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Met de weergoden, die zich van hun beste kant lieten zien, alle beschikbare plekken in de
kerk bezet, een prachtige toespraak van Astrid van der Valk bij het aanbieden van het
jubileumcadeau, de bisschop die de jubilaris van De Vrolijke Noot verraste met de
‘Gouden Speld’ en een oorkonde, genodigden die op de speelplaats van RKBS de Horizon
in gesprek gingen en Ralph Severens die namens de pastoraatgroep de vrijwilligers als ‘de
levende stenen’ van onze
parochiekern in het zonnetje
zette, waren alle ingrediënten
aanwezig om er een prachtig
jubileum deze zondag 11 juli
van te maken. Een verslag
ervan komt u verderop in deze
uitgave tegen. Het staat ook op
de website met een directe link
naar alle foto’s in de
‘Fotogalerij’ zo ook naar de
viering om op terug te kijken.
Wat was het mooi om zo
elkaar weer na de viering te
kunnen ontmoeten ‘onder het
genot van’.
Donderdag 22 juli gaat de evenementencommissie terugblikken op deze dag die veel
energie heeft gekost en wordt er ook al gekeken naar wat er mogelijk wordt aangepakt in
de maanden augustus en september. Dat zal dan vooral het mogelijk opplussen van een
bestaande activiteit betreffen.
Als u deze digitale nieuwsbrief ontvangt, heeft De Horizon deze ochtend in de kerk haar
klassieke schoolviering ter afsluiting van het schooljaar gehouden. Natuurlijk, vanwege de
coronamaatregelen, alleen met de kinderen en de teamleden maar thuis live mee te
luisteren (later ook natuurlijk) zo ook door de beamerpresentatie te bekijken.
Op de website www.joannesdedoper.nl kunt u naast update 95 met de parochiële
livestream komende zondag vanuit Voorschoten, maandag 19 juli ook een nieuwe
aflevering van ‘Denkend aan vroeger…’ van Richard Hulmer lezen over de eerste
parochiële oorlogsjaren. 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 allen een goede vakantie toe, waar
u deze ook doorbrengt, en kom gezond weer terug. Veel leesplezier!
De webredactie
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Vieringen in onze parochiekern van 17 t/m 23 juli
Zaterdagavond

:

19.00 uur

Taizéviering van woord en gebed van de werkgroep
met maximaal 104 kerkgangers in de kerk en ook te
volgen via ‘Live uitzending’ op de website.
Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.

Zondagochtend

:

9.30 uur

Eucharistieviering op de zestiende zondag
door het jaar met Cantemus met kapelaan Plavčić
met maximaal 104 kerkgangers en ook te volgen via
‘Live uitzending’ op de website.
Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.

Zondagavond

:

18.30 uur

Woensdagochtend :

9.00 uur

De rozenkrans en aansluitend om 19.00 uur de
aanbidding tot 20.00 uur met kapelaan Plavčić met
maximaal 104 kerkgangers in de kerk en ook te
volgen via ‘Live uitzending’ op de website.
Eucharistieviering met kapelaan Plavčić met
maximaal 104 kerkgangers in de kerk 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
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 roerige tijden blijft 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 om nog steeds 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.

Update 95: Livestream vanuit Voorschoten op 18 juli
De parochiële livestream van zondag 18 juli komt om 11.00
uur vanuit de parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods
uit Voorschoten. Op de zestiende zondag door het jaar is de
voorganger in deze eucharistieviering pastoor Franken.
Muzikale medewerking komt van een organist. Deze
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parochiële livestream is voor ieder te volgen via de link: https://youtu.be/YiflpZLt5YQ.
En ook hier kunt u natuurlijk meedoen met de collecte via de Givt-app.
De collecte is bestemd voor…
Elke ‘gewone’ collecte in genoemde viering 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? We gaan het
horen. 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.
Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt meedoen met deze digitale collecte via de Givt-app. Uw giften
worden 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 ‘gewone’ collecte, heel hartelijk dank voor uw vast
en zeker gulle gaven!
De webredactie (komt ook op onze website te staan)

Mededelingen van zaterdag 17 en zondag 18 juli
•

U hoeft niet meer te reserveren voor de vieringen, maar
wel graag aanmelden als u binnenkomt in de kerk voor de
viering. Daarom willen we u vragen om een strookje met
uw naam en telefoonnummer mee te brengen en dit aan
de vrijwilliger bij de deur te geven. Of ruim op tijd voor de
viering of na de viering in te vullen op de strookjes die
klaar zullen liggen. Als u twijfelt over uw gezondheid, als
u hoest, koorts heeft of contact heeft gehad met iemand met COVID, komt u dan
niet naar de kerk.
•

De totale opbrengst van de tweede collecte voor de diaconie op zondag 4 juli
bedraagt € 82,70.

•

Kapelaan Boris is op vakantie van dinsdag 27 juli tot en met dinsdag 24 augustus
2021. Zijn doordeweekse vieringen komen daardoor te vervallen.

Er zijn geen overleden parochianen gemeld bij het
parochiekernsecretariaat.

Vergaderingen en bijeenkomsten van 16 t/m 31 juli
In deze maand zijn de volgende vergaderingen of bijeenkomsten gepland die we hier aan
u kunnen melden:
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Dag

Tijd

Werkgroep

Locatie

Wo. 21 juli
Do. 22 juli
Elke maandag

10.00 uur
10.00 uur
9.00 uur

bijz. vieringen groep
Evenementencommissie
Quiltgroep

Pastorie
Thuis
Pastorie

• We wensen alle kinderen, teamleden en ouders en verzorgers van RKBS de Horizon
en alle andere scholen een hele goede en welverdiende vakantie toe. Laten we met
elkaar hopen dat na de komende zes vakantieweken er weer wat van het ‘nieuwe
normaal’ ook in de scholen terug te vinden is.
• Nadat fase 1 van de comfortabele kerkbankbekleding is afgerond, wordt nu fase 2
voorbereid zoals Astrid van der Valk in haar toespraak 11 juli al verwoordde. De
evenementencommissie zal deze fase ook aanmelden bij de actie Rabobank
Clubsupport en als de aanmelding wordt aanvaard wordt u geïnformeerd over hoe u
kunt stemmen op dit initiatief. En… des te meer stemmen, des te hoger het toe te
kennen bedrag vanuit de Rabobank.
• Het kan nog steeds! 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. Hij kan het daar dan gebruiken, zeker als u wat
steekzinnen aanlevert (mag natuurlijk ook een
compleet verhaal zijn).
• De woorden van de bisschop, in zijn preek bij de
feestelijke jubileumviering zondag 11 juli, over de
‘levende stenen’ heeft de pastoraatgroep
handen en voeten gegeven met een leuke
attentie met pakkende tekst voor alle vrijwilligers.
Zo werden de kinderen van De Vrolijke Noot na
de viering 11 juli als eersten verblijd en wel met
een fraaie medaille met inscriptie.
• Bij deze digitale nieuwsbrief vindt u ook weer als
bijlage het inlegvel met teksten van zondag 18
juli (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! Dan kunnen we het zeker in deze digitale nieuwsbrief
opnemen.
• Maandag 19 juli staat er op de website weer een meer dan lezenswaardig verhaal
uit de serie ‘Denkend aan vroeger’ van de hand van Richard Hulmer over de
parochiële rol in de eerste oorlogsjaren. Meer dan van harte aanbevolen!
• Ook na de zomervakantie worden uitgestelde jubileumactiviteiten b.g.v. ons 175jarige parochiejubileum gepland door de evenementencommissie. Hou dus de
digitale nieuwsbrief en de website goed in de gaten!
• Wist u dat in vroegere jaren bij foto’s van de Zanderijtuinders er twee gebouwen
waren die het meest op de foto te zien zijn. Dat is aan de ene kant de watertoren
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• Zeker memorabel bij de gezellige nazit na de feestelijke jubileumviering zondag 11
juli op het schoolplein van onze buren was het cadeau
van onze ‘zusterkerk’ van de H. Willibrord uit
Oegstgeest… een schilderij van de heilige Johannes de
Doper. Het hing in de pastorie in Oegstgeest, ook
beschreven bij de inventarisatie door het
Catharijneconvent, en het zal hier nu in onze pastorie
een prachtige plek gaan krijgen. Ook van de
gezamenlijke Wassenaarse kernen mochten we een
mooie financiële bijdrage ontvangen... weer een stapje
verder wat fase 2 betreft.
• Mooi dat nu ook de volwassenkoren met meer leden
mogen zingen en Cantemus is zondag 18 juli aan de
beurt om voor het eerst met twaalf leden te mogen
zingen. Om de koren een hart onder de riem te steken,
krijgt elk koor op een passend moment in dit
jubileumjaar een cheque van € 250,- van de
evenementencommissie om er iets moois mee te gaan
doen. De kinderen van De Vrolijke Noot waren de eerste gelukkigen in de viering
zondag jl. En wat waren ze creatief bij het bedenken van leuke bestemmingen.
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aan de Cantineweg en aan de andere kant onze eigen kerktoren. Wilt u dat met eigen
ogen zien, dan kunt u vanaf deze vrijdagmiddag 16 juli terecht in de Duinvallei waar
dertig historische fotopanelen o.a. het tuindersbestaan in beeld brengen. Kom zeker
een keer kijken en geniet van foto’s en teksten met vele bekende oudere parochianen
en vele andere Kattuk Binders. De ingang van het perceel, waar het ook heerlijk
wandelen is, vindt u tegenover het Shell benzinestation aan de Provinciale Weg.
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• Kinderkoor De Vrolijke Noot heeft donderdagmiddag 15 juli haar laatste koorrepetitie
gehad welke werd afgesloten met een fantastisch uitje… ze mochten onder
begeleiding onze kerktoren beklimmen. Dat was iets wat ze altijd al wilden en reken
maar dat het een uniek uitzicht heeft opgeleverd.

Katwijkse parochiekern vol vertrouwen de toekomst tegemoet!
In de feestelijke viering zondag 11 juli met als voorgangers Mgr. Van den Hende, de
bisschop van Rotterdam, en pastoor Franken, van de parochie H. Augustinus, werd
stilgestaan bij het 175-jarig bestaan van onze parochie(kern) H. Joannes de Doper. Op een
symbolische wijze werd het jubileumcadeau, comfortabele kerkbankbekleding, aangeboden.
Kinderkoor De Vrolijke Noot wist met de liedteksten en haar enthousiasme de harten van alle
kerkgangers te raken. En hoe jong ze ook nog zijn, ook dit koor had één jubilaris in haar
gelederen.
Kerkbankbekleding
Astrid van der Valk van de evenementencommissie bood na een fraaie en pakkende
toespraak aan het einde van de viering het jubileumcadeau aan Leen de Best, voorzitter
van de beheercommissie, aan. De comfortabele kerkbankbekleding voor alle bezoekers
aan dit fraaie kerkgebouw was nu in fase één aangebracht. ,,Fase twee volgt later”, zo liet
de trotse Van der Valk weten.

Een gezellige en feestelijke ‘koffie plus’ en meer
Na afloop van de viering werd er op het fraaie schoolplein van de buren, RKBS de
Horizon, onder het genot van diverse vloeistoffen en hapjes door genodigden en
parochianen nog twee uur heerlijk nagepraat waar de jongste parochianen ook heerlijk
konden spelen. Deze jubileumviering is via ‘Uitzending gemist’, ‘Regulier’, ‘Maand 7’ en ’11
juli’ terug te bekijken en de foto’s van deze viering en de aansluitende ‘feestelijke koffie
plus’ staan in de rubriek ‘Fotogalerij’ ook op de website www.joannesdedoper.nl. Van der
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Een jonge muzikale jubilaris
Als je op De Vrolijke Noot blijft zingen t/m groep 8 dan ontvang je de ‘Gouden Duim’. Deze
eer was er nu voor Mascha van
Duyvenbode en zij ontving deze uit
handen van dirigente Agnes Bol.
Daarmee is ze al het 37e koorlid die
deze beloning mocht ontvangen. Mooi
was het dat de bisschop aan haar ook
de ‘Gouden Speld’ en oorkonde kon
overhandigen. Deze komen sinds
2018 van de Nederlandse SintGregoriusvereniging en zijn bestemd
voor kinderen die minstens vijf jaar
deel uitmaken van een kinderkoor in
het bisdom Rotterdam. Dat ze het
meer dan verdiende liet Mascha in de
viering ook nog horen met een
prachtige solo. Een klaterend applaus viel haar ten deel, maar ook het hele kinderkoor na
de laatste klanken van het slotlied.
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Valk: ,,En als evenementencommissie hebben we alle komende maanden nog een
verbindende jubileumactiviteit op stapel staan. We gaan dus met elkaar vol vertrouwen de
toekomst tegemoet. En dat betreft zeker ook fase twee van het aanbrengen van deze
comfortabele kerkbankbekleding.”
Gerard Bol
Denkend aan vroeger… weer een nieuwe pastoor
Het waren moeilijke tijden in Nederland, maar zeker ook in
Katwijk aan den Rijn. Er heerste werkeloosheid en
armoede en de parochianen probeerden zich staande te
houden. Het was 1936 en na het toch wel plotselinge
vertrek van pastoor Buijs kreeg de parochie een nieuwe
herder. Het was pastoor Hesp (16 oktober 1936 – 8 februari
1956). Op plechtige wijze werd hij op 18 oktober 1936
geïnstalleerd door de deken van Leiden, de hoogwaardige heer Homulle.

In aanloop naar de oorlog
De politieke hemel werd steeds donkerder en daarom werd op 30 september 1938 onder
grote belangstelling de eerste
zogenaamde bid- en boetedag
gehouden. En in 1939 vroeg de
katholieke kerk ook steeds meer
aandacht hiervoor. Toen waren
er ook ingrijpende
gebeurtenissen. Het was politiek
verontrustend in Europa en de
regering mobiliseerde de
kustwacht. Maar toch was er
een hoopgevende gebeurtenis.
Op zaterdag 3 juni 1939 werd
een ‘zoon’ van onze parochie,
de weledele heer Wilhelmus
Quirinus Grimbergen, tot
priester gewijd. Onder grote belangstelling van de gehele parochie en de gemeente werd
hij op feestelijke wijze ingehaald, en op zondag 4 juni droeg hij zijn eerste H. Mis op in
onze kerk.
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Geen parochieel geld maar toch gulle gaven
Als bijzonderheid werden ook twee getuigen genoemd: Z.H. Exc. mgr. dr. Buckx,
apostolisch gezant van Finland en pater Ruijssenaars O.F.M. De nieuwe pastoor trachtte
de taak van zijn voorganger op een zo goed mogelijke wijze voort te zetten. Dat viel beslist
niet mee. De parochie zat in een moeilijke financiële positie, maar er was ook een klein
beetje licht aan de horizon. Er werd een nieuwe monstrans in 1936 geschonken zo ook
een nieuwe communiebank en het ‘Epistolarium’ in 1937, met alle gebeden tijdens de H.
Mis behalve het evangelie. In 1938 kwam er zelfs een, zeg maar, assistent-pastoor in de
parochie. Het was pater Livarius Versteeg. Ook in dat jaar kwam er een nieuw kruis op de
torenspits. Dat zal toch een heel moeilijk karwei zijn geweest.
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Donkere dagen over het land
Toen begonnen de echte donkere dagen. De regering besloot op 28 augustus 1939 tot de
complete mobilisatie van onze krijsmacht. Dat had ook gevolgen voor de inwoners van ons
Rijndorp en de parochie. Er kwam bijvoorbeeld inkwartiering in de pastorie en de
inbeslagname van de school. In het hele land werden hulpscholen gesticht en militaire
tehuizen. Maar toch werd in december 1939, zij het bescheiden, het 50-jarig ambtsjubileum
gevierd van de koster van onze kerk, de heer Koot.
Hoe stond onze parochie ervoor in de aanloop naar de oorlog?
De parochie telde toen duizend zielen en het
aantal H. H. Communiën had de 72.000
overschreden. Het begin van 1940 bracht echter
een langdurige ‘ongesteldheid’ van pastoor Hesp.
Aan het begin van dat jaar waren de parochianen
zeker ook dankbaar voor alle hulp van pater
Livarius en van pater Avellinus van Vlijmen. Ook
de aalmoezenier pater de Boer mogen we niet
vergeten te vermelden. Toen begon op 10 mei
1940 de Tweede Wereldoorlog in en de
bezetting van Nederland. Hoe Katwijk maar ook
hoe onze parochie zich door deze tijd heen
worstelde, kunt u lezen in de volgende aflevering van deze onvolprezen serie ‘Denkend
aan vroeger…’.
Richard Hulmer

Op maandag 12 juli verscheen het verhaal vanaf 1936, met pastoor Hesp die twintig jaar
lang de herder zou blijven van onze parochie, in de aanloop naar de vijf donkere oorlogsen bezettingsjaren. In de komende afleveringen kunt u ook de persoonlijke
oorlogsverhalen van oudere parochianen lezen.
Ook deze aflevering in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van
de hand van Hulmer is door hem met groot enthousiasme aan
het papier toevertrouwd. Hij zal met deze aflevering van
‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog zeker met vele andere
bijdragen elke maandag op deze website over o.a.
werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen 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. Dus u
kan natuurlijk ook nog reageren hoor. Hopelijk is uw bijdrage
dan ook voorzien van vele unieke foto’s variërend van een
communiefeest, les op de St. Jozefschool, bij K.R.V. tot 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

www.parochie-augustinus.nl

Denkend aan vroeger… schrijft u ook mee?
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hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met
korte tekst kan dan ook 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.

De heilige van de dag
Maria van de berg Karmel

Legende
Volgens de legende zouden er al Karmelieten
hebben gewoond op deze berg vóór Christus, wat
historisch gesproken dus onmogelijk is. Immers
Jezus' oma van moeders zijde, Anna, zou geboren
zijn uit een zekere Esmerentia, die haar godgewijd
leven begonnen was te midden van de kluizenaars
op deze berg.
De orde der Karmelieten wijdde zich toe aan Maria
van de Berg Karmel. De eerste generatie daar heeft
veel last gehad van de Saracenen. In 1291 werden
alle monniken uitgemoord. Alleen ene Wilhelmus
van San Vico wist aan het bloedbad te ontkomen.
Vanaf dat moment verspreidde de orde zich naar het
westen. Het duurde tot in de achttiende eeuw,
vooraleer de ruïnes op de Karmel konden worden
herbouwd. Ook toen bezorgden de Turken nog veel last. De Karmel is altijd nauw
verbonden geweest met de namen van Elia en Maria.
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De berg Karmel steekt als een kaap uit in de Middellandse Zee. Sinds onheuglijke tijden
stond er op de berg Karmel een Mariakapelletje. Dat kwam goed uit, toen kruisvaarder
Berthold in 1155 besloot daar een kloosterorde te
stichten, die zich vooral zou toeleggen op een
gestrenge levenswijze van boete en gebed: de
Karmelieten. Daarmee wilde hij het voorbeeld volgen
van de profeet Elia.
Volgens de legende was het Elia zelf die aan
Berthold was verschenen om hem zijn goede plan in
te geven. De vele holen, grotten en spelonken
maakten deze berg inderdaad uitstekend geschikt
voor een dergelijke levenswijze. Temeer, omdat er
midden in een bronnetje ontspringt.
Berthold was dan ook niet de eerste die zich in een
godgewijd leven wilde terugtrekken op deze berg.
Het kapelletje getuigde ervan.
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Gedicht van de week
Ierse reiszegen
De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen.
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der eeuwigheid.
Amen.

De oorspronkelijke tekst van deze zegenspreuk wordt toegeschreven
aan de zevende-eeuwse Ierse monnik Sint Patrick, een van de
grondleggers van het Europese christendom. Deze zegen, waarvan
hierboven de volledige onbewerkte vertaling, werd vroeger
uitgesproken als iemand op reis ging.
De zegen werd ook uitgesproken bij de uitvaart van prinses Juliana
in 2004. Zij was er zeker van dat het overlijden niet het einde was,
maar een reis naar een nieuw begin.
Bron: https://www.trouw.nl/home/ds-hudig-zei-reisbede-van-ierse-st-patrick~ad32906d

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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