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De evenementencommissie, die zich nu inzet voor de activiteiten van het 175-jarig
parochiejubileum, heeft eerst de persconferentie afgewacht om te horen wat er mogelijk in
maart aan verruiming zou kunnen plaatsvinden. En op woensdagavond 3 maart hebben ze
weer digitaal overleg (nadat eerst bekend was dat de persconferentie dinsdag 2 maart zou
plaatsvinden) en dan zijn alle blikken gericht op Palmzondag 28 maart. In samenwerking
met de bestaande parochiële werkgroepen als de gezinsvoeringen, de
palmpaasstokkencommissie, de kinderwoorddienst, RKBS de Horizon, Marloes Jongeneel
van de gemeenschapsopbouw in de pastoraatgroep en alle gezinnen met kinderen van
onze parochiekern willen we Palmzondag in dit jubileumjaar extra uitbundig uitpakken. Dat
zal niet in de viering zelf kunnen waar er nog steeds maar
dertig kerkgangers mogen worden binnengelaten. Maar de
commissie gaat in gesprek om vele palmpaasstokken en
paasmanden te laten maken om velen, ook niet parochianen
want we hebben het venster naar de wereld in dit jubileumjaar
extra wijd open, hiermee te kunnen verblijden. De lijst met
bezorgadressen wordt zeer ruim en alles wordt zeker
coronaproof voorbereid en uitgevoerd. Maar dat kan alleen
slagen als vele kinderen / gezinnen meewerken om een
palmpaasstok of paasmand te maken. Dat gaat lukken toch?
Vol vertrouwen de Palmzondag tegemoet? Hou deze digitale
nieuwsbrief en de website dus goed in de gaten.
Onzeker is het hoeveel deelnemers dit gaat opleveren, honderd moet toch kunnen, maar
wat wel zeker is sinds vrijdag jl. na contacten tussen vertegenwoordigers van het bisdom
Rotterdam en de K.R.O. is dat er bij vieringen maximaal vier koorleden tegelijk mogen
zingen. Benieuwd of dat wat meer muzikale vreugde kan brengen in de vieringen onze
eigen parochiekern (niets ten nadele overigens van de cantoren die tot op heden alle
muzikale kastanjes met veelal minder bekende liederen uit het vuur moeten slepen.). We
gaan het zien en… hopelijk vooral ook horen!
Natuurlijk kunt u de berichten uit deze digitale nieuwsbrief ook langer lezen op onze
website www.joannesdedoper.nl (soms even naar beneden scrollen) zoals de achtste
aflevering van de serie ‘Denkend aan vroeger…’ en de update 73 over de livestream
zondag weer uit ons eigen Katwijk. En heeft u verder iets te melden of te vragen, denk
maar aan uw jeugdervaringen met het vastentrommeltje, laat het ons maar weten met een
e-mail naar joannesdedoper.katwijk@casema.nl of schrijf het op en doe het in de
brievenbus bij de pastorie. We wensen u veel leesplezier en mooie weg naar Palmzondag
toe.
De webredactie

www.parochie-augustinus.nl

Beste lezers,
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Vieringen in onze parochiekern van 27 februari t/m 5 maart
Zaterdagavond

:

19.00 uur

Eucharistieviering van de tweede zondag van de
veertigdagentijd met cantor, organist 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.

Zondagochtend

:

9.30 uur

Eucharistieviering van de tweede zondag van de
veertigdagentijd met cantor, organist en pastoor
Franken met maximaal dertig kerkgangers
(reserveren is verplicht) en ook te volgen via ‘Live
uitzending’ op de website.
De link van de livestream voor de hele parochie is:
https://youtu.be/FFUkH9PN_04.
Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.

Zondagavond

:

18.00 uur

Rozenkrans en aansluitend om 18.30 uur de
aanbidding tot 19.30 met kapelaan Plavčić (tijd is
aangepast door de avondklok).

Woensdagochtend :

9.00 uur

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

Woensdagavond

:

19.00 uur

Meditatieve gebedsviering met gebedsleider
Noordermeer (u hoeft niet te reserveren) en ook te
volgen via ‘Live uitzending’ op de website.
Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.

Vrijdagochtend

:

11.45 uur

Rozenkransgebed van Sint Jozef met
gebedsleider Noordermeer in de kerk (u hoeft niet
te reserveren) en ook te volgen via ‘Live
uitzending’ op de website.

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 9.00 – 12.00 uur. U kunt dan de kerk
in om uw moment van stilte, gebed te zoeken en kunt ook een kaarsje
aansteken en daarmee ook betalen via de Givt-app.
Zeker in deze veertigdagentijd is het aansteken van een kaarsje voor
iemand of iets op deze doordeweekse momenten zo ook na de
weekendvieringen een mooi moment. Maar ook een goede plek om tot rust en bezinning
te komen in deze vastenperiode.
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Ons kerkgebouw blijft nog steeds open in deze Coronatijden, zeker nu!
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Natuurlijk staan er ook op deze dagen nog, omdat het zo broodnodig is, de voedselmanden
voor de Voedselbank Katwijk om gevuld te worden. Meer dan van harte aanbevolen, zeker in
deze tijd.
Wij vragen u wel met klem om goed rekening te blijven 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

Update 73: Livestream viering zondag 28 februari vanuit Katwijk
U kunt de livestream viering van zondag 28 februari op de tweede
zondag van de veertigdagentijd voor alle parochianen van de parochie
H. Augustinus vanuit onze parochiekern van de H. Joannes de Doper
om 9.30 uur volgen. Dat kan thuis via de website met ‘Live uitzending’,
maar ook via deze link: https://youtu.be/FFUkH9PN_04..
Voorganger in deze eucharistieviering is pastoor Franken en de muzikale begeleiding komt
van een cantor-organist.
De 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. Ook benieuwd wat
dit weekend de speciale bestemming is voor onze parochiekern in
Katwijk? U kunt zich dus ook bij deze viering, 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. 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 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! Kijk ook op de website hoe u de gaven
via de Givt-app afgelopen jaar makkelijk kunt aanmelden voor uw belastingopgaven. Weer
een extra reden om mee te doen via deze o zo makkelijke app.

Mededelingen van 27 en 28 februari
Dit is het laatste weekend dat achter in de kerk de intekenlijst ligt voor huispaaskaars.
De Vastenactie.
Dit jaar hebben we met de gehele parochie Augustinus en eigen doel namelijk het bouwen
van onderkomens voor artsen en verplegend personeel voor het Pirimiti hospitaal in
Zomba, Malawi. Achter in de kerk zal de bekende olifant weer klaar staan om uw gaven te
ontvangen. Ook kunt u digitaal doneren via de site van de Vastenactie of via de QR-code
op de poster. U doet toch ook mee om dit project te laten slagen?
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De webredactie (komt vandaag ook op onze website te staan)
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Woensdagavond 3 maart is er om 19.00 uur een meditatieve viering in de Veertigdagentijd.
In dit half uur samen zijn zullen we nadenken over het thema onvoorwaardelijke liefde.
In dit Jaar van H. Jozef zal iedere vrijdag in maart de rozenkrans van Jozef gebeden worden
om 11.45 uur hier in de kerk. U bent van harte welkom om mee te bidden.
Zaterdagavond 6 maart zal er om 19.00 uur een Taizéviering zijn hier in de kerk.
Denkt u volgend weekend aan de voedselmanden? De cliënten van de Voedselbank rekenen
op u.

Overleden
We steken een kaars aan voor dhr. Eduard Rudolf Koek, roepnaam Ed
en weduwnaar van Maud Koek – Dümpel. Hij is geboren op 7 januari
1943 en hij is 13 februari overleden. Hij woonde de laatste tijd in
verpleeghuis Overduin in Katwijk. Vrijdag 19 februari was 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 26 februari t/m 31 maart
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

• Heeft u niet het parochieblad De Augustinus op uw deurmat kunnen en mogen
vinden? De digitale uitvoering van maart wordt deze dagen op de homepage van
onze website geplaatst want deze week kwam het nummer van maart al weer uit.
• Nu de avondklok nog aanhoudt tot dinsdag 16 maart, waarom die ander even niet
dagelijks een keer bellen, een kaartje of appje sturen nu we maar één gast per dag
mogen ontvangen? Dan zijn we zeker in Zijn voetsporen diaconaal met elkaar op de
goede weg.
• Bij deze digitale nieuwsbrief vindt u ook weer als bijlage het inlegvel met teksten
voor de viering van zaterdag 27 en zondag 28 februari (om zelf uit te printen).
• Gaat u nog uw herinneringen in woord en beeld delen
met de mede-parochianen? Dat kan voor de rubriek
‘Denkend aan vroeger...’ van de
evenementencommissie. Kijk maar onderaan
aflevering acht in deze uitgave hoe u materiaal kan
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In het kort
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aanleveren bij Richard Hulmer van deze commissie. Meer dan van harte aanbevolen.
Meer weten over het rozenkransgebed voor Sint Jozef, zie bladzijde vijftien van De
Augustinus.
Benieuwd naar het achtste artikel in de serie ‘Denkend aan vroeger…’? Maandag 22
februari verscheen het en elke maandag, websitedag, verschijnt er weer een
aflevering die we de vrijdag erop in deze digitale nieuwsbrief opnemen dus… bij deze!
Op de website verschijnt ook een artikel over hoe u eenvoudig, stapje voor stapje, uw
gaven via de Givt-app van het jaar 2020 kunt aanmelden voor uw belastingopgave.
En mag u in meer geven in 2021, een veel gestelde vraag? Ja natuurlijk, pakt u deze
uitnodiging op?
Wie gebruikt er thuis nog een vastentrommeltje?
Heeft u nieuws, vragen vanuit uw werkgroep of als mede-parochiaan of een leuk feitje
/ foto om in deze rubriek ‘In het kort’ te delen? Stuur het maar door naar het
bekende e-mailadres!
En het gaat maar door want er is al € 2.000,- binnen voor het jubileumproject van de
bekleding van de kerkbanken met de naam ‘Project dat perfect zit!’. Er zijn diverse
fondsen aangeschreven die nog moeten reageren, maar het is ook goed om te
melden dat ook de wijkraad Katwijk Noord het mooie bedrag van € 500,- ter
beschikking heeft gesteld. Dit alles om de kerk, een plek van ontmoeting, ook bij
andere gelegenheden voor de bezoekers / onze gasten een zitplek met comfort te
geven.
Vanaf deze plek steken we als webredactie voor de vijfde keer deze week digitaal
een kaarsje op en nu voor al die koorleden in onze
parochiekern. Voor het feit dat ze al zolang niet meer
mogen zingen als koor in de complete bezetting bij
vieringen in de kerk. Wetende dat koorleden hiermee
ook de plek van ontmoeting missen en ook de
kerkgangers niet die muzikale vreugde kunnen laten
beleven die een viering net even dat extra’s
meegeeft. Om ons heen lees je ook en hoor je ook
dat er koren hierdoor stoppen maar de leden van De Vrolijke Noot, Cantemus en
Vocalis houden elkaar in ieder geval digitaal en in klein verband in de gaten en op de
been. Daarom voor hen in het bijzonder deze week dit kaarsje. En voor wie steken we
komende week het zesde digitale kaarsje aan? Blijf het maar volgen, of weet u een
nieuwe groep of persoon? Laat het ons als webredactie maar weten.
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• Hou zaterdag 17 april ook goed in de gaten, de dag dat deze commissie ook de
sponsoractie (in vele vormen) voor het ‘Project dat perfect zit!’ (actie voor de
kerkbankbekleding) organiseert.
• De evenementencommissie laat na de laatste persconferentie weten dat het Oeral
Kozakkenkoor in het kader van ons parochiejubileum het geplande tweetal
zondagmiddag concerten van zondag 5 september moet verplaatsen naar zondag 3
oktober of 7 november. Dit alles omdat ze nu ook nog niet mogen repeteren. Wordt
vervolgd.
Denkend aan vroeger… van Groote Steeg naar Vaticaanplein

Maar we kijken verder in Katwijk aan den Rijn, hoe was het daar?
In ons Rijndorp ging alles zijn gangetje en de katholieke inwoners waren blij met het
nieuwe kerkje in de Groote Steeg dat op 9 juli 1846 met 254 zit- en knielplaatsen in
gebruik kon worden genomen na de verbouwing van de kolfbaan. Het was begin van een
volledig bloeiend katholiek leven onder leiding van pastoor Augustinus de Poorter (1
februari 1847 – 13 april 1851) die eerst nog in Oegstgeest bleef wonen. De nieuwe
begraafplaats werd ingewijd door Mgr. Wijckerslooth. Dat was op het huidige
parochiekerkhof waar de jezuïeten een mooie kapel bouwden. Deze werd in 1911 echter
afgebroken. Ook waren er wel tweehonderd communicantjes, toch een mooi begin voor
deze jonge Katwijkse parochie, die nog steeds een statie was. Pastoor de Poorter werd
echter overgeplaatst naar Noordwijkerhout, waar hij later zou overlijden. Zijn opvolger was
pastoor Petrus Cornelis Groen uit Rotterdam (13 april 1851 – 18 maart 1853).
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Het waren roerige jaren na de nederlaag van Napoleon bij
Waterloo in 1814, het Weens congres, de inhuldiging van Koning
Willem l en de Belgische opstand van 1830. Die opstand begon
naar aanleiding van de opvoering van de opera ‘La muette de
Portici’ (De stomme van Portici) in Antwerpen waarin een opstand werd verheerlijkt.
Daarna volgde de Tiendaagse Veldtocht van 2 tot 12 augustus 1831 die eindigde in de
scheiding van Nederland en België zoals beschreven in het verdrag van Londen van 1839.
Het werd ook het ‘Verdrag der XXIV Artikelen’ genoemd en het betekende de definitieve
internationale erkenning van de Belgische onafhankelijkheid.
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De inrichting van het neoclassicistische
zaalkerkje was zeer sober, en ook moest
de pastorie, het vroegere logement ‘De
Palmboom’, hoognodig gerepareerd
worden. De pastoor kreeg zelfs
ondersteuning van de Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland. Hoe zou hij dat
geregeld hebben, een brief geschreven?
Ook kreeg hij als geschenk een lichtkroon
voor in de kerk. Tevens kreeg deze pastoor het voor elkaar een behoorlijk orgel lost te
peuteren bij de jezuïeten. En waarschijnlijk wel als hoogtepunt, het plaatsen van het altaar in
rococostijl. Dit prachtige altaar was afkomstig van het r.-k Jongensweeshuis in Amsterdam,
met dank aan dezelfde jezuïeten die het weeshuis bestuurden. Belangrijk was dat deze
pastoor het armbestuur wist te regelen.
Wie gaf in deze tijd leiding aan de katholieke wereldkerk?
Niet alleen pastores volgden elkaar snel en naadloos op, ook in het Vaticaan volgden de
pausen elkaar op. Paus Leo Xlll werd in 1829 opgevolgd door Gregorius XVl en in 1846,
dat belangrijke jaar voor de H. Joannes de
Doper parochie, werd Pius lX gekroond tot
paus. Ook dichter bij huis werd de kerk geleid
door de aartsbisschoppen van Utrecht. In het
jaar 1853 werd de zogenaamde
bisschoppelijke hiërarchie hersteld en de
eerste aartsbisschop werd Mgr. Zwijsen van
1853 tot 1868 met als opvolger Mgr.
Schaepman tot 1882. Ook werden er weer vijf
bisdommen ingesteld en Katwijk maakte dus
onderdeel uit van het bisdom Haarlem en het
dekenaat Leiden onder leiding van bisschop
Johannes van Vree. Hij benoemde in 1858 de
statie tot parochie met de beide Katwijken, Valkenburg en het grootste deel van Rijnsburg.
Zo was de kerk in Nederland dan eindelijk, na eeuwen, weer een volledig lid van de
katholieke wereldkerk.

Denkend aan vroeger… schrijft u mee?
Op deze achtste maandag van het jubileumjaar van onze Katwijkse parochiekern van de
H, Joannes de Doper, 22 februari, verscheen het bovenstaande verhaal in de historische
serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Richard Hulmer zelf. De kerk is er in de
Groote Steeg, het is 1846 en hoe waren de eerste jaren en hoe zag de kerk in Nederland
en de wereld er uit? Waar er elke maandag een verhaal zal worden geplaatst op deze
website, de vrijdag erna doorgeplaatst in de uit te geven digitale nieuwsbrief, zal hij met
zijn nieuwste geschiedkundige verhaal de ontwikkelingen in Katwijk op lokaal katholiek
niveau laten beleven en zo ook beter laten begrijpen.
Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen, hopelijk voorzien van vele unieke
foto’s. Gewoon doen en met elkaar kunnen we de geschiedenis, ook van de laatste zestig
jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch
het 175-jarig jubileum van onze parochie?

www.parochie-augustinus.nl

Richard Hulmer
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Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet want Richard kan er altijd een prachtig verhaal van
maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw
verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan maandag 8 maart al op deze
website geplaatst worden. Leuk om dan reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.
Namens de evenementencommissie,
Gerard Bol (bericht staat ook op de website)

De heilige van de dag
Edigna van Puch

Hoe verliep haar leven?
Edigna moet zo rond 1050 zijn geboren.
Waarschijnlijk zegde zij het hofleven vaarwel om een
door haar ouders gearrangeerd huwelijk te ontlopen.
Men vermoedt dat zij vanuit Bourgondië met
kruisridders meetrok en ergens onderweg is blijven
steken. Hoe dan ook, het verhaal vertelt, dat zij
armoedig gekleed met een boer op diens
ossenwagen mee mocht rijden; uitdrukkelijk wordt
vermeld dat zich op die kar een haan bevond en dat er een klok aan die kar hing. In de
buurt van het gehucht Puch bleef het span staan, de haan kraaide en het klokje luidde. Zo
komt het dat zij daar ergens in de buurt van Fürstenfeld, aan de oevers van de rivier de
Ampel een plek zocht om te wonen. Zij nam haar intrek in een holle linde die vlak naast de
plaatselijke Sebastiaanskerk stond. Daar diende zij God onder tranen met vasten, waken
en bidden al de verdere 35 jaren die zij daarna nog te leven zou hebben. Zij won het
vertrouwen van de eenvoudige plaatselijke bevolking en leerde de kinderen lezen en
schrijven. Wie het hart bij haar uitstortte, vond altijd gehoor; zij gaf raad en moed en
probeerde strijdende partijen met elkaar te verzoenen. Zieken zocht zij thuis op, vaak met
kruiden die hielpen; zo werd er tenslotte van haar verteld dat zij de macht bezat om zieken
te genezen.
Na haar dood kwam er nog lange tijd uit haar linde een wonderbaarlijke olie, waarbij vele
zieken genezing vonden. Toen mensen er een handeltje van wilden gaan maken, viel de
oliestroom uit de boom droog. Zij ligt begraven in de kerk van Puch.
Patronaten
Daar wordt ze vereerd als patrones van het dorp; zij wordt ook aangeroepen tegen diefstal
en om verloren voorwerpen terug te vinden en tegen veeziekten.
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Volgens een Frans handschrift uit de middeleeuwen was zij een dochter van de
(Merovingische?) koning Henri I. Maar gezien de tijd waarin haar levensverhaal speelt, ligt
het veel meer voor de hand dat zij uit het geslacht van de Capetingers stamde. Dan zou haar
vader koning Henri I geweest zijn en haar moeder
koningin Anna, die een dochter was van de
Russische grootvorst Jaroslaw van Kiev. De
beroemde Russische heiligen Boris en Gleb waren
dus broers van haar grootvader Jaroslaw. Een
andere heilige uit de familie van moeders kant was
haar oudtante Aurelia die kloosterlinge was geweest
in het St.-Emmeramklooster te Regensburg.
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Afgebeeld
Zij is vooral afgebeeld in de plaatselijke volkskunst. Vaak is zij te zien in haar holle boom,
soms met een lelie (symbool van de maagdelijkheid). Ook wel met haar ossenkar, met en
haan en een klok.
Ook zij staan muzikaal gezien te popelen…

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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