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De eerste dagen van de kerstvakantie in deze vierde adventsweek kenmerken zich door vele
zaken die van het kerstfeest afleiden: het nieuwe Corona-virus in Groot-Brittannië waardoor
een isolement dreigt, ondernemende winkeliers die naar mogelijkheden zoeken om toch
iets te kunnen verdienen, spanning over wat de Brexit gaat brengen, zorgen over de
invulling van de drie volwassen gasten per kerstdag in alle gezinnen, vragen hoe er wordt
gehandhaafd op vuurwerk met de overgang naar het nieuwe jaar en de supermarkten die
van maandag 21 t/m donderdag 24 december tot 23.00 uur open blijven en de vele
slachtoffers van alle politieke missers in de kinderopvang die eindelijk een eerste
financiële genoegdoening krijgen. En we weten zeker dat deze lijst nog veel langer kan
worden gemaakt.
De politieke tekenaar Frits
Behrendt (1925 – 2008)
heeft hetzelfde gevoel al
jaren geleden met deze
tijdloze illustratie in beeld
gebracht. Daarom goed
om tijd te maken voor en
in jezelf om je voor te
bereiden op het feest van
Kerstmis.
Een mooie gelegenheid
daarvoor is het online
kerstconcert van De
Vrolijke Noot dat RTV
Katwijk uitzendt op 23
december (18.00 uur), 24
december (16.00 uur), 25
december (13.00 uur) en
26 december (13.00 uur).
Laat u muzikaal verrassen en neem de tijd om een uurtje een stap verder naar Kerstmis te
komen.
Belangrijk nieuws plaatsen we natuurlijk ook door naar de website www.joannesdedoper.nl
zeker in deze drukke periode. Wilt u iets laten weten, stuur het dan maar naar
joannesdedoper.katwijk@casema.nl of schrijf het op en doe het in de brievenbus bij de
pastorie. We wensen u een zalig kerstfeest. Veel leesplezier en tot woensdag 30
december als de digitale nieuwsbrief weer verschijnt.
De webredactie

www.parochie-augustinus.nl

Beste lezers,
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Vieringen in onze parochiekern van 24 t/m 30 december
Donderdagmiddag :

17.00 uur

Livestream van de gezinsviering met kinderkoor
De Vrolijke Noot en kapelaan Plavčić vanuit Katwijk
voor de gehele parochie. Deze kunt u volgen via
deze link: https://youtu.be/IuKA7n45_0o.
Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.
Bisschoppelijke adventsactie.

Donderdagavond

:

20.00 uur

Livestream van de kerstnachtviering met cantoren
en kapelaan Plavčić. Deze kunt u volgen via deze
link: https://youtu.be/Mbp4Y5bV7oM.
Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.
Bisschoppelijke adventsactie.

Vrijdagochtend

:

9.30 uur

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

Zaterdagochtend

:

9.30 uur

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

Zondagochtend

:

9.30 uur

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

Zondagavond

:

19.00 uur

Woensdagochtend :

9.00 uur

Eucharistieviering met kapelaan Plavčić met
maximaal dertig kerkgangers (reserveren is niet
nodig) en ook te volgen via ‘Live uitzending’ op de
website.

Ons kerkgebouw blijft nog steeds open in deze Coronatijden, zeker nu!
Al met ingang van 1 september is ons kerkgebouw doordeweeks open op de tijden dat het
parochiekernsecretariaat ook open is en dat is op de dinsdag, woensdag en vrijdag van
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Rozenkransgebed en aanbidding met kapelaan
Plavčić tot 20.30 uur en ook te volgen via ‘Live
uitzending’ op de website.
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Zeker in deze donkere dagen rond Kerstmis is het aansteken van een kaarsje voor iemand
of iets op deze doordeweekse momenten zo ook na de weekendvieringen een mooi
moment.
Natuurlijk staan er ook op deze dagen nog, omdat het zo broodnodig is, de
voedselmanden voor de Voedselbank Katwijk om gevuld te worden. Lees verder op de
website ook maar eens (even naar beneden scrollen) wat de kinderen van RKBS de
Horizon de maandag en dinsdag van hun laatste schoolweek voor de eigenlijke
kerstvakantie hebben gedaan voor deze voedselbank. Meer dan van harte aanbevolen,
zeker in deze donkere, maar ook feestelijke, decemberdagen met het kerstfeest in het
vooruitzicht.
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
zeker ook de aanwijzingen op het bord voor het betreden van de kerk zo ook de looplijnen
in de kerk op te volgen.
Extra aandacht vragen we voor het schitterende initiatief, meer dan van harte aanbevolen.
‘Samen voor elkaar’ krijgt hier al breiende handen en voeten. Dus speciale aandacht voor
deze actie via de ‘brei- en haakmanden’ achter in onze kerk!
De webredactie
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9.00 – 12.00 uur. Maar dat is in deze kerstperiode ook mogelijk op donderdag 24 december
van 18.00 – 19.00 uur en zondag 27 december van 11.00 – 12.00 uur.
U kunt dan de kerk in om uw moment van stilte, gebed te zoeken, de kerststal kunt u
bewonderen, u kunt ook een kaarsje aansteken en daarmee ook betalen via de Givt-app.
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Update 64: Livestream vieringen 24 en 25 december en zondag 27 december
De livestream van de gezinsviering van donderdag 24 december om 17.00 uur met
kinderkoor De Vrolijke Noot en kapelaan Plavčić komt vanuit Katwijk en is bestemd voor de
gehele parochie. Deze kunt u volgen via deze
link: https://youtu.be/IuKA7n45_0o.
Deze viering is op verzoek van het pastoraal
team eerder opgenomen en wel op
zaterdagmiddag 19 december om 16.30 uur.
Het is goed om te weten dat door de ziekte van
de vaste muzikaal begeleider Niek van der Meij
die ochtend er zeer veel moest worden
geregeld om toch de pianobegeleiding voor het
kinderkoor beschikbaar te kunnen krijgen, maar
het is gelukt met dank aan Niek en Agnes Bol.
Helaas is in de hectiek van het laatste
moment de microfoonopstelling niet juist
geweest waardoor deze pianomuziek het
kinderkoor her en der overklinkt. Dat bleek pas bij het beluisteren van de nog niet
afgemonteerde link, maar in de kerk zelf klonk het live bij de opnames perfect. Dus aan de
kinderen heeft het zeker niet gelegen en het is goed om dat hier ook te vermelden (dat
zullen we ook delen met de andere parochiekernen zodat ze het ook weten).
U kunt de livestream viering van eerste kerstdag vrijdag 25 december voor alle
parochianen van de parochie H. Augustinus vanuit de parochiekern van de H. Laurentius
en De Moeder Gods uit Voorschoten om 11.00 uur volgen.
Dat kan thuis via deze link: https://youtu.be/3yaxpK2JXn4.
Voorganger in deze eucharistieviering is pastoor Franken met leden van het pastoraal
team. De muzikale begeleiding is in handen van de cantoren L. Hillen en L. Mora en
Richard Bot als organist.

De collectes zijn bestemd voor…
De ‘gewone’ collecte is op alle dagen bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en
pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld.
Benieuwd wat dit weekend de speciale bestemming is voor onze
parochiekern in Katwijk. U kunt zich dus ook bij al deze vieringen,
thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel
gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een
ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze eigen Katwijkse
parochiekern. Maar ook de bisschoppelijke adventsactie voor
Nicaragua blijft t/m de kerstdagen onder ieders aandacht. Meer dan van harte aanbevolen!
Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt meedoen met deze digitale collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer
gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon

www.parochie-augustinus.nl

De livestream viering zondag 27 december voor alle parochianen van de parochie H.
Augustinus komt vanuit de parochiekern van de H. Willibrord in Oegstgeest om 11.00 uur.
U kunt het thuis volgen via deze link: https://youtu.be/i7NPo8PG0XU.
Voorganger in deze viering is kapelaan Plavčić en er is muzikale ondersteuning.
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blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen
deze collecte, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!
De webredactie (het bericht staat deze dagen ook op de website.)

Mededelingen van 24, 25, 26 en 27 december
Donderdag 24 december zal de kerk open zijn tussen 18.00 en 19.00 uur ‘s avonds om een
kaarsje aan te steken en voor gebed.
De verkoop van kerststukken e.d., zeg maar alternatieve kerstmarkt van Werkgroep
Zuiderkruis, heeft het fantastische bedrag van€ 1.259,25 opgebracht.
De leden van de werkgroep wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig en gezond
2021.
Eerste en Tweede Kerstdag zullen er om 09.30 uur vieringen zijn hier in de kerk waarbij er
30 kerkgangers aanwezig mogen zijn. U moest zich hiervoor aanmelden.
Zondag 27 december zal de kerk open zijn voor het aansteken van een kaarsje en gebed
tussen 11.00 en 12.00 uur.
Donderdag 31 december zal er om 19.00 uur een oudejaarsviering van woord en gebed
zijn. En Nieuwjaarsdag zal er hier in de kerk om 11.00 uur een eucharistieviering zijn.
Graag reserveren bij het secretariaat of via de website.

Overleden
We steken een kaars aan voor mevr. Geertruida Magdalena van der
Leden – Plessers, roepnaam Pinky. Zij is geboren op 27 november 1924
en ze is 21 december jl. overleden.
Zij verbleef de laatste maanden in verpleeghuis Vlietstede in Rijnsburg.
Maandag 28 december is de uitvaartdienst in crematorium Rhijnhof.
Heer, geef haar ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht haar
verlichten, opdat zij moge rusten in vrede. Amen.

Vergaderingen en bijeenkomsten van 23 t/m 31 december

Dag
Elke maandag

Tijd
9.00 uur

Werkgroep
Quiltgroep

Locatie
Pastorie

In het kort
• Tip van de dag! Vanmiddag om 18.00 uur is de eerste keer dat RTV Katwijk het
online kerstconcert van De Vrolijke Noot uitzendt. Kijk, geniet en waardeer!

www.parochie-augustinus.nl

In deze maand zijn de volgende vergaderingen of bijeenkomsten gepland die we hier aan
u kunnen melden:
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• Lukt het u niet om de livestream gezinsviering van donderdag 24 december om
17.00 uur te bekijken? Dat kan verder op elk gewenst tijdstip via de link in de update
64 en via onze website bij ‘Uitzending gemist’ en dan ‘Regulier’ en dan bij ‘Maand 12’
de gezinsviering aanklikken. Anders gewoon later inplannen als iedereen lekker thuis
is van het werk en doen van de boodschappen.
• Kees Heijkoop meldde ons: ,,De verkoop van kerststukken
e.d., zeg maar de alternatieve kerstmarkt van
Werkgroep Zuiderkruis, heeft het fantastische bedrag
van€ 1.259,25 opgebracht. De leden van de werkgroep
wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig en
gezond 2021.”
• Ja, het is echt waar… u kunt nog steeds een financiële
bijdrage leveren aan de extra Actie Kerkbalans in het
kader van alle Coronamaatregelen. Doe eens gek op het
randje van 2020. Is dat geen mooi financieel gebaar in
deze adventsperiode? Lees hierna meer nieuws van coördinator Anneke van der
Valk over wat veranderingen voor de nieuwe Actie Kerkbalans van januari 2021.
• Bij deze digitale nieuwsbrief vindt u ook weer als bijlage de inlegvellen met
teksten voor de vieringen van 24, 25, 26 en zondag 27 december (om zelf uit te
printen).
• Hou de digitale nieuwsbrief van woensdag 30 december goed in de gaten. De
evenementencommissie zal dan in deze uitgave en op de website onder ‘een
vaste en herkenbare kop’ hun berichten met u delen. Het eerste bericht gaat over
de geplande jubileumactiviteiten van januari en februari. Maar daar kunt u ook lezen
hoe u mee kunt helpen met foto’s, uw verhalen en persoonlijke herinneringen om zo
elke maandag vanaf 4 januari 2021 met elkaar terug te blikken op 175 jaar parochie
on der de naam ‘Denkend aan vroeger…’ Blijf het volgen en heeft u vragen, laat het
de leden van de evenementencommissie maar weten.
• Helaas is er geen enkele foto of kerstherinnering van vroegere tijden bij ons als
webredactie aangeleverd dus geen kerstspecial met herinneringen uit de oude
kerstdoos hier en op onze website.
• Denk aan elkaar en de mensen om u heen in deze moeilijke tijden. Is dat geen extra
mooie opstap voor de eerste zondag van de
Advent?
• Alle foto’s van het opzetten van de
kerststal door onze zes vaklieden vindt u in
de ‘Fotogalerij’ op onze website.
• De bisschoppelijke adventsactie loopt t/m
zaterdag 26 december, tweede kerstdag.
• De gezinswerkgroep wilde met Pasen
paaseieren ‘uitreiken’, ze hadden er iets van
120 stuks aangekocht. Maar door de toen
geldende Corona-maatregelen ging dat
uitreiken toen niet door. De
houdbaarheidsdatum van deze paaseieren is
echter januari 2021. En dat leden van onze
gezinswerkgroep zeer creatief, meedenkend
zijn en niet van verspillen houden blijkt uit hun
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Nieuwsbrief betreffende Actie Kerkbalans 2021
Beste medeparochianen,
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actie. Vandaar dat de paaseieren nu in een voedselmand voor de Voedselbank
Katwijk voor Kerstmis zijn beland. Nu genaamd kersteieren, en onder het motto:
‘Chocola gaat er altijd in, alle tijden!’
• Op de website kunt u een prachtig stuk lezen over het opzetten van de kerststal
zaterdagochtend 19 december door zes vaklieden uit het westen met leuk
fotomateriaal en afsluitend ook een mooi kerstgedicht over de os en de ezel in de stal
en de link naar een mooie kerstgedachte uitgesproken door Toon Hermans (om even
de zinnen te verzetten in deze barre tijden). Als de kerk open is, kom zeker eens naar
deze prachtige stal kijken en genieten! Met dank aan onze vrijwilligers voor deze
wederom zeer sfeervolle aankleding.
• Een leuk artikel uit het Katholiek Nieuwsblad over de verruiming van de regel over
het aantal missen dat een priester met Kerstmis mag verzorgen. Zie deze link om alles
te lezen: https://www.kn.nl/nieuws/corona/vaticaan-priester-mag-tot-vier-missenvieren-op-kerstmis/. De gedachte komt voort om hiermee zoveel mogelijk parochianen
te kunnen bedienen.
• Heeft u ook al vele keren het radiospotje van de Nederlandse bisschoppen op de
radio kunnen beluisteren met hoe je thuis Kerstmis kunt vieren? Ze verwijzen naar
de site ‘vierkerstmis.nl’. Wat doet u, gaat u doen, met kerstavond donderdag 24
december? Komt u in klein verband bij elkaar? Wat gaat u aan vieringen op
televisie bekijken? We doen als webredactie weer een poging om u als lezers erbij
te betrekken, stuur uw foto en / of verhaaltje naar gerardbol@live.nl en we maken er
in de uitgave van woensdag 30 december een mooi verhaal van. We zetten de
lijnen nu open.
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Van 16 t/m 30 januari 2021 zal de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden worden. De laatste
drie jaren startten we deze steeds met een inluidmoment waarbij een ‘ambassadeur’ een
woordje deed om het belang van Actie Kerkbalans te benadrukken en vervolgens de
feestklokken liet luiden. Een uurtje van elkaar ontmoeten en inspiratie opdoen voor het
slagen van de actie en om de kerkbalanslopers een steuntje in de rug te geven bij het
wegbrengen en weer ophalen door weer en wind van de retourenveloppen. U begrijpt dat dit
inluiduurtje dit keer helaas geen doorgang kan vinden door de coronamaatregelen.
Lopers door weer en wind
In totaal zijn er zo’n vijftig kerkbalanslopers, mensen die dit vaak al jaren achtereen doen en
waarvan een behoorlijk aantal ook al aardig op leeftijd is, en tot de kwetsbare groep behoort
als het om corona gaat. Nu heden ten dage communicatie steeds meer digitaal gebeurt, lijkt
deze Corona-crisis dan ook een uitgelezen kans om de mogelijkheid te onderzoeken om per
e-mail de brief van de Actie Kerkbalans 2021 te versturen en dat u, parochianen, op een
digitale manier uw kerkbijdrage Actie Kerkbalans 2021 kenbaar kunt maken. Op dit
moment zijn we bezig om na te gaan hoe we dit veilig kunnen aanpakken.
Actie Kerkbalans ook bij ons op de digitale snelweg?
De laatste jaren hebben we via de toezeggingsformulieren ongeveer 360 e-mailadressen
verzameld. Het is de bedoeling dat we alle personen van wie wij een e-mailadres hebben
gekregen volgende week digitaal gaan benaderen met de vraag of men genegen is het
kerkbijdrageformulier 2021 digitaal in te vullen en te retourneren.
Voor de kerkbalanslopers betekent dit (hopelijk) flink minder brieven die rondgebracht en
opgehaald moeten worden, en dus ook veel minder contactmomenten in deze Coronatijd.
En daarnaast is er ook nog het bijkomende, niet onbelangrijke voordeel van besparing op
papier- en kopieerkosten, wat bijdraagt aan een duurzame aarde.
Rest mij nog u allen goede en gezegende kerstdagen te wensen en een goed, maar
bovenal gezond, nieuw jaar.
Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep Actie Kerkbalans,
Anneke van der Valk

Zondagochtend 20 december was het laatste kinderwoorddienst van 2020. Wat een roerig
jaar is het geworden en toch blij dat we zo als
kinderwoorddienst hebben mogen eindigen dit barre jaar.
Er waren deze keer maar vijf kinderen aanwezig op deze
kinderwoorddienst, maar het waren ook hele wijze
kinderen, zo bleek snel. De leiding, Marit en Linnsey,
gingen de kennis van de kinderen testen en de kinderen
gingen het kerstverhaal aan Marit en Linnsey vertellen.
Ze hadden het met hun vijven goed verteld in hun eigen
woorden en met wat ondersteunende gebaren en daarna
mochten ze als een soort van beloning een woordzoeker
doen of een kerstkaart maken. Ze mochten zelf kiezen bij
deze laatste bijeenkomst.
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Geen drie wijzen uit het oosten, maar vijf uit het westen
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De pastoor was helaas snel klaar met de preek dus toen de kinderen werden opgehaald voor
de kerk werd er luid door ze geprotesteerd omdat het zo snel voorbij was. Maar natuurlijk zijn
we, wel zachtjes, de viering in gegaan. Daarmee kwam er een einde aan de laatste
kinderwoorddienst van 2020. Wíj wensen iedereen zalige kerstdagen toe en een goed en
vooral gezond 2021 toe. Wíj hopen jullie op 17 januari 2021 allemaal weer te zien bij de
volgende kinderwoorddienst.
Groetjes van Marit, Linnsey, Mariska en Denice,
werkgroep kinderwoorddienst

Dagboek van een kerstengel
We zijn afgelopen weken met veel liefde uit gevlogen. We hadden twee toebedeelde
adressen die we mochten verblijden met ons fladderende bezoek. En dat deden we met
graagte die ons kerstengelen eigen is.
Maar we gaan altijd eerst op verkenning uit, een oriënterende verkenningsvlucht, om te
kijken hoe het huis eruit ziet en of we makkelijk ongezien naar de brievenbus kunnen
fladderen om het laatste stukje naar de voordeur te kunnen lopen. Wíj doen het daarom
ook graag met ons tweeën.
Afgelopen week was onze kleine kerstengel in opleiding, je moet immers ook in ons vak
middels stageplaatsen zorgen voor je potentiële opvolgers
op enig moment, een klein beetje een bengel. Hij vertelde
heel serieus dat hij het per ongeluk in de verkeerde
brievenbus had gedaan.
Maar toen kregen we een bericht van het Engelenhoofdbureau, in de Engelendwarsstraat nummer 16B, dat
die mevrouw toch zo blij was met onze bezoekjes. Dus gelijk
voor ons de bevestiging dat het presentje door de kleine
kerstengel toch in de goede brievenbus was gedaan.
Deze week voor Kerstmis gaan we met vele andere
kerstengelen voor de laatste keer uitvliegen en wat is het
ook dit jaar toch weer snel gegaan. Wíj vonden het leuk om
een klein beetje licht te kunnen brengen in deze rare tijden. En ook al werden onze
vleugels geregeld nat van het vochtige Nederlandse decemberweer, we hebben het met
alle liefde gedaan. Wie weet volgend jaar weer met nog veel meer engelen die gaan
uitvliegen?
Liefs van twee enthousiaste kerstengelen

De pastoor had het zondag 20 december in zijn preek over een gedichtje wat hij op zijn
dashboard heeft geplakt. Voor wie het heeft gemist of nog eens wil doorlezen, plaatsen we
het hier.
God, geef me de rust
om te accepteren
wat ik niet kan veranderen.
De moed aan te pakken wat ik wel kan veranderen.
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Gebed
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En de wijsheid
om het verschil tussen beide situaties te zien.
God geef me de wijsheid
om te leven bij de dag
om de wereld te accepteren zoals zij is en
niet zoals ik hem graag zou hebben.
Erop vertrouwend dat U alles in orde zal maken.
De webredactie

De heilige van de dag
Victoria van Tivoli (ook van Rome)

Verering en cultuur
De heilige Angelsaksische monnik-dichter Aldhelm heeft een lofzang op Victoria gemaakt.
In 827 werden haar relieken overgebracht naar Ascoli
Piceno, soms wordt ze daar in een adem genoemd met
een heilige maagd Anatolia. In 931 gingen er relieken
van beide heilige vrouwen naar de abdij van Farfa (bij
Rieti) waar in de 12de eeuw een basiliek voor hen werd
gebouwd.
Victoria wordt afgebeeld, terwijl zij met een kruis een
draak overwint; met een zwaard.
Halverwege de 19e eeuw stichtte de adellijke dame
Victoire du Tressay de la Sicaudais op haar landgoed het
dorpje ‘La Sicaudais’, zo’n vijftien kilometer ten zuiden
van St-Nazaire. Bovendien verwierf zij het privilege er
een kerkje te bouwen. Zij liet het toewijden aan
haar patroonheilige Sainte Victoire. Onder het altaar
kregen de twintig plaatselijke slachtoffers van de Franse
Revolutie er hun laatste rustplaats. Volgens haar
biechtvader stierf vrouwe Victoire zelf ook in geur van
heiligheid.
Overigens had op het landgoed in vroeger tijden al eens een kapel gestaan. Onlangs is de
herinnering daaraan weer nieuw leven ingeroepen door een gedeelte ervan opnieuw op te
bouwen.
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Haar verhaal speelt zich af ten tijde van de christenvervolgingen onder keizer Decius.
Volgens het oude martelarenboek van Hiëronymus leefde zij samen met haar zus
Anatolia. Zij hadden een gelofte van devotie afgelegd dat zij maagd wilden blijven omwille
van Christus. Maar intussen was Victoria verloofd met ene Eugenius. Wellicht hadden haar
ouders dat huwelijk gearrangeerd, zoals in die tijd zeer gebruikelijk was.
Hoe dan ook zij weigert het huwelijk. Als zij ook de goden niet wil vereren, is het duidelijk
dat zij een aanhangster is van het verboden christendom. Zij wordt aangegeven en
gemarteld. Op verzoek van haar verloofde doorboort de beul haar hart met een zwaard.
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