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Als deze uitgave van de digitale nieuwsbrief bij u in de digitale brievenbus valt, is de
evenementencommissie druk doende om de sponsoractie van zaterdagmiddag 17 april voor
te bereiden. Het doel is om gelden te verwerven voor comfortabele kerkbankbekleding.
Dat wordt het jubileumcadeau dat in de viering met de bisschop zondag 11 juli symbolisch
wordt aangeboden. Er is al € 4.000,- binnen en hoeveel zal er nog bijkomen voor het
cadeau waar iedereen, en ook de gasten in onze
kerk op andere momenten, baat bij heeft?
Deze commissie kreeg vele vragen of parochianen
ook een bedrag voor dit jubileumcadeau kunnen
overmaken, omdat ze om uiteenlopende redenen
niet aan deze sponsoractie kunnen deelnemen?
En dat is zeker mogelijk, elders in deze uitgave
leest u hoe u vandaag en zaterdag 17 april uw
bijdrage eenvoudig kunt overmaken. Dan kan het
worden meegeteld bij deze sponsoractie.
Hetzelfde bericht staat ook prominent als eerste op
onze website te lezen (met het
bankrekeningnummer direct in beeld). Elke euro telt en de opbrengst wordt komend
weekend ook al overal bekendgemaakt!
En elke deelnemer zal zaterdag met iets van geelwit het schoolplein van RKBS de Horizon
opkomen waar het sponsorgeld door de deelnemers wordt afgegeven. Maar eerst op de
foto op de rode loper! Mooi om te zien dat, coronaproof, we weer samen een verbindende
activiteit kunnen ondernemen in dit jubileumjaar.
In deze uitgave plaatsen we ook de tweede speciale aflevering in de serie ‘Denkend aan
vroeger…’ gewijd aan pastoor van Straelen naast alle bekende, vaste rubrieken. Zo is er
o.a. update 80 met informatie over de parochiële livestream zondag 18 april uit ons eigen
kerkgebouw.
Met het mooiere weer lijkt alles weer ‘normaal’ te zijn, maar we zitten nog midden in zwaar
weer met de gevolgen van corona, ondanks alle leuke fieldlabs. Blijf dus op elkaar letten
en elkaar helpen waar nodig. Geef met elkaar in onze bruisende parochiekern ‘samen kerk
zijn’ handen en voeten!
En heeft u verder zelf iets te melden of te vragen, laat het ons maar weten op het bekende
e-mailadres joannesdedoper.katwijk@casema.nl of schrijf het op en doe het in de
brievenbus bij de pastorie. We wensen u veel leesplezier in deze zonnige jubileumdagen,
mooi sponsoractieweer dus!
De webredactie
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Beste lezers,
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Vieringen in onze parochiekern van 10 t/m 16 april
Zaterdagavond

:

19.00 uur

Eucharistieviering is komen te vervallen.

Zondagochtend

:

9.30 uur

Eucharistieviering op de derde zondag van Pasen,
met een kwartet van Vocalis met kapelaan Plavčić
met maximaal dertig kerkgangers (reserveren is
verplicht) en ook te volgen via ‘Live uitzending’ op de
website.
De parochiële livestream is te volgen via deze link:
https://youtu.be/YNC5s3hMshg.
Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.
Kinderwoorddienst.

Zondagavond

:

18.30 uur

Rozenkrans en aansluitend om 19.00 uur de
aanbidding tot 20.00 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 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 tijden 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.
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 80: Livestream vanuit Katwijk
De parochiële livestream van zondag 18 april, de derde
zondag van Pasen, komt om 9.30 uur uit ons eigen
kerkgebouw, met dank aan de beamerwerkgroep. De
muzikale begeleiding komt van een kwartet van Vocalis onder
muzikale begeleiding van Niek van der Meij. En er is ook een
kinderwoorddienst. De voorganger is kapelaan Plavčić. Deze
parochiële livestream is voor ieder te volgen via de link:
https://youtu.be/YNC5s3hMshg.
De collecte is bestemd voor…
Elke ‘gewone’ collecte in genoemde vieringen is bestemd voor de
‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke
parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dan de
speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? U kunt
zich dus ook bij 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. Meer dan van
harte aanbevolen!
Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt meedoen met deze beide 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, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!
De webredactie (komt ook op onze website te staan)

Mededelingen van 18 april
Achter in de kerk ligt het bisdomblad Tussenbeide voor u klaar
De 2e collecte vorige weekend voor het Liliane Fonds heeft € 213,60 opgebracht.
Volgende week zondag zal de deurcollecte voor Roepingen zondag zijn

Overleden

Vergaderingen en bijeenkomsten van 16 t/m 30 april
In deze maand zijn de volgende vergaderingen of bijeenkomsten gepland die we hier aan
u kunnen melden:
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Er in deze week zijn geen overleden parochianen gemeld bij het parochiekernsecretariaat.

3

Dag
Wo.
Do.
Di.
Wo.

21 april
22 april
27 april
28 april

Elke maandag

Tijd
Werkgroep
19.00
Pastoraatgroep
19.00
Evenementencommissie
secretariaat gesloten ivm Koningsdag
11.00
beheer cie

Locatie
Digitaal
Digitaal

9.00 uur

Pastorie

Quiltgroep

pastorie

• Denkt u erover na om bij overlijden de kerk, uw kerk, iets na te laten? Eerder in deze
digitale nieuwsbrief en op onze website hebben we er een aantal artikelen aan gewijd.
Maar ook in de digitale nieuwsbrief van het bisdom Rotterdam van deze week kunt u
er meer over lezen. Goed om eens over na te denken!
• Wilt u uw eigen herinneringen in onze jubilerende parochie, van de Bernadette
kleuterschool en de St. Jozefschool of de Mgr. Bekkersschool, KRV of van uw
communiefeest of schoolviering hier delen met andere parochianen in dit mooie
jubileumjaar? Laat het Richard Hulmer, de coördinator van ‘Denkend aan
vroeger…’ even weten.
• Denkt u er ook over na om deze vrijdag of zaterdag 17 april een bedrag over te
maken voor het jubileumcadeau, comfortabele kerkbankbekleding, lees verder op
of op de website (eerste bericht) hoe u dit snel kunt doen.
• Bij deze digitale nieuwsbrief vindt u ook weer als bijlage het inlegvel met teksten
van zondag 18 april (om zelf uit te printen).
• De volgende uitgave van de Augustinus verschijnt rond woensdag 28 april. Daar
kunt u, met dank aan onze locatieredacteuren, ook al een verslagje in woord en
beeld van de sponsoractie tegenkomen.
• 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!
• Benieuwd naar het volgende artikel in de serie ‘Denkend aan vroeger…’?
Maandag 12 april verscheen het en elke maandag, websitedag, verschijnt er weer
een nieuwe aflevering. Deze keer gaat het in het tweede deel weer over de alom
bekende pastoor van Straelen aan het einde van de negentiende eeuw. Verderop in
deze uitgave kunt u het zelf nalezen.
• De thermometer van de Actie Kerkbalans per 31 maart staat ook op de
homepage van onze website onder de kop ‘Actie Kerkbalans’. Heeft u uw
toezegging al omgezet in een betalingsopdracht? Help mee het financiële kwik te
laten stijgen!
• Vanaf deze plek steken we deze week als
webredactie voor de twaalfde keer digitaal een
kaarsje op en nu voor iedereen die het nodig
heeft en niet direct op hulp van derden kan
rekenen. En voor wie steken we komende week
het volgende digitale kaarsje aan? Blijf het maar
volgen, of weet u een nieuwe groep of persoon?
Laat het ons als webredactie maar weten.
• Bent ook zo benieuwd hoeveel de sponsoractie zaterdagmiddag 17 april gaat
opleveren?
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In het kort
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• Zondag 18 april komen de kinderen van de kinderwoorddienst weer samen. Wat ze
gaan doen, zullen we vast en zeker weer in deze digitale nieuwsbrief kunnen lezen en
zien volgende week.
• Wilt u weten hoe we in onze katholieke gemeenschap in Katwijk omgingen met de
verkiezingen? Dan moet u zeker het bericht met authentiek materiaal; uit vroegere
tijden bekijken. Het wordt komende week ook in deze digitale nieuwsbrief geplaatst.
En dat de kansel toen multidisciplinair werd gebruikt wordt met dit archiemateriaal
overduidelijk!
• Het volgende artikel in ‘Denkend aan vroeger’ dat maandag 19 april door Richard
Hulmer wordt geplaatst op onze website gaat over de garde en collectanten door de
jaren heen. Waarom deze groep nu? Het bleek uit archiefstukken dat deze groep in
onze parochie(kern) in maart 2020 precies een eeuw jong was. Misschien nog iets om
in dit jubileumjaar aandacht aan te besteden?

Zaterdag 17 april van 15.00 – 17.00 uur is er de grote sponsoractie om gelden voor het
jubileumcadeau bij ons 175-jarig parochiejubileum bij elkaar te lopen of te fietsen. Op het
gele inlegvel in de Augustinus vindt u de hele uitleg, maar u kunt het ook lezen als vierde
bericht op deze website. Wij hebben het streven om € 3.000,- binnen te halen met deze
sponsoractie. Ook al kunt u zaterdag 17 april niet naar de kerk komen lopen of fietsen, u
kunt ook uw donatie t/m 17 april overmaken op ‘Parochiekern H. Joannes de Doper in
Katwijk, NL58 RABO 0331 7012 78 o.v.v. Sponsoractie kerkbankbekleding’. Gewoon doen
voor dit goede doel!
Elke euro telt!
Als evenementencommissie bieden we ook deze gelegenheid omdat er vragen van
parochianen kwamen. Zij zijn deze zaterdagmiddag 17 april niet in staat om naar de kerk
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Kunt u ook geld doneren voor de sponsoractie…. ja natuurlijk!
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te komen om het contante geld af te geven aan ons. Elke euro telt en daarom kunt u ook aan
deze sponsoractie deelnemen door uw gift gewoon over te maken. Dat kan uw persoonlijke
financiële bijdrage zijn, maar ook de bijdrage van anderen. En natuurlijk mag u dit bericht bij
andere parochianen onder de aandacht brengen, want elke euro telt!
Maar één kleine handeling voor dit goede doel!
Wat zou het leuk zijn als we zaterdag 17 april bij de mededelingen in de viering van 19.00
uur al de opbrengst van deze sponsoractie kunnen meedelen. En met hopelijk nog vele
binnengekomen donaties moet het met elkaar toch lukken om het streefbedrag van € 3.000,te kunnen binnenhalen? Alles om het doel van comfortabeler kerkbankbekleding te kunnen
realiseren, ook wetende dat we bij diverse fondsen al € 4.000,- hebben binnengehaald. Wij
gaan vol vertrouwen de toekomst van onze parochiekern tegemoet, doet u mee?
Niet meedoen is toch geen optie?
Elke euro telt en met vast en zeker vele positieve reacties kunnen we bij de
eucharistieviering zondag 11 juli, met de bisschop als voorganger, het jubileumcadeau aan
u als mede-parochianen aanbieden. En als het goed is zit u er dan al op, comfortabel en
wel… ook als de viering twee uur duurt! Wat mooi als velen meedoen met deze
sponsoractie (aanmelden kan t/m zaterdag 10 april) of hun financiële bijdrage overmaken
(kan t/m zaterdag 17 april). En alles onder het motto dat elke euro telt. Heeft u nog vragen,
laat het één van ons maar weten.
De evenementencommissie,
Hetty Mens (voorzitter),
Joke Jongeneel,
Astrid van der Valk,
Richard Hulmer,
Gerard Bol.

Het 25-jarig priesterjubileum van pastoor van Straelen werd groots
gevierd in 1884 en langzaam gaan we naar het jaar 1896. Er werd
een groot feest gevierd op 15 augustus 1890 want een neef van
de pastoor, Willem van Straelen, had de priesterwijding ontvangen. Dat was heel
bijzonder. De pastoor heeft bij zijn neef en het zusje in huis gewoond en hij werd
opgevoed door hun ouders. Dit alles was na het op
jonge leeftijd overlijden van zijn eigen ouders. Zo
ontstond er een hechte familieband. Heel de
parochie en gemeente hebben daarom gedeeld in
die feestvreugde.
Sint Jeroen-bevaart naar Noordwijk
Het katholieke geloof en zijn parochie waren en
bleven het belangrijkste in zijn leven. Hij
bevorderde al in 1883 bedevaarten en steunde de
vereniging van de martelaren van Gorcum. Ook
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Denkend aan vroeger… een uniek pastoraal ‘Straelend’
tijdperk

6

ging hij met vele parochianen op bedevaart naar Den Briel. In 1892 gaf hij het startsein voor
een grote bedevaart naar Noordwijk. Op 16 augustus van dat jaar werden namelijk de
relikwieën van Sint Jeroen na een afwezigheid van duizend jaren, terug geschonken aan
Noordwijk. Twee dagen later op 18 augustus trok hij aan het hoofd van 183 parochianen op
bedevaart naar Noordwijk. Hij was er trots op dat ‘zijn bedevaart de schoonste en
kostbaarste was’. Hij werd al doende een bekende figuur in deze omgeving. Zijn preken
waren ook geliefd en er gaan verhalen dat zelfs de vissers uit Katwijk aan Zee naar zijn,
soms lange, preken kwamen luisteren.
We naderen het einde van het tijdperk van Straelen.
Het is 1899 en de pastoor viert het feit dat hij 25 jaar pastoor van onze parochie is, en tevens
werd zijn 40-jarig priesterjubileum onder grote belangstelling gevierd met als feestgeschenk
het beeld van de Heilige Jeroen. Dat staat nog steeds voorin de kerk, ga het maar eens
bewonderen. Langzaam namen echter de krachten af en hij stopte 29 november 1901 als
pastoor van onze parochie. Op tweede kerstdag 1909 overleed deze zeer geliefde en
eminente pastoor.
Een echte herder
We mogen dus gerust spreken van het einde van een
markant tijdperk. Pastoor van Straelen heeft de
parochie en het katholieke leven in Katwijk echt op de
kaart gezet. Hij was niet alleen pastoor, maar ook een
echte herder voor zijn parochianen, waar veel priesters
een voorbeeld aan zouden kunnen nemen.
Richard Hulmer

Op deze maandag 12 april, verscheen hier het tweede deel van het historische verhaal
over pastoor van Straelen in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Richard
Hulmer zelf. Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog met
vele andere bijdragen over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers en koren zichtbaar
maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn geweest en zijn
in alle jaren.
Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen, als eerste
zelfs want tot op heden loopt het nog geen storm. Hopelijk is het
dan voorzien van vele unieke foto’s variërend van een
communiefeest, les op de St. Jozefschool, bij K.R.V., een kerstspel
in de kerk enz. Gewoon doen dus en met elkaar kunnen we zo die
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? En we gaan toch ook
met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet?
Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse
zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal 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 als eerste meeschrijvende parochiaan maandag 26 april al op deze
website geplaatst worden. Leuk om dan als ‘leverancier’ later reacties te krijgen van de
vast en zeker vele lezers.
Namens de evenementencommissie, Gerard Bol.
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Denkend aan vroeger… schrijft u als eerste mee?
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De heilige van de dag
Bernadette (kloosternaam Marie-Bernard) Soubirous
Zij werd in 1844 geboren in een arm molenaarsgezin. Naar school ging ze niet, dat kwam er
niet van. Bovendien leed ze aan astma. Op 11 februari van het jaar 1858, ze was dus
veertien jaar oud, was ze samen met haar zusje en een vriendinnetje bezig hout te
sprokkelen, toen haar in een grot van de berg Massabielle bij Lourdes (Zuid-Frankrijk) een
Vrouwe verscheen.

Het klooster in
In 1866 trad zij in bij de Soeurs de la Charité van
Nevers, die een huis hadden in Lourdes. Zij
leerden haar lezen en schrijven, droegen zorg
voor haar religieuze vorming en gaven haar
eenvoudige werkjes te doen, zoals het schrappen van worteltjes in dienst van de
keukenzuster. Op 22-jarige leeftijd deed zij haar gelofte, kreeg als kloosternaam Soeur
Marie-Bernard en werd overgeplaatst naar het moederhuis van de Congregatie in Nevers.
Daar leefde zij nog dertien jaar. Net als zij zelf waren de meeste medezusters van
eenvoudige komaf. Ook de oversten. Dezen meenden er goed aan te doen bijzonder
streng tegenover haar te zijn. Waarschijnlijk omdat zij vreesden, dat zij anders verwaand
zou worden. Ook te midden van de andere zusters was zij vaak het middelpunt van
pesterijtjes. Daar kwam bij dat haar lichamelijke gezondheid steeds meer achteruit ging. Zij
probeerde dat alles welgemoed te verdragen. Na een slepende ziekte overleed zij, vijf-endertig jaar oud. Volgens omstanders waren haar laatste verzuchtingen: "Heilige Maria,
moeder van God, bid voor mij, arme zondares, arme zondares..." Haar lichaam is nog altijd
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Een verschijning
Ze stond rechtop in een uitholling van de rots, was gekleed in een lang wit gewaad met een
blauwe ceintuur om haar middel en een witte sluier op het hoofd. Zij had een gouden roos op
haar blote voeten, en ze leek op een jonge vrouw van zo'n zestien, zeventien jaar oud. De
andere twee die erbij waren, zagen wel, hoe Bernadette iemand meende te zien en er mee
sprak, maar zelf namen ze niets bijzonders waar.
Tussen 11 februari en 16 juli liet de verschijning
zich achttien keer zien. Zij vroeg om te bidden
voor de bekering van de zondaars. Zij drukte
Bernadette op het hart dat men berouw moest
hebben en boete doen en zij wilde graag een
kapelletje op de plaats van haar verschijning. "Ik
beloof je gelukkig te maken, voegde zij eraan toe,
niet in deze wereld, maar in de toekomende
wereld." Op 25 maart durfde Bernadette de
Vrouwe te vragen, hoe zij eigenlijk heette. Daarop
antwoordde de verschijning: "Ik ben 'de
Onbevlekte Ontvangenis'. Een van de volgende
keren gaf zij te kennen, dat Bernadette in de
grond moest graven. Er ontsprong een bron.
Vanaf dat moment vloeide er water in overvloed
tot op de huidige dag.
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niet vergaan en rust volkomen gaaf in de kapel bij de zusters van St.-Gildard te Nevers. In
1933 werd zij officieel heilig verklaard.
Patronaten
Ze is patrones van de herders.
Afgebeeld
Zij wordt afgebeeld als jong boerenmeisje, vaak geknield voor de grot, met Maria als Vrouwe
in het wit. Ook vindt men Bernadette afgebeeld als kloosterzuster.
Sinds de verschijningen aan Bernadette is Lourdes de beroemdste en drukstbezochte Mariabedevaartplaats van de wereld geworden. Het kapelletje waar Maria om had gevraagd, is
intussen een gigantische kerk geworden van drie verdiepingen. Tot op de dag van vandaag
trekken er elke dag duizenden pelgrims naar de geneeskrachtige bron en langs de heilige
plaatsen. Onder hen zijn vele zieken. Zelden vinden zij er genezing naar het lichaam. Tot nu
toe zijn er 60 wonderbaarlijke genezingen kerkelijk erkend. Maar bijna altijd keren ze door de
gezamenlijke ervaring van geloof en vertrouwen, bemoedigd en gesterkt terug. Vele
bedevaartgangers nemen een hoeveelheid Lourdeswater mee voor thuis, als dierbare
herinnering en ter ondersteuning van hun gebeds- en geloofsleven.
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Nagekomen post na de paaskaartenactie
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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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