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Wat goed om te zien dat er achter de schermen zoveel vrijwilligers in onze parochiekern
dagelijks actief zijn om alles in goede banen te leiden, zaken voor te bereiden als de viering
van Palmzondag 28 maart met die fantastische palmpaasstokken en het voorstellen van
de communicantjes muzikaal begeleid door kinderen van De Vrolijke Noot want vanaf 14
maart mogen er weer viertallen zingen, de evenementencommissie die druk doende is
voor dezelfde Palmzondag en de sponsorloop zaterdagmiddag 17 april om gelden voor de
actie ‘Project dat zit perfect’ m.b.t. de kerkbankbekleding te genereren, de werkgroep Actie
Kerkbalans die druk doende is om alle toezeggingen te verwerken en zo zijn er vast en
zeker achter de schermen nog vele, vele vrijwilligersactiviteiten te vermelden. We zijn met
elkaar allemaal gezellige wekbijen in de korf.
Maar in een leven neem je ook afscheid van vrijwilligers, vanwege het beëindigen van hun
functie en werkvelden of ook definitief. In dat eerste geval is het goed om hier te
benoemen vanuit de liturgie in diverse hoedanigheden
Anneke Noordermeer – Karremans. Vele jaren heeft zij zich
ingezet op dit terrein en volgende week komen we er in deze
digitale nieuwsbrief en de website op terug. Maar gelukkig
blijft ze in beeld als gebedsleider, op het
parochiekernsecretariaat en heeft ze nog wel één of
meerdere liturgische petjes op. Definitief afscheid in de
uitvaartdienst in onze kerk nemen we zaterdag van onze
vrijwilliger Nico Ouwehand, wie kent hem niet van zijn werk
voor de garde / collectanten en als ondersteuner bij de technische commissie. Bedankt
jullie beiden wat jullie al die jaren geheel belangeloos voor de medeparochianen hebben
betekend. Onze vrijwilligers… ze fonkelen overal!
We gaan nu de derde zondag van de veertigdagentijd in. Hoe is het gesteld met uw
vastentrommeltje? Kan er nog wat bij? Laat het ons als redactie maar weten. Verder komt
u in deze uitgave van de nieuwsbrief, we zijn al bijna aan aflevering vierhonderd toe,
diverse actuele nieuwtjes naast de vaste rubrieken tegen.
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 negende
aflevering van de serie ‘Denkend aan vroeger…’ over de werkgroep Actie Kerkbalans en
de update 74 over de livestream zondag uit Wassenaar. En heeft u verder iets te melden
of te vragen, laat het ons maar weten op joannesdedoper.katwijk@casema.nl of schrijf het
op en doe het in de brievenbus bij de pastorie. We wensen u veel leesplezier en een mooi
weekend toe.
De webredactie
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Beste lezers,
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Vieringen in onze parochiekern van 6 t/m 12 maart
Zaterdagavond

:

19.00 uur

Taizéviering van de derde zondag van de
veertigdagentijd met de cantor, organist en de
werkgroep 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.
De voedselmanden staan voor u klaar.

Zondagochtend

:

9.30 uur

Eucharistieviering van de derde 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.
De voedselmanden staan voor u klaar.

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.

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.
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
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Ons kerkgebouw blijft nog steeds open in deze Coronatijden, zeker nu!
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Update 74: Livestream viering zondag 7 maart vanuit Wassenaar
U kunt de livestream viering van zondag 7 maart op de derde zondag
van de veertigdagentijd voor alle parochianen van de parochie H.
Augustinus vanuit de parochiekern van de Sint Willibrordus uit
Wassenaar om 9.30 uur volgen. Dat kan thuis via de website met ‘Live
uitzending’, maar ook via deze link: https://youtu.be/-_5qUluVTsc.
Voorganger in deze eucharistieviering is pastor van Vliet 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.
De webredactie (komt vandaag ook op onze website te staan)

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.
Dinsdag 9 maart is het secretariaat vanaf 10.15 uur gesloten ivm het jaarlijks overleg van
alle secretariaten van de parochie Augustinus.
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Mededelingen van 6 en 7 maart
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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Overleden
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We steken een kaars aan voor dhr. Nicolaas Ouwehand, roepnaam Nico en echtgenoot van
Jopie Ouwehand – de Graaf. Hij is geboren op 4 augustus 1945 en op
maandag 1 maart overleden. Nico woonde aan Zonnebloemstraat 38 in
Katwijk.
Zaterdag 6 maart is de uitvaartdienst in onze kerk en de filmbeelden zijn ook
te volgen via ‘Live uitzending’ op onze website. Daarna wordt hij begeleid
naar het crematorium Rhijnhof in Leiden waar er in besloten kring, ook te
volgen via de aangegeven livestream in de rouwkaart definitief afscheid van
hem wordt genomen met een terugblik op zijn leven en wat Nico daarin voor de naasten om
hem heen en anderen heeft betekend.
Zo was Nico in onze parochiekern jarenlang lid van de garde. Wie heeft er niet zijn
collectemandje, waar blijft die tijd, geleegd in de schaal als hij in zijn alom bekende trui
voorbij de banken schoof? Wie heeft hem niet al die voedselmanden naar voren door het
middenpad in de kerk zien dragen en later zien rollen als afsluiting van de collecte in de
viering? Hij bakje altijd lekkere koekjes en / of taart als lekkernij bij de koffie voor de
jaarvergaderingen van deze garde in november. En na afloop van de jaarvergadering was
er natuurlijk standaard het klaverjassen in ‘de kleine JOANNES’ waar altijd leuke prijsjes
bij elkaar gespeeld konden worden. Op onderstaande foto van Astrid van der Valk, ook lid
van de garde, van 23 november 2018 is Nico zichtbaar klaar voor het overleg en wachtte
hij met de baksels tot na de rondvraag.
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Maar ook Richard Hulmer, oud-lid van de technische commissie, kan zich Nico goed voor de
geest halen bij diverse klussen in en om onze parochiële gebouwen: ,, Hij heeft veel voor
onze parochie betekend als vrijwilliger, vaak ook achter de bekende schermen. Zo was hij
wat Astrid al meedeelde actief bij de garde en de collectanten, maar ook als lid van de
tuinploeg. Hij was er altijd als er onderhoud in het groen moest worden verricht, in weer en
wind, ‘s winters en zomers. Ook zullen wij hem node missen bij het opzetten en opbergen
van de kerststal, en het ophangen van de adventskrans, samen met zijn vrouw Jopie. Je kon
altijd op hem rekenen.”
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 5 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

• Bij deze digitale nieuwsbrief vindt u ook weer als bijlage het inlegvel met teksten
voor de viering van zondag 7 maart (om zelf uit te printen).
• 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!
• 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 negen in deze uitgave hoe u materiaal kan
aanleveren bij Richard Hulmer van deze commissie. Meer dan van harte
aanbevolen.
• Wie gebruikt er thuis nog een vastentrommeltje? Wat zijn uw ervaringen? Laat het
ons maar weten.
• Benieuwd naar het negende artikel in de serie ‘Denkend aan vroeger…’?
Maandag 1 maart verscheen het en elke maandag, websitedag, verschijnt er weer
een aflevering die we de vrijdag erop in deze digitale nieuwsbrief opnemen dus…
bij deze!
• Vanaf deze plek steken we als webredactie voor de
zesde keer deze week digitaal een kaarsje op en nu
voor al die vrijwilligers die voor en achter de schermen
zich belangeloos inzetten om onze parochiekern
bruisend te houden. En voor wie steken we komende
week het zevende digitale kaarsje aan? Blijf het maar
volgen, of weet u een nieuwe groep of persoon? Laat
het ons als webredactie maar weten.
• Hou zaterdag 17 april ook goed in de gaten, de dag dat deze commissie ook de
sponsoractie (in vele vormen) voor het ‘Project dat zit perfect!’ (actie voor de
kerkbankbekleding) organiseert. Tussen 15.00 – 17.00 uur gaat het dan gebeuren
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In het kort
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en dat belooft, rekening houdende met alle coronavoorschriften, een creatieve,
muzikale middag te worden. De doelstelling van deze commissie is om met elkaar een
bedrag van € 3.000,- bijeen te vergaren.
• Vanaf 14 maart zal op de zondagen het weer mogelijk zijn dat elk koor vier zangers
tegelijk inzet en zondag 14 maart is de aftrap er met Cantemus. Op de zaterdagen
blijven de cantoren de muzikale ondersteuning verzorgen. Weer een klein, muzikaal,
stapje naar een ‘normaal’ kerkelijk leven?
De Givt-app… reuze handig bij uw belastingaangifte
In de Givt-app is het jaaroverzicht van alle giften voor iedereen beschikbaar. Omdat er
bedragen gestorneerd kunnen worden tot na acht weken is het
echt beste om dit overzicht nu pas aan te vragen voor uw
belastingaangifte over 2020. Het is goed om hier, beknopt en
overzichtelijk de stappen op te nemen. Maakt u al gebruik
van de Givt-app? Vindt u dit systeem ook reuze handig en
bespaart het u veel zoekwerk? Laat het dan zeker aan
andere parochianen weten.
Astrid van der Valk, degene die als coördinator vanuit de
garde en collectanten van onze parochiekern de Givt-app in
onze en alle andere kernen van onze parochie van de H.
Augustinus begeleid heeft geïntroduceerd zet hieronder de door u te nemen stappen op
een rijtje gezet. Doe er uw voordeel mee!
Hoe gaat u het aanvragen?
• Open je Givt-app (e-mailadres en wachtwoord invullen indien dit wordt gevraagd).
• Klik op het menu linksboven (de drie liggende groene streepjes).
• Klik vervolgens bovenaan op ‘Giftenoverzicht'.
• Al je giften verschijnen vervolgens op je scherm.
• Klik dan op het teken 'met het blauwe pijltje dat wijst naar beneden’ rechts
bovenaan.
• Op dit scherm kan je het jaartal selecteren, je ziet dat 2020 er al aangegeven staat.
• Voor het aanvragen van je giftenoverzicht 2020 klik je onderaan op ‘verstuur’.
• Vervolgens word je persoonlijk giftenoverzicht 2020 naar je e-mailadres verzonden.

De webredactie (met dank aan Astrid van der Valk).

Internetcriminelen ontdekken parochies als doelwit
Een waarschuwing van John Bakker vanuit het bisdom Rotterdam, want internetcriminelen
geven zich in e-mails uit voor pastorale beroepskrachten in een poging om de ontvanger
aan te sporen geld over te maken. Bakker: ,,De afgelopen
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In dit overzicht vind je de specificatie en het totaal bedrag per organisatie die bij de
belastingdienst erkend zijn om de giften fiscaal af te kunnen trekken. Deze kan je
gebruiken bij de belastingaangifte 2020. De Belastingdienst vraagt bij de aangifte ook naar
het RSIN- nummer van de organisatie. Het RSIN-nummer van onze parochie H.
Augustinus luidt als volgt: 823541307. Succes en… doe er uw voordeel mee.
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week zijn er twee incidenten in ons bisdom gemeld. Gebleken is dat criminelen gebruik
maken van bijvoorbeeld Gmail om een nieuw e-mailadres aan te maken dat er geloofwaardig
uitziet. Vanuit dit e-mailadres versturen ze een bericht waarin ze bijvoorbeeld zeggen de
pastoor te zijn. Het nep e-mailadres wijkt vaak maar heel weinig af van het echte e-mailadres
van de pastoor. We vragen u om in de parochie aandacht te geven aan de incidenten, zodat
pastorale beroepskrachten, bestuurders en parochianen alert zijn. U kunt op uw website of in
uw parochieblad vermelden dat u nooit via e-mail van de pastoor om geld vraagt en dat een
mail met die boodschap dus altijd nep is. Ook kunt u aangeven bij wie parochianen terecht
kunnen in geval van twijfel over e-mail.”
Meer informatie kunt u vinden op https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-internetcriminelen-gevenzich-opnieuw-uit-voor-pastorale-beroepskrachten/
Met vriendelijke groet,
John Bakker,
mr J.C.G.M. Bakker
Algemeen Econoom Bisdom Rotterdam.

Oriëntatiedag Vronesteyn zondag 14 maart online
“Wat heeft God met mij voor? Daar gaat het om op deze oriëntatiedag. Blijf niet rondlopen
met je vraag of je priester of diaken kunt worden. Meld je aan. Kom, en onderzoek je
roeping.” Dat zegt rector Broeders in de eerste digitale nieuwsbrief van Vronesteyn. Deze
kunt u lezen via deze link: https://mailchi.mp/a33232de6522/vronesteyn-nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt u eenmalig toegestuurd. Abonneer u via vronesteyn.nl om ook de
volgende nummers te ontvangen. De nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar en is
onderdeel van een nieuwe campagne van Vronesteyn, voorafgaand aan de online
Oriëntatiedag op zondag 14 maart.
Deze nieuwsbrief richt zich op mannen van 18-45 jaar die nadenken over de vraag of God
ze roept tot het priesterschap of diaconaat. Iedereen die het roepingenpastoraat in het
bisdom Rotterdam wil ondersteunen en het mee uit wil dragen, kan zich natuurlijk
aanmelden. En meld u s.v.p. aan voor de nieuwsbrief van Vronesteyn.
Met vriendelijke groet,
mede namens bisschop Van den Hende en rector Broeders
Daphne van Roosendaal,
Hoofd communicatie

Het nieuwe jaar is nog net twee weken oud of de eerste
enveloppen met toezeggingen voor de kerkbalans vallen al in
de bus. Een heel werk voor al die kerkbalanslopers. Eerst de
brieven in de brievenbussen gooien en een week later weer
ophalen en maar hopen dat de mensen thuis zijn en de
toezeggingsformulieren zijn ingevuld. Het is voor velen een jaarlijks terugkerende actie.
Maar sinds wanneer gebeurt dit en wat is het doel van de Actie Kerkbalans?
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Denkend aan vroeger… Actie Kerkbalans houdt de
parochiekern in evenwicht!
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Al bijna vijftig jaar lang…
Deze Actie Kerkbalans is in 1973 gestart door de gezamenlijke kerken in Nederland. We
noemen ze even: de Protestantse kerken (nu PKN), Rooms Katholieke Kerkgemeenschap
Nederland, Algemeen Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broederschap, Oud Katholieke Kerk Nederland en de Evangelische Broedergemeente sinds 2018. We mogen
dus rustig concluderen dat deze actie breed gedragen werd in heel ons land. Het eerste doel,
toen, was de salariëring van predikanten, pastores en voorgangers. De tijden veranderen en
nu zijn er meer doelstellingen die jaarlijks in de brief aan de gelovigen wordt vermeld. In 2005
werd landelijk de Kerkbalans Nieuwe Stijl ingevoerd. Dit was een nieuwe marketingstrategie
waarbij de betrokken kerken zich meer gingen richten op groepen die van nature minder
gaven, zoals randkerkelijken en jongeren. En worden er jaarlijks honderden miljoenen euro’s
opgehaald.

Hoe gaat dat bij ons?
Voordat de brieven worden bezorgd, is er de laatste jaren als start een feestelijke
bijeenkomst in het kerkgebouw met het zgn. ‘inluidmoment’ met alle lopers, het
kerkbalansteam en geïnteresseerde parochianen. En dan kan het los. Van der Valk:
,,Alleen dit jaar was er geen fysieke bijeenkomst, maar een digitaal inluidmoment via een
livestream. Maar er waren wel veel lopers in het kerkportaal om hun enveloppen op te
komen halen.” Vroeger werden er wel een paar duizend brieven verstuurd, maar door de
ontkerkelijking zijn dat er nu een stuk minder. Tegenwoordig worden er door vijftig
kerkbalanslopers zo’n zeshonderd brieven bezorgd in 68 wijken. Daarbij staat op de
envelop ook de datum wanneer de inschrijving zal worden opgehaald of in de bus bij de
kerk kan worden gedaan. Dus vele lopers halen zelf de brieven weer op in hun wijk en
volgt meestal er een praatje of zelfs een kopje koffie. ,,Sinds dit jaar is het ook mogelijk om
het toegezegde bedrag digitaal over te maken, en dat scheelt behoorlijk veel werk, ook bij
het verwerken van alle toezeggingsformulieren. En in deze coronatijden is het ook nog
veilig ook”, aldus onze coördinator.
|
Wat halen we op en voor welke doelen?
De enveloppen met toezeggingen zijn begin februari binnen en er kan dan alvast een
voorzichtige balans worden opgemaakt. De opbrengst van vorig jaar en de tussenstand
van dit jaar worden maandelijks bekendgemaakt in de digitale nieuwsbrief, de Augustinus
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Wie organiseert eigenlijk deze Actie Kerkbalans?
Al sinds het begin organiseren de gezamenlijke kerken in Nederland deze actie en het
bisdom Rotterdam ondersteunt deze actie voor onze parochies. In elke parochie is een
aantal vrijwilligers al vroeg bezig met de
voorbereiding en bij ons is dat Anneke van der
Valk die sinds 2016 de coördinatie op zich heeft
genomen van de werkgroep ‘Actie Kerkbalans’.
Daarvoor waren er al wisselende teams
bestaande uit vrijwilligers van o.a. de
ledenadministratie, de kosters en het
secretariaat om deze jaarlijkse uit te voeren. En
het begint allemaal in september met een brief
van het bisdom met de uitnodiging voor de
bijeenkomst ‘Geldwerving’ in oktober en de
startdatum van de actie voor het volgend jaar. In november volgt er nog een zgn. ‘Meet &
greet’ met praktische tips voor de Actie Kerkbalans en waar ook de kerkbalansconsulent,
Ad Sosef voor ons bisdom, uitleg geven en alle vragen beantwoorden.
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en op de beamers in de kerk zodat de parochianen direct weten hoe het er voorstaat . De
beheercommissie van onze parochiekern bepaalt voor elke actie hoe de opbrengst zal
worden besteed. Denk daarbij aan het onderhoud en exploitatie van de parochiële gebouwen
en projecten van de diverse werkgroepen, onze ‘levende stenen’. En uiteraard zijn er ook de
kosten voor de pastorale zorg en van vieringen. De parochie mag zich ‘rijk’ noemen met
zoveel vrijwilligers die er toch maar weer elk jaar door weer en wind de brieven in hun wijk
bezorgen of achter de schermen deze jaarlijkse actie administratief voorbereiden en
verwerken. Kijk maar op onze website in de rubriek ‘Filmpagina’ naar de verhalen van een
paar kerkbalanslopers van 2019 uit onze parochiekern. Mocht u zich geroepen voelen om
hieraan mee te werken om onze parochie financieel in stand te houden dan kunt u zich
aanmelden bij coördinator Anneke van der Valk (06-51122374 / a.vd.valk@hotmail.com.
Richard Hulmer

Op deze negende maandag van het jubileumjaar van onze Katwijkse parochiekern van de
H, Joannes de Doper, 1 maart, verscheen op onze website het bovenstaande verhaal in
de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Richard Hulmer zelf. Deze keer staan
de ‘levende stenen’ in onze parochiekern centraal, de vrijwilligers die zich inzetten voor de
jaarlijkse Actie Kerkbalans. Waar er elke maandag een verhaal zal worden geplaatst op
onze website, de vrijdag erna dus nu wordt deze doorgeplaatst in de digitale nieuwsbrief,
zal hij met deze en later ook nog vele andere bijdragen over werkgroepen, individuele
vrijwilligers en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we
met elkaar zijn.
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Denkend aan vroeger… schrijft u mee?
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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?
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 15 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.

Focas woonde in Sinope aan de monding van de Istme die uitstroomt in de Zwarte Zee.
Daar had hij een eenvoudig huisje bij de stadspoort. Hij leefde van wat zijn tuin hem
opbracht. Hoe eenvoudig zijn woning ook was, hij bood
vreemdelingen en reizigers een gastvrij onderdak. Hij was
christen. Dat wist iedereen. Maar toen de vervolgingen
uitbraken onder Diocletianus (284-305) en er een prijs werd
gezet op het hoofd van iedere christen die werd
aangebracht, was er ook in zijn geval wel een judas te
vinden die bereid was hem voor goed geld bij de overheid
te verraden. De autoriteiten hoorden over zijn voorbeeldig
leven en besloten hem zonder enige vorm van proces of
ophef om het leven te brengen. Hoe meer bekendheid aan
de zaak gegeven zou worden, hoe meer onrust. Dus
werden er twee ambtenaren op uit gestuurd met de
bevoegdheid de arrestant onmiddellijk te doden.
Deze twee kwamen tegen de avond in Sinope aan. In een
eenvoudige woning dichtbij de stadspoort vonden zij een
gastvrij onthaal. De gastheer zette hun voor wat hij van zijn
tuintje wist te halen, en begon een praatje. Onwetend van
het feit dat zij met hun slachtoffer spraken, vertelden de
twee vrijmoedig over het doel van hun komst en vroegen
hun gastheer of hij eventueel aanwijzingen kon geven om
de gehate verdachte te vinden. Focas beloofde het. Maar
stelde voor dat ze eerst zouden genieten van een
welverdiende nachtrust. Morgen zouden ze verder praten.
Die nacht dolf Focas een graf in zijn tuin. De volgende
ochtend serveerde hij zijn gasten een stevig ontbijt, ging
vóór hen staan en zei: “De man die jullie zoeken, heb ik
gevonden. Hij staat hier vóór je. Ik ben het zelf. Doe wat je
is opgedragen en dood mij.” Verbijsterd keken de beide
ambtenaren elkaar aan. Ze konden deze aardige man toch
niet ombrengen? Iemand bij wie ze nota bene gastvrijheid
hadden genoten! Maar Focas bleef er bij hen op
aandringen: “Als jullie je opdracht niet volbrengen, zul je er
zelf last mee krijgen. Alstublieft, doe waarvoor u gekomen
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bent. Laat de verantwoordelijkheid voor deze misdaad neerkomen op het hoofd van degenen
die er het bevel toe gaven.” Zo komt het dat Focas de marteldood stierf en – zoals Sint
Asterius het zegt in een van zijn preken – zo rolde zijn kop onder hun zwaard.
Verering en cultuur
Hij werd begraven in zijn eigen tuin. Die plek werd een bedevaartoord. En diende meteen als
een baken voor de schepen op zee. Het verhaal gaat zelfs dat Focas te hulp schoot, als een
schip door storm of zware golfslag in de moeilijkheden raakte. Dan verscheen de heilige zelf
aan boord, nam het roer over, bemoeide zich met de zeilen en de tuigage, en loodste het
vaartuig veilig de haven binnen.
In later eeuwen werd een gedeelte van zijn gebeente overgebracht naar Constantinopel,
waar zijn reliek met veel plechtig vertoon in een indrukwekkende processie werd bijgezet in
de hoofdkerk van de stad.
Patronaten
De heilige geschiedschrijver Gregorius van Tours vertelt dat hij vooral beschermheilige
was tegen slangenbeten. Hij had immers de goede strijd tegen de aloude slang, die het op
het geluk en het welzijn van de mensheid had gemunt, overwonnen. Zodra iemand die een
slangenbeet had opgelopen door de poort van zijn begraafplaats kwam, hield de werking
van het gif op, al was hij intussen door het gif nog zo opgeblazen.
Hij is patroon van de hoveniers en - vooral in de oosters orthodoxe kerken – van
schippers, zeelui en scheepvaart. In vroeger tijden werd zijn voorspraak ingeroepen tegen
slangenbeten en vergiftiging.
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