meer leden, zingen van kinderkoor tot volwassen koren. Niets ten nadele van de
ingezette cantoren, maar het is weer zeer verfrissend
om te beluisteren door de maximaal dertig
kerkgangers en de volgers van de livestream en
zeker ook motiverend naar de koren toe. Want er is
weer een stip aan de horizon gezet van wat er ook
mogelijk is.
Parochies die in het kader van
gemeenschapsopbouw op diverse manieren voor
senioren en bingo via Teams organiseren.
De zeer vele positieve reacties van Katwijkse
verenigingen, organisaties en
geloofsgemeenschappen op de actie van Welzijnskwartier om aandacht te besteden aan
de vrijwilligersdag maandag 7 december middels kaartjes en een bloemetje onder het
motto ‘Samen voor elkaar’.
Vele digitale acties om de vieringen met de komende kerstdagen meer gezicht te geven
door het vertonen van foto’s en filmbeelden om het kerstverhaal te verbeelden maar ook
om ‘oude’ geluidsopnames met kerstliederen in de vieringen een plek te geven.
Een gefilmde kersttoespraak en / of nieuwjaarstoespraak van de voorganger of voorzitter
van het kerkbestuur om live of later te bekijken door wie wil.
Belrondes naar-, boodschappenbeurten voor-, kaartenacties naar-, buurtsoep voor
anderen in de geloofsgemeenschap die het nodig hebben enz. Er is zoveel moois en
creatiefs te bedenken en uit te voeren voor elkaar. En ook het werken aan deze acties
verbindt mensen met elkaar. Goed nieuws om iets mee te doen, ja toch?
Wat relevant is aan actueel nieuws plaatsen we natuurlijk ook door naar onze website
www.joannesdedoper.nl. Wilt u dus iets aan ons melden, of heeft u ook een briljant idee
voor onze eigen parochiekern om mensen met elkaar te verbinden, 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 creativiteit toegewenst in deze donkere dagen voor
Kerstmis!
De webredactie
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Beste lezers,
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Vieringen in onze parochiekern van 14 t/m 20 november
Zaterdagavond

:

19.00 uur

Zondagochtend

:

9.30 uur

Zondagavond

:

19.00 uur

Rozenkrans en aanbidding tot 20.30 uur met
Kapelaan Plavčić (ook op onze website te volgen
via ‘Live uitzending’).

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.

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.

Vrijdagochtend

:

Geen viering.
Eucharistieviering met cantor en kapelaan
Plavčić met maximaal dertig kerkgangers (reserveren
was verplicht) en ook te volgen via ‘Live uitzending’
op de website.
Kinderwoorddienst.
Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.
Livestream vanuit Katwijk is ook te volgen via deze
link (zie update 58): https://youtu.be/VpynZqSEVZc.

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. Extra aandacht vragen we voor onderstaand schitterend initiatief van Marloes
en Debby, twee leden van onze lokale pastoraatgroep met de ‘portefeuilles’ van
respectievelijk gemeenschapsopbouw en diaconie. Prachtig om ook hier weer zo’n
vrijwilligersinitiatief in onze eigen parochiekern te mogen omarmen. Meer dan van harte
aanbevolen. ‘Samen voor elkaar’ krijgt hier al breiende handen en voeten.
Wij vragen u wel 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
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Ons kerkgebouw blijft open in deze Coronatijden, zeker nu!
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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

U kunt deze livestream viering voor parochianen van de
parochie H. Augustinus vanuit onze eigen parochiekern
van de H. Joannes de Doper te Katwijk zondag 15
november om 9.30 uur, op de drieëndertigste zondag
door het jaar, thuis volgen via deze link:
https://youtu.be/VpynZqSEVZc.
Voorganger in deze viering is kapelaan Plavčić.
De muzikale begeleiding is in handen van een cantor en
muzikaal begeleider Niek van der Meij.
‘Ik vraag me af of…’
Benieuwd of er muzikaal gezien nog andere variaties dan een cantor worden benut in
onze parochie, binnen de door de bisschoppen aangegeven grenzen van ‘enkele
koorleden’? Zo was er laatst bij een televisieviering van de KRO vanuit Roelofarendsveen,
waar kinderkoor De Vrolijke Noot in februari ook een televisieviering muzikaal gezien
mocht opvrolijken (het lijkt wel een eeuwigheid geleden), ook een vijftal kinderen van een
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Update 58: Livestream viering zondag 15 november om 9.30 uur uit Katwijk
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kinderkoor die hebben gezongen. Dat leverde ook weer hele mooie en lieve reacties op van
kerkgangers en kijkers. Maar zou dit met een ‘koorgroepje’ dan ook niet mogelijk zijn in onze
parochie, in Katwijk bij onze drie koren om zeker ook die koren te blijven motiveren, maar
ook om deze vieringen toch ook weer wat meer aan te kleden?
Juist in deze moeilijke, donkere tijden wil je met elkaar toch, op een bovenal veilige wijze,
blijven zoeken naar lichtpuntjes om kracht en steun uit te halen. Waarom ook niet?

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 (bericht staat ook op de website)
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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. Benieuwd wat de speciale bestemming is voor
onze parochiekern. U kunt zich dus ook deze zondagochtend 15 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. En wat zal de deurcollecte, de tweede collecte, voor de oecumene
zondag 8 november in onze eigen parochiekern hebben opgeleverd? We gaan het horen bij
de mededelingen in deze viering.
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Mededelingen van 15 november
Komende vrijdagochtend zal er om 11.45 uur de rozenkrans voor de overledenen gebeden
worden hier in de kerk. U bent van harte welkom om mee te bidden. Er zullen enkele
specifieke rozenkransen klaarliggen.
De deurcollecte voor Oecumene heeft €57,20 opgebracht.
De voedselmanden kent u al, maar nu staat er in deze winterperiode ook een mand klaar om
gevuld te worden met sjaals, wanten en mutsen voor kinderen van de cliënten van de
Voedselbank. Zie de flyer achter in de kerk.
Volgend weekend zal er een deurcollecte zijn voorde Nationale Jongeren Collecte
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
Er zijn in deze week geen overleden parochianen gemeld bij het secretariaat.

Vergaderingen en bijeenkomsten van 13 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

• Hou zeker de komende uitgave van De Augustinus goed in de gaten. Deze
verschijnt vanaf dinsdag 1 december en beslaat de maanden december en januari,
een dubbeldik nummer dus. En voor iedereen is er naast de uitgave van het
bisdomblad ‘Tussenbeide’, breed verspreid op verzoek van de bisschop van
Rotterdam, ook een attentie van de evenementencommissie bij. In De Augustinus
kunt u daar meer over lezen en alles in het kader van de komende viering van ons
175-jarig parochiejubileum.
• Op de website plaatsen we, nu echt, komende week ook een vierde artikel over
‘nalatenschap en uw parochie’. Meer dan van harte aanbevolen.
• Kan u nog een financiële bijdrage
leveren aan de extra Actie
Kerkbalans in het kader van alle
Coronamaatregelen? Natuurlijk kan dat
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In het kort
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nog. Op de website vindt ook een wervend stukje over de tussenstand per 31 oktober
jl. Zitten we al op een 100% opbrengst? Snel kijken dus!
Bij deze digitale nieuwsbrief vindt u ook weer als bijlage het inlegvel met teksten voor
de viering van zondag 15 november (om zelf uit te printen).
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.
Geïnteresseerd in het feit of Willibrordus al dan niet voet op het Katwijkse strand
heeft gezet? Benieuwd of er nog een beeld van hem bij de Katwijkse uitwatering wordt
geplaatst? Lees dan het artikel uit het boek ‘Van stof ontdaan’ van oud-parochiaan
Harry Fennes wat we op de website hebben geplaatst.
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. Dus als er een beroep op u / jou wordt gedaan… alle hulp is
welkom.
En onderstaande foto van twee memorabele oud-pastores, Jan van Mastwijk en
Toon Raadschelders, plaatsen we alvast om u wat op te warmen voor de komende
jubileumactiviteiten die de evenementencommissie vanaf januari 2021heeft
gepland. Want we kijken met elkaar zeker ook naar de toekomst van onze
parochiekern, let daarom zeker op het thema wat er aan deze activiteiten wordt
verbonden, maar we komen met elkaar ook ergens vandaan. Daarom deze foto die
zeker, met een aantal pakkende anekdotes, nog een keer terugkomt komend jaar.
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Op zondagmiddag 8 november
mochten de nabestaanden het kruisje
ophalen wat op het herinneringsbord
hing het afgelopen jaar met de naam
van hun geliefde overledene.
Na een kort gebed van kapelaan
Plavčić nam de familie het kruisje en
de kaars mee richting het kerkhof om
even stil te staan en herinneringen op
te halen.
Het was een mooi en warm moment
deze middag.
Niet elke familie was in de
gelegenheid om te komen. Voor hen
ligt het kruisje klaar op het
secretariaat.
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Kruisje van Allerzielen is opgehaald
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Volgens de overlevering was zij een dochter van Humbinus en
Ameltrudis te Kamerijk (Cambrai). Zij had zich voorgenomen maagd
te blijven omwille van Christus. Maar op haar twintigste meldde zich
een rijke en aantrekkelijke huwelijkskandidaat, een zekere Harduïnus
(of Hartwin).
Naar verluid was hij afkomstig uit Solesmes. Haar ouders drongen er
bij haar op aan dat zij hem zou kiezen. Zij bleef echter bij haar besluit.
Op een dag waren haar ouders ergens op een feestdiner uitgenodigd.
Maxellindis bleef thuis. Daar maakte Harduïnus gebruik van. Met een
groepje vrienden trok hij er op af, verschafte zich met geweld toegang
tot het huis van Maxellendis en vroeg haar nog eens met klem ten
huwelijk. Zij weigerde.
Daarop werd Harduïnus verblind van woede. Hij trok zijn zwaard en
doodde haar. Op hetzelfde moment werd hij met blindheid geslagen.
Zijn vrienden vluchtten van hem weg, bang dat ook zij gestraft zouden
worden.
Verering en cultuur
Maxellendis werd al gauw als een heilige beschouwd, martelares van de maagdelijkheid.
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De heilige van de dag
Maxellendis
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Reeds een jaar na haar dood verhief bisschop Vindicianus van Cambrai-Arras) haar tot de
eer der altaren. Vervolgens werden haar relieken plechtig overgebracht naar de kerk van
Caudry even ten zuidwesten van Cambrai. Bij die gelegenheid had Harduïnus zich langs de
route opgesteld. Hij smeekte om vergeving en genade. Toen de stoet hem passeerde kon hij
weer zien.
Patronaten
Zij is beschermheilige van de Noord-Franse plaats Caudry.

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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