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       Parochie
H. Augustinus

Samen één
Per 1 januari 2012 zijn onze zeven katholieke 
kerken van zes parochies in wat in de plannen 
Cluster 20 heette, gefuseerd tot de parochie 
H. Augustinus. In deze speciale uitgave leest u 
over de geschiedenis en bijzonderheden van de 
voormalige parochies en er wordt verteld over 
ideeën voor een bruisende parochietoekomst.

Feestelijke installatieviering:
zaterdag 11 februari, 19.00 uur,
H. Willibrordkerk, Oegstgeest. 

Het nieuwe parochiebestuur wenst u veel 
lees- en kijkplezier met dit informatieblad. 
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www.deleeuwcircusevents.nl 06 - 51462953 of 071 - 4025195

De Leeuw Circusevents uit Katwijk viert haar 10-jarig bestaan van 
maandag 13 tot en met donderdag 16 augustus 2012 in Katwijk op 
het marktterrein met het fantastische Nederlands Magic Circus en 
workshopactiviteiten in de circustent. Op dinsdag 14 augustus spe-
ciale ouder- en kindworkshops, binnen twee uur circusartiest. Meld 
u aan, want vol is vol, veertig euro per twee personen en korting 
op de voorstelling. Workshops van 10.30 tot 12.30 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur. Bij voldoende belangstelling volgen meer workshops. 
De Leeuw Circusevents organiseert het hele jaar personeelsfeesten, 
circusworkshops voor scholen en instanties. Voor uw leukste feestje.

Circusworkshops in de zomervakantie

 
 

UITJE !? 
Kleur BeKennen KLEUR- en STIJLADVIES  
en/of  lunch, diner, koffieplus  
  

  

Linda Driebergen        Nellinda van Egmond 
T. 0714029344        T. 0714033444 
www.deoudekeuken.com                   www.nukleurbekennen.nl

Glas in lood & glaswerk
Glasreparatie / glasherstel

De Glas in loodhoek
Achterweg 10a   2223 BE  Katwijk a/d Rijn
Tel. 071 - 4080076 of  06 - 28237195  
Fax. 071 - 4080079
E-Mail  gert@glasinloodhoek.nl

Uw installateur voor nu en in de toekomst
Licht en kracht installaties - Data installatie

Telefoon installatie - Brand en Inbraak installatie
Service en onderhoud - Toegangscontrole

Keurig gereedschappen - Advies en Ontwerp
flexibel, duidelijk en betrouwbaar

De hooge krocht 58 – 2201 TX Noordwijk- (tel) 0714025921 
www.duivenvoordeneta.nl – info@duivenvoordeneta.nl

TETTEROO HAARMODE.NL

Dames, Heren & Kinderkappers
De Kempenaerstraat 29 – 2341 GG  Oegstgeest

Depositair van L'Oréal & KÉRASTASE

Voor uw afspraken: Tel. 071 - 5171625

Drukkerij Van de Sande bv 
   
adres: Ambachtshof 1 
 2632 BB  Nootdorp 
telefoon:  015  310 92 94   
fax: 015  310 99 69
e-mail: info@sande.nl
internet:  www.sande.nl

Kwaliteit, 

flexibel en 

concurrerend

Paaskaarsen
Huispaaskaarsen

Altaarkaarsen
Huwelijkskaarsen

Doopkaarsen
Noveenkaarsen
Devotiekaarsen
Devotielichten
Godslampolie

Miswijn
Hosties

Wierook/Briketten
Kandelaars

Geschenkartikelen
Banieren

Paaskaarsen

8 & 9 apr i l

2 0 1 2
PASEN

Levensboom Gevlochten Kruis Ark van Noach PX Christus

Bestel nù uw Paaskaars!
Keuze uit 4 prachtige reliëfs

Nieuwenhuizenweg 15 - 2314 XP  LEIDEN (Industrieterrein Roomburg)
Tel. 071 - 301 02 84 / 301 02 25 - Fax  071 - 301 23 03
E-mail info@papot.nl - Internet www.papot.nl

Kaarsenfabriek
PAPÔT en VAN MOORSEL b.v.

A B C D

Maak uw keuze aan ons kenbaar voor 1 maart 2012.
In dat geval beschikt u op tijd over uw Paaskaarsen. 

Bestel nù 
uw Paaskaars!

Keuze uit 4 prachtige reliëfs
Maak uw keuze aan ons kenbaar voor 1 maart 2012 
In dat geval beschikt u op tijd over uw Paaskaarsen

PASEN
8 & 9 april

2 0 1 2

Nieuwenhuizenweg 15, 2314 XP Leiden
Tel: 071-301 02 84 / 301 02 25
E-mail info@papot.nl - Internet www.papot.nl

Kaarsenfabriek 

PaPôt en Van Moorsel

Timmer- & Aannemersbedrijf

Molentuinweg 7, 2223 HA Katwijk zh, tel. (071) 401 56 84, fax. (071) 407 25 39

winters.aannemer@planet.nl - www.aannemersbedrijfwinters.nl

* nieuwbouw
* verbouw
* onderhoud
* renovatie

Geurts en Partners Wassenaar 
Molenplein 10, 2242 HW Wassenaar 

T 070 512 31 31 F 070 511 21 10 
E info@geurtsenpartners.nl

Geurts en Partners Den Haag 
Prins Mauritslaan 1, 2582 LK Den Haag 

T 070 338 29 50 F 070 338 29 59 
E info@geurtsenpartners.nl

Ons full-service kantoor, met vestigingen in het hart van 
Wassenaar en het sfeervolle Statenkwartier in Den Haag, 
gaat terug tot het oudste zogenoemde notarisprotocol 

van Wassenaar en bedient zo al meer dan 200 jaar 
 Wassenaar en omgeving. U treft bij Geurts en Partners 

de charme van een klein kantoor met de kennis van een 
groot kantoor. 

Voor u houden we het graag persoonlijk.

Twee vestigingen,
één gevoel.

Wassenaar Den Haag
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rochies van Wassenaar werkten samen in een federa-
tie. Niet ieder voelde de noodzaak tot fusie, al was ie-
dereen het er wel over eens dat samenwerking nodig 
en goed was.

Ook de leden van het pastoraal team werkten tot dan 
toe vrij zelfstandig, in duo’s of in een klein team. Ook 
zij moesten één nieuw team gaan vormen. Dat bete-
kende ook voor ons een tocht, een weg die we samen 
moesten gaan om elkaars sterke kanten en ideeën 
te ontdekken en een gezamenlijke richting te bepa-
len. In ons beleidsplan ‘Jij bent geliefd’, hebben we 
dat met hulp van een enorme groep betrokken paro-
chianen op papier gezet, als richtingwijzer voor de 
komende jaren.

We hebben een pastoraal team. We hebben een 
nieuw bestuur. In alle locaties zijn pastoraatgroe-
pen en beheercommissies begonnen. We hebben een 
enorm aantal vrijwilligers. We zijn een nieuwe paro-
chie. De kracht zal erin zitten dat we allen onze beste 
mogelijkheden inzetten, onze talenten en energie, 
ons geloof en vertrouwen om in deze tijd kerk te 
zijn. Deze nieuwe parochie biedt kansen die we eer-
der niet hadden. De fusie geeft synergie, dat is extra 
energie door samenwerking.

In dit bewaarnummer vindt u veel informatie over de 
pa rochiekernen, u treft het schrijven aan van de 
bisschop waarmee hij heeft bepaald dat de parochies 
sa mengaan in de nieuwe parochie H. Augustinus. 
Per sonen worden voorgesteld en nog allerlei andere 
we tens waardigheden zult u in dit blad aantreffen. 
We hopen dat ook uw hart sneller gaat kloppen, want 
we hebben elkaar nodig. Dat is de drijfveer achter 
onze fusie.

Namens het pastoraal team, pastoor Michel Hagen

De meest bekende uitspraak van Augustinus is wel 
deze: ‘Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in 
U, mijn God’. Augustinus heeft in zijn jeugd wilde 
jaren gekend. Daar heeft deze uitspraak mee te ma-
ken. Pas in zijn vernieuwde geloof en in zijn nieuwe 
band met God vond hij de rust die hij diep van bin-
nen altijd had gezocht. Om die reden (en nog veel 
meer) is  Augustinus een heel geschikte patroon 
voor onze nieuwe parochie in deze turbulente tijd.

Ook Jezus zelf heeft over het hart gesproken: ‘Waar 
uw schat is, daar is uw hart’, zegt Hij. Wanneer we 
ons afvragen: ‘Waar loop je warm voor?’, dan gaat 
het eigenlijk over hetzelfde. De nieuwe start van 
onze parochie vraagt enthousiasme, betrokkenheid, 
inzet, vuur, vertrouwen en geloof dat we samen 
iets goeds kunnen bewerken, met hetzelfde doel 
voor ogen, een gemeenschap van gelovige mensen, 
die hun hart op de juiste plaats hebben, een hart 
voor God en de mensen, een hart voor kerk en we-
reld, voor liturgie en diaconie, een hart voor groot 
en klein, voor de parochiegemeenschap en voor de 
parochiekernen, voor catechese, gemeenschaps-
opbouw en pastoraat. Als dat onze schat is, dan zal 
daar ook ons hart liggen.  

De weg van zes zelfstandige parochies naar een ge-
fuseerde parochie is een intensieve weg geworden. 
Elke parochie brengt een heel eigen karakter in. De 
parochies van Katwijk en Oegstgeest werkten samen 
op het niveau van de beroepskrachten en in een aan-
tal lokale projecten. De twee parochies van  
Voorschoten waren al eerder gefuseerd. De drie pa-

 Woord van welkom

Hart voor de parochie

Pastoor Michel Hagen

Inhoud
 4 Pastoraal team
 6 De Goede Herder tachtig jaar jong
 8 H. Willibrord inspireert toen en nu
 10 Van twee naar één...  H. Laurentius en De Moeder Gods
 12 Kennismaking parochiebestuur H. Augustinus
 15 Beleid maken; eerst denken, dan doen
 16 Loop eens binnen bij de Sint Jozef
 18 Open deuren bij de  H. Joannes de Doper
 20 Met dank aan Sint Willibrordus
 22 Om samen met het gezin te lezen
 23 Na Madrid: op naar de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro!
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Centraal parochiesecretariaat
Het centraal secretariaat zal gevestigd zijn in de pastorie 
van de parochiekern Sint Jozef aan de Van Cranenburchlaan 
31, 2241 PJ Wassenaar. Het maildres is secretariaat@paro-
chieaugustinus.nl  Het is op dit moment helaas nog niet 
bekend wie daar het secretariaat gaat bemensen.

ker de mogelijkheid geeft om door 
te linken naar de zes parochieker-
nen. Even digitaal ‘gluren bij de 
buren’ om het ‘onbekende’ bekend 
te maken. Het zit in de planning 
om de eigen website op korte ter-
mijn met eigen nieuws en infor-
matie verder in te richten. 

Met de start van een nieuwe fusie-
parochie moet er veel worden 
voorbereid en opgestart, zo ook 
de ontwikkeling van een logo en 
een huisstijl. Dat is de reden dat 
de website die binnenkort de lucht 
ingaat op www.parochieaugusti-
nus.nl voorlopig alleen de bezoe-

‘Ik wil wat overbrengen’
Ik ben André van Aarle, 49 jaar, en vader van vier kinderen, ge-
worteld in Den Haag in de wijk Bouwlust, in geloof gegroeid in 
de H. Pius X kerk. Werk in de kerk begon voor mij in Zoetermeer 
in 1992 en vijf jaar later in Oegstgeest. Eerder werkte ik in het 
middelbaar onderwijs. In 2001 heeft Mgr. van Luijn mij diaken 
gewijd. Vanuit mijn ervaring voor de klas wil ik de catechetische 
opdracht voortzetten in de parochie. Als diaken sta ik voor de 
spiritualiteit van de dienstbaarheid. Ik vind huisbezoek belang-
rijk en hoop in de parochie verbanden van ‘omzien naar elkaar’ te 
bevorderen. Ik begeleid De Goede Herder in Wassenaar en de H. 
Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten. Mijn taakvelden 
zijn catechese en gemeenschapsopbouw. 
 a.vanaarle@willibrordoegstgeest.nl

‘Wie de jeugd heeft…’
Kapelaan Stephan Kuik. Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag 
en ben natuurkundedocent en verpleeghulp geweest. Vanaf de 
Wereldjongerendagen in Parijs van 1997 hoorde ik Gods roep-

‘Werken met mensen boeit me’ 
Peter van Beurden, geboren 27 april 1953 te Delft, opge-
groeid te Wateringen. Mijn roeping is vooral een laat ant-
woord. Via onderwijs en verpleeghuis, begon ik in 1993 aan 
mijn derde beroep, dat van pastor. In mijn pastorale arbeid 
ervaar ik veel vreugde. Ik mag met u optrekken in lief en leed. 
Daar mag ik in de kerk expressie aan geven als we het leven 
vieren en al die verhalen over God en zijn wonderlijke kost-
gangers laten klinken. Tegelijk mag ik initiatieven nemen om 
het hart van de zaak in het oog te houden: Godsdienst is men-
sendienst! Ik begeleid de H. Willibrord in Oegstgeest. Mijn 
taakvelden zijn diaconie en catechese. Tot ziens onderweg! 
 pvbeurden@xs4all.nl

‘Levende stenen’
Mijn naam is Monique Monnoye, sinds 2003 pastoraal wer-
ker, eerst in de Bollenstreek en vanaf 2007 in Wassenaar. Ik 
bouw graag samen met vrijwilligers aan onze geloofsgemeen-
schap. Een kerkgebouw wordt pas levend door mensen, vooral 
door de vele vrijwilligers. Mensen zijn de bouwstenen en Chris-
tus is de hoeksteen. Pas achter de schermen zie je hoe bevlogen 
de vele vrijwilligers zijn, hoe zij zich inzetten voor jeugd, oude-
ren, zieken en rouwenden, voor onderhoud, bestuur en noem 
maar op! Ik begeleid de St. Jozef in Wassenaar en mijn taakvel-
den zijn diaconie en gemeenschapsopbouw. Gastvrijheid en 
barmhartigheid probeer ik hoog in het vaandel te houden. Dat 
is niet altijd eenvoudig… maar samen maken wij er iets moois 
van!  pastormonique@sintjozefwassenaar.nl

Pastoraal team

Een woord van dank

V.l.n.r. pastoraal 
werker Monique 
Monnoye, pastoraal 
werker Peter van 
Beurden, pastoor Mi-
chel Hagen, kapelaan 
Stephan Kuik en dia-
ken André van Aarle.

stem steeds sterker in mijn hart. Ik ben 
priester gewijd in 2006. Mijn eerste benoeming was in Rijs-
wijk, Leidschendam en Voorburg. Ik ben aanspreekpunt voor 
de parochiekernen H. Joannes de Doper in Katwijk en voor de 
St. Willibrordus in Wassenaar. Mijn taakvelden zijn liturgie en 
individueel pastoraat. Sinds 1997 ben ik naar zes Wereldjonge-
rendagen geweest  te weten in Parijs, Rome, Toronto, Keulen, Syd-
ney en Madrid. Wie gaat nu met me mee naar Rio de Janeiro in 2013? 
 S.Kuik1@kpnplanet.nl

‘Samen kun je meer dan alleen’
Ik ben pastoor Michel Hagen. Sinds 2005 ben ik werkzaam als 
pastoor voor de parochies in Wassenaar. Daarnaast ben ik spiritu-
aal bij de priesteropleiding van ons bisdom. Voordat ik naar Was-
senaar kwam, was ik pastoor in Poeldijk, nu de gemeente Westland. 
Tijdens mijn militaire dienst diende ik bij het Korps Mariniers. 

Daar heb ik geleerd dat je samen 
meer kunt dan alleen. Dat geldt zowel voor ons pasto-
raal team als ook voor de hele parochie H. Augustinus. 
Onze tijd barst van de uitdagingen en kansen voor het 
Evangelie. Met ieders inzet wil ik mij als pastoor modera-
tor daar vol energie voor inzetten. Ik ben voorzitter van 
het parochiebestuur en moderator van het pastoraal team 
en rouleer in de contacten met alle pastoraatgroepen. Mijn 
taakvelden zijn liturgie en individueel pastoraat. 
 mpjhagen@interkerk.nl

Een nieuwe parochie staat er niet ineens, daar is de afgelopen maanden 
achter de schermen hard aan gewerkt door de vice – voorzitters van de 
parochiebesturen met leden van het pastoraal team, penningmeesters 

van deze besturen en dat alles onder leiding van Marian Verhaegh, 
de project – begeleidster van het bisdom Rotterdam. Het waren 
vaak moeizame bijeenkomsten want wat zou de nieuwe parochie te 
bieden hebben. Deze groep mensen heeft het fundament gelegd 
voor de parochie H. Augustinus, zelfs deze naam werd door hen 
vastgesteld. Met de naam ‘Begeleidingsgroep’ gingen ze door het 
leven om op het einde van de rit de laatste twee maanden van 
vorig jaar het beoogde parochiebestuur te ondersteunen bij haar 
eerste bestuurlijke stappen. Op deze foto, niet alle leden waren toen 
aanwezig, kijkt men dan ook trots op de geleverde klus de camera 
in. Dank voor de inzet!
Die dank gaat ook uit naar al die andere parochiële vrijwilligers die 
achter de schermen de bouwstenen aanleverden voor deze nieuwe 
parochie. Maar… het blijft een proces want ook al is de nieuwe 
parochie er nu, er liggen veel klussen om te realiseren.

Website parochie H. Augustinus

Van bisschop Hans 
van den Hende 
komt het decreet 
van 22 december 
2011 gericht aan 
de zes parochies 
die bij de fusie 
tot de nieuwe 
parochie H. 
Augustinus be-
trokken zijn. 

mailto:secretariaat@parochieaugustinus.nl
mailto:secretariaat@parochieaugustinus.nl
http://www.parochieaugustinus.nl
http://www.parochieaugustinus.nl
mailto:a.vanaarle@willibrordoegstgeest.nl
mailto:pvbeurden@xs4all.nl
mailto:pastormonique@sintjozefwassenaar.nl
mailto:S.Kuik1@kpnplanet.nl
mailto:mpjhagen@interkerk.nl
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school de noodkerk tot toneelzaal. 
Ze spelen er toneel, onder regie 
van de hoofdonderwijzer. De uit-
voeringen trekken veel bezoekers. 
De jongeren richten een afdeling 
van de K.A.J. (Katholieke Arbei-
ders Jeugd) op. En ja, ze trappen 
een enkele keer wel eens een bal-
letje op het processieveld samen 
met de kapelaan, als de pastoor 
niet thuis is. In de voormalige 
noodkerk zijn nu peuterspeelzaal 
‘Beregoed’ en gemeenschapsruim-
te ‘De Kleine Herder’ onderge-
bracht. Het processieveld is nu het 
kerkhof ‘In loco pascuae’. 

Pius X – school, werd opgeleverd 
in 1925, dus al vóórdat het kerk-
gebouw er stond. In 1931 had de 
school al 131 leerlingen. Na de 
Tweede Wereldoorlog nam met 
het geboortecijfer eerst het aan-
tal leerlingen toe (tot meer dan 
400 in 1959) en daarna weer af 
zodat er in 1975 slechts 150 leerlin-
gen waren. Door een samengaan 
met de christelijke Bloemcamp-
school ontstond de oecumenische 
Paulusschool. In 1996 bleek ook 
de Paulusschool niet langer le-
vensvatbaar en werd opgeheven.                                                   
Inmiddels is het schoolgebouw 
getransformeerd tot appartemen-
tencomplex ‘Pius X - hof ’. 
Na de oorlog verbouwen jongeren 
die elkaar kennen van de Pius X - 

Italiaans aandoende campanile 
(klokkentoren) mocht er eerst niet 
komen, maar omdat de aanbeste-
ding veel goedkoper uitviel dan ge-
dacht, kwam de campanile er toch. 
De vormgeving van de kerk zoals 
die uiteindelijk gebouwd werd, is 
op de vroegchristelijke basiliek ge-
inspireerd. Pastoor Meijsing  
schreef later: ‘de bedoeling van onzen 
opzet was een gesloten karakter bin-
nen het gebouw te bewaren, […] de 
ééne schaapstal van de éénen herder’. 
Begin 1931 begon de bouw. Op 10 
april 1932 werd het nieuwe kerkge-
bouw geconsacreerd. 
De heer A.J.M. van der Klaauw (1922 
- 2009), een parochiaan die de kerk 
heeft zien bouwen, vertelt: ‘Mijn 
ouderlijk huis stond aan de Van der 
Oudermeulenlaan. Ik weet nog dat 
er een schaapherder met zijn kud-
de op het veld kwam voordat het 
kerkgebouw er stond. De schaap-
herder zat vaak op het middaguur 
een dutje te doen tegen een boom, 
vlak bij het huis aan de Van der Ou-
dermeulenlaan nummer 13’.
De school van de parochie, de 

Leiden, breidde zich verder uit. 
Begin 1923 werd voor 120.000 gulden 
een stuk grond gekocht, genaamd: 
‘Rondom de Driesprong’. Op dit stuk 
grond stond de gelijknamige zeven-
tiende-eeuwse boerderij, een woning 
met stal. De woning van de boerderij 
aan de nu Van der Oudermeulenlaan 
nummer 13 werd ingericht als pas-
torie. De stal werd verbouwd tot een 
sfeervolle noodkerk die plaats bood 
aan 350 personen. Op 21 mei 1923 was 
de inwijding. 

Sober en toch mooi
De architect J.A. van der Laan 
(1896 - 1966) maakte een bouwplan 
voor het nieuw te bouwen kerkge-
bouw. De bisschop echter vond zijn 
bouwplan veel te duur en te mooi, 
waarna Van der Laan bezuinigingen 
doorvoerde. Alles werd veel een-
voudiger uitgevoerd. De opvallende 

In april 2012 is het tachtig jaar geleden dat de kerk De 
Goede Herder werd ingewijd. Negen jaar eerder was de 
parochie opgericht. De eerste negen jaar werd gebruik 
gemaakt van een noodkerk.Wassenaar 

Parochiekern de Goede Herder
Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar
Secretariaat Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar
Secretaresse Mevr. C. de Jongh - Bastiaanse
Spreekuur Dinsdag, woensdag en donderdag 

van 9.30 - 12.30 uur
Telefoon 070 - 5178278 (ook voicemail)
Email herder20@bart.nl
Website www.kerken.net/goedeherder/
Mariadagkapel Alle dagen van 10.00 -16.00 uur open
Mariakapel Vrijdag om 9.00 uur is er een eucharis-

tieviering

De Goede Herder tachtig jaar jong

Activiteiten     
Anno 2012 beschikt de parochie over drie koren: 
een kinderkoor, het middenkoor La Pastorella 
(Italiaans voor herderin) en het dameskoor De 
Goede Herder. Al vele jaren volgen parochianen 
met elkaar cursussen icoonschilderen. Eén van 
de geschilderde iconen heeft een plaats gekre-

gen in de Mariadagkapel. In september wordt al 
enige jaren een barbecue gehouden als start van 
het seizoen. Diverse gezinnen uit de parochie zijn 
met elkaar op reis geweest naar Rome (2010) en 
Taizé (2011). 

De parochie ‘De Goede Herder’ 
werd officieel opgericht bij besluit 
van de bisschop van Haarlem op 15 
mei 1923. Het gedeelte van de ge-
meente waar de nieuwe Wassenaar-
se parochie moest komen, werd 
toen aangeduid als ‘Park De Kieviet 
en Park Oud Wassenaar’. Kapelaan 
Ch. N. J. Meijsing (1881 - 1956) van 
de Sint Willibrordusparochie in 
Wassenaar had het oprichten van 
de nieuwe parochie voorbereid en 
werd op 15 mei tot pastoor hier-
van benoemd. Hij had de titel ‘De 
Goede Herder’ voorgedragen bij 
de bisschop en deze had daarmee 
ingestemd. Het aantal katholieke 
gezinnen binnen de toekomstige 
nieuwe parochiegrenzen was nog 
gering. Echter, de bouw van de wijk 
Nieuw Wassenaar begon in die tijd 
en de wijk Kerkehout, aan de over-
kant van de straatweg Den Haag - 

Pastoors, kapelaans, leken en vrijwilligers
Na ruim 27 jaar intensieve arbeid 
ging pastoor Meijsing per 29 de-
cember 1950 met emeritaat.  Drie 
andere pastoors die vele jaren 
gewerkt hebben in De Goede Her-
der zijn H.M. van Spanje (1950 - 
1968), F.J. Steenman (1970 - 1981) 
en L.J.F. Grijpink (1981 - 1987). Al 
vanaf 1960 was er naast de pastoor 
geen kapelaan meer in de parochie.                                                                                                                   
Sinds 1995 hebben de drie  
Wassenaarse parochies gezamen-
lijk één pastoraal team. 
Pastoor Grijpink benoemde in 1982 
de heer H.C. Jacobs (1919 - 2011) tot 
pastoraal medewerker. Dit was een 
nieuwe functie die na een gedegen 
opleiding op de pastorale school 

door leken kon worden uitgeoe-
fend, op vrijwillige basis. Om-
streeks die tijd begon in de paro-
chie ook het contactwerk van de 
wijkcontactpersonen. Een wijk-
contactpersoon onderhoudt het 
contact tussen de parochie en de 
parochianen in een bepaalde wijk. 
Zo zijn nu een twintigtal wijkcon-
tactpersonen werkzaam die de ge-
meenschap helpen opbouwen. Ook 
in liturgie, catechese en diaconie 
zijn vrijwilligers werkzaam. Kin-
deren voorbereiden op hun eerste 
communie en het vormsel doen 
vrijwilligers en pastores samen. 
Het beheer van het kerkhof is vrij-
willigerswerk.

ontwikkelingen
Het complex van kerkgebouw met toren, de kosterswoning, 
begraafplaats en de voormalige Pius X - school is in 2002 
rijksmonument geworden.
Medio 2011 vroeg de Franstalige parochie ‘Tous les Saints’ 
het bestuur om de vieringen van hun parochie in De Goede 
Herder te mogen houden. De kerk van Marlot was voor hen 
te klein geworden. Inmiddels ‘kerkt’ de Franstalige parochie 
wekelijks in De Goede Herder. De samenwerking verloopt 
zo inspirerend dat al vier feestelijke gezamenlijke Frans - 
Nederlandse vieringen gehouden zijn in minder dan één 
jaar. De Franstalige parochie heeft een aparte status en doet 
niet mee aan de fusie die per 1 januari 2012 voor De Goede 
Herder van kracht is geworden.
Op de plaats waar een schaapherder op het veld rustte is 
kerkgebouw De Goede Herder al tachtig jaar voor generaties 
mensen een plaats van bezinning, vrede, ontmoeting met God 
en met elkaar. Anno 2012 is het een kerk en een parochiekern 
die deel uitmaken van parochie de H. Augustinus.

Feestelijke eerste 
communie in 2010 in 
De Goede Herder.

Enthousiaste toehoorders en een bezige organist bij de feestelijke 
ingebruikneming van het Elbertse - orgel op 9 april 2011. 

Literatuur:  Dr. M.J. Dobbelaar (2003); Parochiekerk De Goede Herder. 
Rijksmonument te Wassenaar. 
Programmaboekje ingebruikneming Elbertse orgel, 9 april 2011. Uitgave 
Stichting Vrienden van de Driesprong.

Het feest van De Goede Herder wordt jaar-
lijks feestelijk gevierd en opgeluisterd met 
zang door de Zeeuwse koorschool.
In de advent wordt voor de senioren in de 

parochie een eucharistieviering ge-
organiseerd met aansluitend een 
lunch. In 2011 waren er 68 deelne-
mers.
Een hartelijke oecumenische samen-
werking van parochianen van De 
Goede Herder met de gemeentele-
den van de nabijgelegen Kievietkerk 
(P.K.N.) bestaat sinds vele jaren. Geza-
menlijke vespervieringen, avondmu-
ziek bijeenkomsten en een medita-
tieve duinwandeling zijn gehouden. 
Daarnaast is al zeven keer een geza-
menlijk adventboekje uitgegeven.

mailto:herder20@bart.nl
http://www.kerken.net/goedeherder/
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Getallen

Gemiddeld zijn er jaarlijks dertig dopelingen, doen ongeveer der-
tig kinderen hun eerste communie en bevestigen twintig tieners of 
volwassenen hun geloof door het vormsel. Jaarlijks sluiten circa vijf 
paren in de Willibrordkerk hun huwelijk en worden veertig mensen 
begraven op de eigen begraafplaats, gelegen direct naast de kerk. In 
2003 werd het kerkhof vernieuwd en uitgebreid. In de Willibrordkerk 
zingen regelmatig de leden van de vier koren om de verschillende 
soorten vieringen op te luisteren. In 2002 werd de parochie van de     
H. Willibrord door de RKK/KRO voorgedragen en gekozen tot paro-
chie van het jaar.
Voor alle parochianen is er steeds in september een gezellig begin van 
het nieuwe seizoen in de vorm van een hapje en drankje en voor de 
vrijwilligers een buffet of barbecue.

een mooi voorbeeld van de neogo-
tische kerkbouw uit die tijd.
Via een samenwerkingsverband 
met de parochies van Katwijk en 
tijdelijk ook die van de Merenwijk 
in Leiden maakt Oegstgeest nu 
deel uit van de parochie van de H. 
Augustinus. De boodschap van 
Willibrord zal daarin verder uitge-
dragen worden.

Leitje bijdragen
Het leien dak van deze kerk was 
na meer dan honderd dienstjaren 
aan vernieuwing toe. Voor deze 
restauratie was veel geld benodigd, 
ongeveer 500.000 euro. In 2007 en 
2008 is een deel van dit bedrag ver-
kregen door allerlei acties, giften, 
sponsoring en subsidies. Elke euro 
die op deze manier werd ontvan-
gen, is door het parochiebestuur 
verdubbeld. Er is in totaal ruim 
170.000 euro opgehaald. Tal van 
activiteiten zijn door parochianen 
georganiseerd. Zo zijn er work-
shops gehouden, zijn er kaarsen 
en wijn verkocht, auto’s gewas-

De rooms - katholieke geloofsge-
meenschap van Oegstgeest heeft 
goede contacten met de andere 
kerken in het dorp, met de gemeen-
telijke en politieke bestuurders en 
met de (katholieke) scholen. Dat 
komt ondermeer tot uiting in de 
deelname in de Raad van Kerken, 
die oecumenische activiteiten orga-
niseert zoals de gezamenlijke diensten in de veertigda-
gentijd, de jaarlijkse vastenactie en activiteiten tijdens 
de Vredesweek. Deze week begint inmiddels steevast 
met het hijsen van de vredesvlag bij het gemeentehuis. 
Burgemeester mevrouw Els Timmers is hier nauw bij 
betrokken. Bovendien verschijnt ieder jaar een boekje 
met een gezamenlijk programma voor volwassenenca-
techese. Bijzonder voor Oegstgeest is het kerkblad ‘OKe’, 
dat iedere inwoner van Oegstgeest regelmatig gratis 
thuis ontvangt. Uiteraard zijn er ook goede contacten 
met verschillende maatschappelijke organisaties in en 
buiten de regio, zoals bijvoorbeeld de ouderenbonden, 
het asielzoekerscentrum en de Zonnebloem. 
In 2010 sloten op vredeszondag alle kerken de deur voor 
een oecumenische dienst in een grote sporthal. Ruim 
600 mensen bezochten deze dienst waarin de diaken 
en de predikanten gezamenlijk voorgingen. Dit succes 
leverde de kerken van Oegstgeest de Vredesprijs van IKV 
PAX Christi op. In 2012 vindt wederom een oecumeni-
sche vredesdienst plaats. 

Oecumene en 
Raad van Kerken

sen, is er een sponsorloop gehou-
den en waren er meerdere mu-
zikale initiatieven. Het klapstuk 
van de inzamelingperiode was de 
kerkenveiling. Parochianen en 
sponsors hebben meer dan vier-
honderd kavels ingebracht. Door 
flinke biedingen bracht de veiling 
maar liefst eenentwintigduizend 
euro op voor het dak. In 2009 is de 
reparatie aan het kerkdak uitge-

De opvolger ervan staat er nog en 
wordt ‘het Groene Kerkje of  
Willibrordkerk’ genoemd. Al snel 
werd in de kronieken melding 
gemaakt van ‘een paep tot Oegst-
geest’, een katholiek priester.  
In 1687 kocht de toenmalige pas-
toor in Oegstgeest een boeren-
woning aan de westzijde van de 
Rhijngeesterstraatweg die werd 
ingericht tot schuilkerk. Ongeveer 
een eeuw later werd deze zo gron-
dig verbouwd dat er een vrijwel 
nieuwe kerk tevoorschijn kwam 
die er van 1772 tot het einde van de 
negentiende eeuw heeft gestaan. 
Aan de rechterkant van het in 1995 
gerenoveerde kerkplein bevindt 
zich de oude pastorie uit 1800. 
Gedurende de verbouwing gingen 
de parochianen ter kerke in een an-
dere ruimte, het nu nog bestaande 
witte huis aan de Terweeweg, hoek 
Waldeck Pyrmontlaan. Bij oudere 
Oegstgeestenaren is dit huis be-
kend als ‘de voormalige boerderij’. 

Bouwplannen
Rond 1900 werd het kerkje echt te 
klein en werd besloten tot de bouw 
van een nieuwe kerk en pastorie. 
Het architectenbureau Cuypers /  
Stuyt, makers van ondermeer het 
Rijksmuseum in Amsterdam en 
de nieuwe St. Bavokathedraal in 
Haarlem, kregen daarvoor de op-
dracht. De H. Willibrordkerk is 

Het was de missionaris 
Willibrord uit Ierland 
die omstreeks 690 aan de 
monding van de Rijn in 
Nederland voet aan wal 
zette. Achter de beschut-
ting van de duinen stichtte 
hij toen één van zijn eerste 
kerkjes. Dit oude kerkje 
werd verwoest tijdens het 
Leids Ontzet in 1572. 

H. Willibrord inspireert toen en nu 

oegstgeest 
Parochiekern H. Willibrord
Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest
Telefoon 071 - 5175304 
Email parochie@willibrordoegstgeest.nl
Website www.willibrordoegstgeest.nl
Gastvrouwen van de pastorie aanwezig op 
 maandag t/m vrijdag van 
 9.00 – 12.00 uur
Mariakapel Dagelijks open van 9.00 – 17.00 uur 

en op zaterdag tot 20.00 uur
Gebedsleider is Hilde Günther

Bijzondere activiteiten in 2012 
Pastor Henk van Breukelen spreekt over het 
Paulusboek ‘Paulus en zijn Korintiërs’
31 januari en 7 februari  van 20.00 tot 22.00 uur
Filmavond ‘As it is in heaven’
8 februari van 19.30 tot 23.00 uur 
de wandeling; in alle vroegte ‘dauwtrappen’
17 mei Hemelvaartsdag
Bezoek abdij van Sion in diepenveen
weekend 15 -17 juni of 22 - 24 juni

 Jaarlijks ontvangen tijdens de viering 
van Willibrordzondag twee vrijwilligers 
een speciale onderscheiding als blijk van waardering voor hun 
bijzondere, jarenlange inzet: de Willibrordpenning. Voordat 
Erik Flikkenschild (2e v.r.) vice - voorzitter van het parochie-
bestuur 6 november 2011 de penning aan Dik Kompier (3e v.r.) 
en Jolanda van der Salm (r) uitreikte, hield diaken André van 
Aarle een toespraak over de kwaliteiten van deze vrijwilligers.

 Eind mei 2010 reisde een grote groep parochianen af 
naar Rome voor een zesdaags bezoek aan deze wereldstad 
waarbij een ontmoeting met de Paus en vele andere hoog-
tepunten op het programma stonden, waaronder de Kerk 
der Friezen en een samenzijn met priester Antoine Bodar.

Dit beeld van de 
H. Willibrord is 
gemaakt door 
beeldhouwer  
J. Maas. Het werd 
in 1905 geschon-
ken door trouwe 
parochianen ter 
gelegenheid van 
hun zilveren hu-
welijksfeest.

Kerkenveiling voor het kerkdak.

voerd door de firma Engelberts 
uit Sleeuwijk. Gelukkig bleek de 
houtrot beperkt tot de westkant. 
De nieuwe leien zijn van het type 
Penrhyn, afkomstig uit het En-
gelse Wales en hebben maar liefst 
honderd jaar garantie op kwali-
teit. Met de zegening van dit nieu-
we kerkdak kunnen we er dus weer 
even tegen. 

Anno nu
De rooms - katholieke geloofsge-
meenschap in de parochiekern 
Oegstgeest is een levendige ge-
meenschap, die ongeveer 3.000 
geregistreerde adressen telt en 
275 actieve vrijwilligers die zich 
inzetten op allerlei gebied om sa-
men kerk te kunnen blijven: van 
crèche tot schoonmaak, van koren 
tot gastvrouwen en van diaconale 
initiatieven tot liturgische voorbe-
reidingen.

de Willibrordpenning

Reis naar Rome

mailto:parochie@willibrordoegstgeest.nl
http://www.willibrordoegstgeest.nl


10 11Informatieblad van parochie H. Augustinus  voor Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en WassenaarInformatieblad van parochie H. Augustinus  voor Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

dige restauratie door talloze vrij-
willigers werd het altaar geplaatst. 
Ook kwam het middenpad in de 
kerk terug. Vanuit de H. Lauren-
tiusparochie en De Moeder Gods-
parochie werd in 1989 de Interpa-
rochiële Vergadering opgericht, 
waarin gezamenlijk overleg cen-
traal stond.

Van twee naar één
In 1992 kwam de vraag of het nog 
noodzakelijk was om in Voorscho-
ten twee parochies te handhaven. 
Sinds 1 januari 2000 zijn beide pa-
rochies gefuseerd tot de parochie 
H. Laurentius en De Moeder Gods, 
met twee kerkplekken. Vanuit de 
visie ‘Kerk als herberg’ streeft de 
parochie ernaar een gastvrije pa-
rochie te zijn. De bisschoppelijke 
nota ‘Tent van God’ is momenteel 
sterk actueel nu bekend is dat één 
van beide kerken op termijn zijn 
deuren zal moeten sluiten.De paro-
chie kent nu 5117 leden waarvan er 
311 zich als vrijwilliger inzetten om 
een vitale parochie te realiseren.

Laurentiuskerk, De Moeder Gods-
kerk en in de aula in Noord - Hof-
land. In 1975 werd naar aanleiding 
van ervaringen in de Gereformeer-
de Kerk begonnen met kinderne-
vendiensten in het Bondsgebouw.

Samenwerking geboden
In 1980 waren er in nog maar twee 
pastores voor heel katholiek Voor-
schoten. Het stimuleren van beide 
parochies om samen verder te trek-
ken werd in 1981 wederom gestimu-
leerd door het gezamenlijk vieren 
van jubilea rond beide pastores. 
Er bestond nu een personele unie, 
maar dit leidde nog niet tot een in-
tegratie van beide parochies. Door 
het vertrek van één van de pastores 
kwam in 1982 de samenwerking tot 
stand tussen de liturgiecommissies 
van beide parochies.
Van 1984 tot 1991 volgde een aantal 
pastores elkaar na korte tijd op. In 
1991 werd besloten tot de aanstel-
ling van een pastoraal werker voor 
beide parochies. Leken namen 
steeds meer taken op zich. Zo start-
ten in 1991 een avondwakegroep, de 
wijkcontactgroep en werkgroepen 
die themavieringen voorbereidden 
zoals gezinsvieringen enzovoort.

De restauratie
De slechte staat van de  
H. Laurentiuskerk en zijn toren 
bleef velen zorgen baren. In 1991 
kwam men tot een restauratiebe-
stek van fl. 2.500.000,-. De kerk 
was inmiddels een rijksmonument. 
Voor veel parochianen was de reno-
vatie van het interieur een kaalslag 
geweest, die de vertrouwde sfeer 
vernietigd had. Het kerkbestuur 
toonde begrip voor deze gevoelens 
en men vond dat vooral het pries-
terkoor aangepast moest worden. 
Men vond in het Breda’s Museum 
een altaar opgeslagen dat bleek te 
passen in de abscis. Na een gron-

banken en witte verf op de muren 
verving de ‘smerige groene verf ’. 
Tegen de wens van de toenmalige 
pastoor van Voorschoten besloot 
het bisdom in 1962 een nieuwe pa-
rochie van de H. Laurentiusparo-
chie af te splitsen. Deze parochie 
kreeg de naam De Moeder Gods. 

De leek in opmars
In 1970 kwam de eerste pastoor 
in burgerkleding. In 1971 werd er 
voor 1,5 dag per week een pastoraal 
werker in de parochie aangesteld 
in de H. Laurentiusparochie. Het 
bisdom gaf zijn goedkeuring aan 
deze benoeming, mits deze pastor 
zich niet zou bezighouden met de 
bediening van de sacramenten en 
niet regelmatig zou preken. In 1977 
werd het pastorale team uitgebreid 
met twee leken (voor de eerste 
communie, het vormsel en voor de 
zorg van bejaarden en zieken). Het 
groeiende priestertekort vereiste 
een grotere betrokkenheid van de 
gelovigen bij het beleid van de pa-
rochie. De parochieraad moest de 
communicatie tussen priesters en 
leken bevorderen en noodzakelijke 
werkzaamheden uitvoeren. De pa-
rochieraad werd in 1977 de Parochi-
ele Advies Raad, met naast leden 
van het pastorale team ook kerkbe-
stuursleden en vertegenwoordigers 
van de werkgroepen. In 1972 kwam 
er een informatiebulletin voor bei-
de parochies om de betrokkenheid 
van gelovigen bij de kerk te stimu-
leren. In 1984 kreeg dit blad zijn 
huidige naam ‘Galmgaten’.
In de jaren zeventig werd veel 
aandacht besteed aan de vorming 
van jongeren. Op 1 september 1972 
werd een pastoraal werker tot jon-
gerenpastor voor Wassenaar en 
Voorschoten benoemd. Onder de 
leiding van de jongerenpastor wer-
den eenmaal in de zes weken jon-
gerenvieringen gehouden in de H. 

zich langzaam uit. In 1858 kocht 
men een stuk land bij de schuur-
kerk om te voorkomen dat er een 
herberg op gevestigd zou worden. 
Op 21 oktober 1863 besloot het kerk-
bestuur onder bezielende leiding 
van pastoor Bongaerts, dat op eigen 
terrein vlak bij de schuurkerk een 
nieuwe kerk gebouwd zou worden. 
Het ontwerp kwam van de architect 
Th. Asseler. Hij ontwierp een pseu-
dobasiliek voor achthonderd perso-
nen, een imposant bouwwerk. Op 
20 maart 1866 werd de eerste steen 
gelegd en op 17 augustus 1868 werd 
de kerk door de bisschop van Haar-
lem ingewijd. Meteen hierna begon 
men met de bouw van de pastorie. 
Het einde van de 19e eeuw luidt het 
begin van een katholieke beweging 
van bewustwording in. Langzaam 
ontstaat het Rijke Roomse leven: 
door de gelovigen in allerlei grotere 
en kleinere verbanden te organise-
ren zou de kerk kunnen voorkomen 
dat het socialisme en andere mo-
derne stromingen vat kregen op het 
kerkvolk. Ook de pastoor van Voor-
schoten, samen met zijn acht kape-
laans, wijdde zich aan deze taak. 

Na de oorlog verzuiling en ver-
andering
De beweging van verzuiling en 
participatie aan de liturgie werd na 
de oorlog hervat. In de toren van 
de kerk moesten nieuwe klokken 
komen, omdat de Duitsers de oor-
spronkelijke klokken hadden weg-
gehaald. De grote vernieuwing van 
het interieur vond in 1954 plaats 
met de vervanging van de houten 
vloer door een tegelvloer, nieuwe 

Deze vier torentjes symboliseerden 
het bezit van nog vier kapellen bin-
nen de parochiegrenzen. Aan het 
einde van de middeleeuwen was het 
met de voorspoed gedaan. Het be-
leg van Leiden en de plunderingen 
op het platteland maakten dat vele 
ambtslieden binnen de veilige stads-
muren wilden wonen, wat vermin-
derde inkomsten voor de parochie 
van Voorschoten tot gevolg had. 

Van Bataafse Republiek tot ei-
gen kerk en pastorie
In de Bataafse Republiek werd in 
1794 de gelijkheid van alle gods-
diensten voor de wet afgekondigd 
en daarmee verdween de bevoor-
rechte positie van de gereformeer-
de religie. Ook de katholieken van 
Voorschoten profiteerden van deze 
nieuwe wet, want nu moesten alle 
kerken en kerkelijke goederen uit 
de tijd vóór de Reformatie in elke 
plaats verdeeld worden volgens het 
percentage van de bevolking, dat 
lid was van een bepaalde kerk. In 
1799 waren in Voorschoten 775 in-
woners katholiek en behoorden 429 
personen tot het Gerefor meerde 
Kerkgenootschap. De schuurkerk 
werd opgeknapt en kreeg een groot 
nieuw orgel. 
In 1853 werd de kerkelijke hiërar-
chie in Nederland hersteld. Op 4 
september 1858 kwam er een einde 
aan de statie van St. Laurentius te 
Voorschoten en werd het gebied dat 
tot dan vanuit de schuurkerk werd 
bediend, tot de status van parochie 
verheven en haar grenzen vastge-
legd. Door schenkingen en legaten 
breidde het bezit van de parochie 

De eerste tekenen van het bestaan van de Laurentiuspa-
rochie van Voorschoten komen uit 866, in een opsom-
ming van de bezittingen van het kapittel van de Utrechtse 
kathedraal. De volgende eeuwen nam de welvaart van de 
parochie toe wat zich ondermeer afschilderde in de grote 
dorpskerk met zijn torentjes in de omloop. 

Van twee naar één...  H. Laurentius en De Moeder Gods

Voorschoten 
Parochiekern H. laurentius en 
de moeder Gods
Heilige Laurentiuskerk 
Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten
Kerkelijk Bureau 
Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten
Telefoon 071 - 5612508
Email hlaurentius@xs4all.nl of bureau@

rkvoorschoten.nl 
Website www.rkvoorschoten.nl
Openingstijden Maandag t/m zaterdag 9.30-12.30 uur
Bondsgebouw 
Leidseweg 100, 2251 LG Voorschoten
De Moeder Godskerk 
Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 18, 
2252 EB Voorschoten
Telefoon 071 - 5613146 Alleen tijdens vieringen
De Moeder Godszaal 
Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 18, 
2252 EB Voorschoten
Gebedsleiders zijn José Klaasesz – Deleij en Joost Naber

orgelconcerten 
op een uniek 
instrument

De Laurentiuskerk in Voor-
schoten beschikt over een 
uniek 18e eeuws monumen-
taal orgel gebouwd door 
Johannes Mitterreither in 
1792 voor de toenmalige 
schuilkerk. In 1875 is het 
orgel met de verhuizing naar de nieuwe Laurentiuskerk, ingrij-
pend verbouwd en uitgebreid door Mathias van den Brink. In 
de 20e eeuw is het orgel ook nog een aantal keren gerenoveerd 
maar gedurende de jaren zestig mede door de heteluchtver-
warming in de kerk toch weer in ongerede geraakt. Dankzij 
een grote inzamelingsaktie in de parochie is in 2007 en 2008 
een aanzienlijk bedrag bij elkaar gebracht voor een grondige 
restauratie van het orgel die medio 2009 werd voltooid. Sinds 
die tijd wordt het orgel naast de kerkzang ook gebruikt voor 
afzonderlijke orgelconcerten. Voor het komend jaar staan er 
concerten gepland op zondagavond 22 april, 13 mei en 3 juni. 
Het programma voor de Laurentiusorgelconcerten is te vinden 
op www.rkvoorschoten.nl/laurentiusorgelconcerten.

mailto:hlaurentius@xs4all.nl
mailto:bureau@rkvoorschoten.nl
mailto:bureau@rkvoorschoten.nl
http://www.rkvoorschoten.nl
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piepraktijk. Ook bij de Voorschotense kerk hebben wij 
ons gemeld en we hoorden al gauw over de clustervor-
ming van zes parochiegemeenschappen tot een fusie. 
Een functie in het nieuwe parochiebestuur diende 
zich aan voor de portefeuille begraafplaatsen, voor 
mij een nieuwe uitdaging die mij de kans geeft om 
met mijn motivatie aan de slag te gaan om een goede 
bijdrage te kunnen leveren aan deze nieuwe parochie-
organisatie. In de wereld verandert veel, ook in de 
kerk, maar deze organisatorische verandering opent 
de deur naar een nieuwe toekomst met nieuwe kansen 
en nieuwe mogelijkheden die erop wachten om benut 
te worden Bertha Beeres – Visser,

begraafplaatsen

‘Ruimte voor de vrijwilligers’
Mijn naam is Anna van Beuningen en ik ben dertig 
jaar. In Oegstgeest was ik bestuurslid van het paro-
chiebestuur en actief als lectrice. Ik kom van kinds 
af aan al in de Willibrordkerk. Ik heb me er altijd 
thuis gevoeld. Het is een fantastische parochie met 
veel actieve parochianen. In het dagelijks leven werk 
ik als wetgevingsjurist bij de Directie Advisering van 
de Raad van State. In mijn vrije tijd kook en reis ik 
graag en elke zaterdag kijk ik naar het voetbal van mijn 
broertje Jos bij Rijnsburgse Boys.
In de nieuwe parochie verwacht ik een bijdrage te le-
veren aan een vitale en verbindende parochiegemeen-
schap. Als bestuurslid met de portefeuille vrijwilli-
gersbeleid en personeel wil ik me ervoor inzetten dat 
de vrijwilligers de ruimte en de middelen krijgen om 
hun werk met plezier te doen en wil ik bevorderen dat 
er steeds meer vrijwilligers betrokken raken. 
Daarbij zullen we er met elkaar alles aan moeten doen 
om de voordelen van de grotere schaal van de nieuwe 
parochie te combineren met de betrokkenheid van de 
parochiekernen. Anna van Beuningen,

vrijwilligers en personeel

‘De kracht van de fusieparochie’
Ik ben Reinoud Kimman, 52 jaar, ben getrouwd en 
heb twee kinderen van 16 en 19 jaar. Ik kom vanuit 
de parochiekern De Goede Herder. Ik heb binnen het 
bestuur van de H. Augustinus de portefeuille beheer 
gebouwen. Daarnaast vervul ik ad interim de rol van 
secretaris. Binnen het bestuur van De Goede Herder 
ben ik een twaalftal jaren verantwoordelijk geweest 
voor diaconie. Ik heb ook acht jaar in het bestuur van 
de stichting I.C.W., Interparochiële Charitasinstel-
ling Wassenaar, gezeten en ben reeds jaren lector.
In het dagelijkse leven houd ik me bezig met duurza-
me energie en als hobby fiets ik veel en ga graag naar 
een opera of een mooie rugbywedstrijd. 
Ik werk van harte mee aan de groei en bloei van de 
H.Augustinus omdat ik geloof in de kracht van een 
gefuseerde parochie en omdat ik wil participeren in 
het bouwen van sociale structuren en vangnetten 
in onze samenleving. De kerk is in mijn optiek zo’n 
structuur en vangnet.  Als kansen voor de H. Augus-
tinus zie ik de vorming van grotere groepen binnen 
de kerken. zoals bijvoorbeeld koren, diaconie en vol-
lere kerken. Een bedreiging zie ik bij de opstart met 
mogelijk extra kosten en problemen met de onderlin-
ge afstemming.  Reinoud Kimman,

beheer gebouwen

hebben. Maar daar schaar ik mij zeker niet onder, ik 
zal mijzelf gaan voorstellen bij de beheercommissies 
en waar mogelijk de parochianen in Katwijk, Oegst-
geest, Voorschoten en Wassenaar om met u ook in ge-
sprek te komen. Door mijn tijd te geven aan de nieuwe 
parochie verwacht ik met plezier inspirerend leiding te 
kunnen geven en positieve krachten vrij te maken om 
een vitale parochie te besturen onder het motto ‘res-
pect voor traditie, maar met oog voor vernieuwing’. 

‘Ik ben een parochiaan’
Ik ben er trots op dat ik dit mag doen en ik zal als ik 
een keer ergens spreek niet eindigen met de woor-
den ‘Ik ben een Katwijker’ maar met de woorden 
‘Ik ben een parochiaan’. Hopelijk tot spoedig ziens 
of anders bij de viering van zaterdag 11 februari in 
Oegstgeest waar ik u de hand kan schudden. Sprak 
Democritus vroeger al niet de historische woorden: 
‘Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder 
pleisterplaatsen’? Dus laten we daarom de ‘geboorte’ 
van de parochie H. Augustinus die dag vieren en er 
met elkaar na afloop op toasten in ‘La France’.
 Astrid van der Valk,

vice - voorzitter

‘Werk aan de kerk’
Mijn naam is Thomas van Leeuwen en ik zal in het 
nieuwe parochiebestuur de functie van secretaris gaan 
vervullen. Nu ben ik net als Otto Schrage tot mijn be-
noeming nog ‘beoogd lid’. Ik kijk er naar uit om samen 
met de andere bestuursleden en alle enthousiaste vrij-
willigers verder vorm en invulling te geven aan de or-
ganisatie en activiteiten van onze nieuwe parochie. Het 
is mijn eerste vrijwilligersfunctie binnen de kerk. Mijn 
vrouw Paulette was van 2004 tot 2006 als vrijwilligster al 
betrokken bij de kindercatechese in de H. Willibrordpa-
rochie in Oegstgeest.
In oktober 2011 ben ik met mijn gezin vanuit het bui-
tenland teruggekeerd naar Oegstgeest. Ik ben sinds 
1998 werkzaam voor het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en ben onder meer uitgezonden geweest naar 
Nederlandse ambassades in Afrika en Noord - Europa. 
Daarvoor was ik enkele jaren werkzaam als advocaat 
in Rotterdam. Ik ben getrouwd en heb een dochter en 
een zoon van 10 en 8 jaar oud. Mijn jeugd heb ik door-
gebracht in Wassenaar, vlakbij de St. Willibrorduskerk, 
en ik woonde gedurende mijn studietijd in Leiden.
 Thomas van Leeuwen,

secretaris

Dat was wat ik om me heen hoorde toen ik vertelde 
dat ik positief had gereageerd op de vraag om lid te 
worden van het parochiebestuur van de nieuwe pa-
rochie H. Augustinus. Er kwamen ook reacties uit 
oprechte bezorgdheid, in de geest van: ‘Waar stap 
je in, weet waar je aan begint’ en daar werd snel aan 
toegevoegd: ‘Wel moedig, ik wens je veel wijsheid’. In 
het jaar waarin ik 56 jaar ben geworden zal ik als vice 
- voorzitter van een nieuw parochiebestuur van een 
nieuwe parochie met mijn collega’s bestuurlijk gezien 
leiding gaan geven. Dat ‘leiding geven’ zit mij in het 
bloed want (naast het menige vrijwilligerswerk) geef 
ik al vele jaren in het bedrijfsleven leiding aan inter-
nationale teams en financiële processen, waarbij je 
met medewerkers samenwerkt met verschillende ach-
tergronden. Dat past goed bij mijn functie als vice – 
voorzitter waar we vanuit de cluster met elkaar vorm 
moeten gaan geven aan deze nieuwe parochie.

Werk
Voor het grootste gedeelte van mijn werkzame le-
ven was ik actief voor dat bedrijf uit de lichtstad en 
wel op diverse locaties in Nederland zo ook in Boston 
voor enige jaren. Enige jaren geleden heb ik, weer wo-
nende in Amsterdam, mijn nieuwe werkplek gevon-
den bij Arizona Chemical in Almere waar ik de functie 
inneem als Corporate Controller (ofwel verantwoor-
delijk voor alle financiële processen en beheer wereld-
wijd).

Mijn roots
Ik verwacht binnen een jaar of twee jaar weer in Kat-
wijk te komen wonen en mijn nieuwe (nog te bouwen) 
appartement aan de boulevard te gaan betrekken. Ik 
ben in de kern Katwijk aan den Rijn geboren en geto-
gen in een gezin met drie broers en drie zussen. Het 
afgelopen jaar was ik secretaris van de commissie 
‘Eeuwfeest parochiekerk’ van wat nu parochiekern 
H. Joannes de Doper in Katwijk is. Dan ervaar je weer 
waar samenwerken, positief denken, creativiteit en 
ruimte voor elkaar toe kan leiden. Daarnaast ben ik 
ook nog lid van de werkgroep ‘Garde - college’ waar ik 
mij inzet als collectant, wat natuurlijk voorkomt uit 
mijn belangstelling voor financiën!

‘Met oog voor vernieuwing’
‘Zeker weer iemand die heerlijk in het pluche zit’, 
dat hoor je geregeld als mensen het over bestuurders 

‘Je bent er geknipt voor, echt iets voor jou’ 

Kennismaking parochiebestuur H. Augustinus

‘Open de deur naar een nieuwe toekomst’
Mijn naam is Bertha Beeres - Visser, geboren 18 janua-
ri 1949 in Groningen. In 1966 behaalde ik mijn diplo-
ma HBS - A aan het St. Maartenscollege in Groningen 
en in 1970 het diploma fysiotherapie eveneens in Gro-
ningen. Ik ben 35 jaar getrouwd met Paul en moeder 
van twee kinderen.
Tot 1986 heb ik een eigen particuliere fysiotherapie-
praktijk gevoerd in Bussum en Rijswijk, waarna wij 
naar Brussel zijn verhuisd, waar ik ook als fysiothera-
peute heb gewerkt. In Brussel ben ik jarenlang voor-
ganger geweest in woord- en communiediensten. 
Verschillende functies heb ik vervuld in de Femmes 
d’Europe, een internationale fundraisingorganisatie 
die door het organiseren van projecten geld inzamel-
de voor goede doelen. Als vrijwilliger voor de Neder-
landse Ambassade en reclassering heb ik tien jaar 
lang Nederlandse gedetineerden in de Belgische ge-
vangenissen bezocht. Na bijna 25 jaar België wonen, 
verhuisden we vorig jaar naar Voorschoten. Na een 
inburgeringperiode ben ik mij gaan verdiepen in dit 
dorp. Zo ben ik opnieuw gestart met een fysiothera-

‘Elkaar ontmoeten is belangrijk’
Mijn naam is Otto Schrage, ik woon in Voorschoten, 
ben gehuwd en wij hebben twee kinderen en vijf klein-
kinderen. Na mijn actieve leven bij I.N.G. ben ik mij 
intensiever gaan richten op de medemens en met name 
die medemens die in financiële nood verkeert. Zo ben 
ik adviseur bij de Voedselbank Voorschoten, penning-
meester van het Sociaal Hulpfonds van de gemeente 
Voorschoten en recent schuldhulpmaatje, een landelij-
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om te komen tot ontmoeting, mo-
tivatie en informatie.
Het organiseren van taakveld-
overleg voor het bevorderen van 
ontmoeting, uitwisseling en over-
leg tussen de leden van de pasto-
raatgroepen. 
Het organiseren van impulsdagen 
voor vrijwilligers om hen kennis 
te laten maken met verschillende 
vormen van spiritualiteit.

-  Méér missionair zijn, 
door:
De organisatie van een gezinsdag 
of -weekend omdat de verant-

woordelijkheid voor de gelovige ontwikkeling van 
kinderen steeds meer van ouders vraagt.
Het bevorderen van de openheid van de kerkgebou-
wen voor een bezoek, kaars aansteken of een gesprek. 
Juist voor mensen die niet of nauwelijks in de kerk 
komen en passanten biedt deze manier van stilte en 
bezinning kansen voor een welkome ontmoeting. 
Het organiseren van een gezamenlijke musical. Dit 
biedt kansen om met een brede groep mensen in con-
tact te komen. 

Deze prioriteiten moeten in het licht van de nieuwe 
parochie worden gezien. Op lokaal niveau kan er bij 
de ene parochiekern bijvoorbeeld al meer geloofsver-
dieping zijn dan bij de andere parochiekern. Daar-
naast blijven de lopende activiteiten zoveel mogelijk 
doorgaan omdat deze belangrijk zijn voor het functi-
oneren en het welzijn van de parochiekernen.
Van belang is nog om op te merken dat het in het 
beleidsplan gaat om prioriteiten. Dat wat goed is in 
de geloofsgemeenschappen en alles wat hoort bij 
het gewone leven zoals dopen en begrafenissen, gaat 
gewoon door. Zo is er in de prioriteiten geen speci-
ale aandacht voor bijvoorbeeld diaconie omdat het 
pastoraal team van mening is dat extra aandacht 
daarvoor momenteel niet nodig is. Er wordt namelijk 
reeds veel gedaan op diaconaal gebied. 

Een vitale parochie kan niet tevreden zijn door al-
leen te behouden wat zij heeft, maar ervaart een vuur 
in zich om het vele goede dat Christus ons geeft ook 
door te geven aan al diegenen die daarvoor open 
staan. Dan pas kunnen we spreken van een vitale en 
missionaire parochie H. Augustinus.

Het is de taak van de leden van het pastoraal team, 
het bestuur en de lokale pastoraatgroepen om de 
uitvoering van het plan te coördineren. Vanzelfspre-
kend is daarbij de inbreng en ondersteuning van alle 
parochianen nodig en gewenst. Iedereen heeft im-
mers zijn eigen talent.

Missie en visie
De missie voor de nieuwe parochie luidt ‘de liefde van 
God, zoals die zichtbaar wordt in het Evangelie van 
Jezus Christus, laten klinken in ons samenleven, en 
deze handen en voeten  geven voor mens en wereld.’
In de visie wil de cluster ‘een plaats zijn waar ruimte 
is om een verbinding te leggen tussen het evange-
lisch ideaal en de aardse realiteit.’ Vanuit missie en 
visie zijn daarom voor de komende drie jaar de onder-
staande prioriteiten met de bijbehorende acties geko-
zen als een antwoord op de behoeften van deze tijd. 

-  Méér geloofsverdieping:
Het aanbieden van nieuwe impulsen voor volwasse-
nencatechese gericht op groei in kennis en beleving. 
Het opzetten van ‘Catkids’, een programma voor kin-
dercatechese, gericht op kinderen in de leeftijd tus-
sen de eerste communie en het vormsel.
Het organiseren van een Alphacursus voor de gehele 
parochie. In de praktijk blijkt dat zoekende mensen 
aan de rand van de kerk via deze cursus hun weg naar 
het geloof vinden.

-  Méér gemeenschapsvorming en team-
work:
Het organiseren van een ‘Kerkenpad’ voor alle paro-
chianen; een tocht langs de zeven kerken met als doel 

Beleid maken; eerst denken, dan doen

Ik ben  Liz Schaefer, 51 jaar, en ik heb een multicultu-
rele achtergrond met een Duitse vader en een Engelse 
moeder. Ik ben 6,5 jaar penningmeester van de 
St. Willibrordus geweest en daarmee ook penning-
meester van de Wassenaarse Federatie. In het werk-
zame leven ben ik specialist op het gebied van bedrijfs-
financieringen en herstructurering, (internationale) 
fusies en overnames, private equity, publiek - private 
samenwerkingstrajecten, oud partner PwC en sinds 
2004 heb ik een eigen bedrijf met de naam ‘Geordie 
Corporate Finance’. 
Mijn nevenactiviteiten zijn gemeenteraadslid in 
Wassenaar voor de VVD. Ik ben ook lid D.B.  Stadsge-
west Haaglanden en als vrijwilligster help ik bij ta-
feltje – dekje. Mijn hobby’s zijn literatuur, talen en 
cultuurverschillen, tuinieren, hardlopen, fitness en 
wandelen met mijn twee  honden. Door mijn ruime 
ervaring met financiën zag ik wel een uidaging in 
deze vacature. Ik vind het belangrijk dat ons gemeen-
schapsgeld goed wordt beheerd. Daarbij heb ik bijna 
dertig jaar ervaring met fusies en de daarbij beho-
rende veranderprocessen. Het is van belang dat ook 
de financiële kant van de nieuwe parochie goed wordt 
ingericht. Een goede financiële basis is belangrijk voor 
een goede toekomst.Ik verwacht dat de parochie een 
hechte gemeenschap van parochianen wordt, immers 
het geloof bindt ons, maar ik geloof ook in het behoud 
van de eigen identiteit.
Natuurlijk zijn er bekende valkuilen zoals het blijven 
steken in gewoontes, niet willen veranderen, vast-
houden aan het vertrouwde. De fusie geeft kansen 
om van elkaar te leren en de goede zaken van elke pa-
rochiekern mee te nemen in het beleid. Wij moeten 
onze vrijwilligers koesteren, hen enthousiasmeren 
om in het grotere geheel actief te worden en te blij-
ven. Kritiek mag, maar alstublieft constructief want 
voor iedereen is de eerste honderd dagen moeilijk! 
Heb respect voor elkaar! Liz Schaefer,

penningmeester

Samenwerken in een nieuwe pa-
rochie vraagt ondermeer om af-
stemming van beleid. Wat vinden 
we belangrijk, waarom en hoe 
willen we dat realiseren? In het 
jaar voorafgaand aan de fusie is 
hier veel over gepraat, nagedacht 
en gebeden. Het gezamenlijk 
beleidsplan ‘Jij bent geliefd’ is het 
resultaat. Dit beleids- en priori-
teitenplan geldt als kader voor 
de komende drie jaar en is vooral 
praktisch en concreet opgesteld. 

ke organisatie die zich bezig houdt met schuldbegelei-
ding en sanering. Ook heb ik zitting in de redactie van 
het parochieblad Galmgaten. Ik geloof in de kracht van 
een gefuseerde parochie en werk daarom graag mee 
aan de ontwikkeling van de parochie H. Augustinus 
omdat ik van mening ben dat het  bouwen van sociale 
structuren in onze samenleving een wezenlijk deel is 
van het kerk zijn. In mijn beleving is dat ook een be-
langrijke taak het aanhalen van contacten tussen men-
sen. Als belangrijke kans voor de  parochie H. Augus-
tinus zie ik de vorming van groepen van mensen met 
hetzelfde doel binnen de kerken zoals op het terrein 
van diaconie, liturgie en het wijkcontact waar mensen 
contacten leggen en onderhouden. In dat kader zie ik 
geen bedreigingen waarbij wel de schaalvergroting een 
gewenningsproces voor eenieder zal betekenen of in-
houden.  Otto Schrage, 

communicatie en pr

Paro
ch

ie H. Augustinus

pastoraat, in diaconie, catechese en gemeenschaps-
opbouw. Natuurlijk is er veel te besturen, maar ik 
hoop toch steeds herder te zijn, ook binnen het be-
stuur en het pastoraal team.

Pastoor / moderator Michel Hagen,
 voorzitter

‘Respect voor elkaar is belangrijk’

‘Samenwerken is niet het gemakkelijkste’ 
Ik ben Karin Bolhuis - Lemmens en het enige lid bin-
nen het bestuur zonder portefeuille. Dat betekent in 
de praktijk dat ik hand- en spandiensten zal verlenen 
aan de andere bestuursleden. In het dagelijkse leven 
ben ik bedrijfskundig adviseur met het accent op 
procesverbeteringen. Daarnaast ben ik fulltime moe-
der van twee kinderen.
Vanuit mijn werk heb ik veel ervaring met hoe moei-
lijk samenwerken is. Ik hoop dat ik mijn kennis en 
ervaring in kan zetten binnen de nieuwe parochie. 
Het zal tijd vergen om elkaar te leren kennen en om 
met behoud van ieders eigenheid tot goede samen-
werking te komen. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe 
de parochie H. Augustinus tot bloei komt. 

Karin Bolhuis – Lemmens,
lid

‘Een goed bestuur is belangrijk’
In ons nieuwe bestuur zijn de taken goed verdeeld. 
Alle werkvelden hebben een eigen bestuurslid en alle 
parochiekernen zijn vertegenwoordigd. In de eerste 
vergaderingen hebben we gemerkt dat er een goede 
en open sfeer is. Het leiden van de vergadering laat 
ik graag aan Astrid van der Valk, onze vice - voorzit-
ter over. Mijn taak als pastoor is het ervoor te zorgen 
dat binnen alle zakelijke onderwerpen zoals gebou-
wen, financiën, begraafplaatsen en zo meer, de focus 
altijd gericht blijft op ons kerk zijn, in liturgie en 
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musical Jozef de Timmerman trok in 
2005 veel enthousiaste medewerkers 
en publiek! De musical Mozes kwam 
in het jaar 2010 ook van de grond. Het 
was een magnifiek muzikale gebeur-
tenis! En dit jaar 2012 zal de Musical 
Maria  opgevoerd worden dus houdt 
de plaatselijke pers in de gaten!
De Alpha - cursus is al zes of zeven 
keer(?), georganiseerd in de pas-
torie. Het zijn tien bijeenkomsten 
waarin deelnemers hun geloof ver-
diepen door met elkaar het gesprek 
aan te gaan. 
De voedselbank heeft sinds vier jaar 
een vast uitgiftepunt in SION. Ve-
len, die helaas hiervan afhankelijk 
zijn, weten de weg te vinden naar de 
voedselbank in SION, naast de Jozef.

Toekomst
Met 3200 parochianen, 2100 adres-
sen, 250 vrijwilligers, bereikbaar-
heid van de pastorie met gastvrou-
wen en gastheren iedere ochtend 
van 9.00 tot 12.00 uur kunnen wij 
hoopvol uitzien naar de toekomst. 
Het leeft en bruist in onze parochie-
kern Sint Jozef !

en een goed doel. Bij gelegenheid van 
het 75 - jarig bestaan van de parochie 
is er een boek uitgegeven over de ge-
schiedenis van de Sint Jozefparochie. 
Dit boek, ‘Op de golven van de tijd’, is 
samengesteld door Hans Claessen in 
samenwerking met Joop Wigman. 
In 2006 vierden we het 25 - jarig be-
staan van de wijkcontactpersonen. 
Zij zijn immers de ‘ogen en de oren’ 
van de parochie! En onvergetelijk 
was in 2009 het spetterende paro-
chiefeest met een bruisend Sint Jo-
zeflied!
M25, een groep jongeren, is aan het 
werk om ‘diaconie’ in praktijk te 
brengen. Zij hebben geschaatst met 
jonge asielzoekers uit Valkenburg en 
ze organiseerden een ‘goede doelen-
diner’ waarvan de opbrengst ten goe-
de kwam aan het slaan van waterput-
ten in Bangladesh (voor de stichting 
Max Foundation).
Eenmaal in de vier jaar vindt er een 
Byzantijnse viering plaats. Recente-
lijk, in november 2011, was daar voor 
het eerst een Hongaarse bisschop, 
Mgr. Fülöp, die vóór ging in de vie-
ring. Muzikaal werd deze viering op-
geluisterd door het Utrechts Byzan-
tijns koor.
De werrkgroep M.O.V. (Missie Ont-
wikkeling en Vrede) verzorgt diaco-
nale activiteiten. Zo wordt er onder 
andere eenmaal per kwartaal een 
maaltijd verzorgd voor het straatpas-
toraat (hulp aan dak- en thuislozen 
en verslaafden) in Den Haag.
De musical Jesus Christ Superstar is 
met vele enthousiaste zangers, zan-
geressen en acteurs en actrices opge-
voerd in het jaar 2000. En de scratch - 

het cluster met Katwijk, Oegstgeest 
en Voorschoten: de parochie  
H. Augustinus.

Parochianen
Maar niet alleen het gebouw en de 
pastores vormen de Sint Jozefparo-
chie. Een niet onbelangrijk deel 
wordt door de parochianen gedragen! 
Het kerkbestuur, de individuele leden 
zijn ‘kerkmeesters’, bestond uit paro-
chianen. Heren van een ze ke re leef-
tijd, allen met een staat van dienst in 
het kerkelijk leven. De pastoor was de 
voorzitter, en schreef de notulen van 
de vergaderingen in een groot boek. 
Lijdensmeditaties, vasten- en ont-
houdingsdagen, plechtige hernieu-
wing der doopbeloften, het leefde in 
die tijd! Het kerkblad verscheen on-
der de naam ‘Roomsch Wassenaar’.
Het kerkbestuur was tegelijkertijd 
schoolbestuur. Het personeel van de 
rooms - katholieke lagere school Sint 
Jan Baptist heeft sollicitatiegesprek-
ken gehad met de pastoor uit die tijd.
We kenden toen de Maria congregra-
ties, het veertigurengebed en het 
feest van Christus Koning. Het werd 
allemaal uitbundig gevierd. Maar het 
‘Rijke Roomsche Leven’ veranderde in 
de jaren 1950 – 1960. Kerkbestuur 
werd parochiebestuur, het schoolbe-
stuur ging zelfstandig verder.  Vanaf 
het begin van de Sint Jozefparochie 
was er een koor: de Magnificat Can to-
rij. Collectanten, misdienaars, aco-
lieten, velen hebben in de loop van al 
die jaren hun dienst ingezet in het 
belang van de Sint Jozefparochie.

Eigentijds
Feesten, dat zijn er vele geweest, 
want feesten kon men in de Sint 
Jozef ! In 1987 was er het 25 - jarig be-
staan van het kerkgebouw, met een 
hele feestweek. Voor jong en oud was 
er vertier.  In 1990 vierden we het 60 
- jarig bestaan van de Sint Jozefparo-
chie, met vaantjes, een vossenjacht 

Berg - Buijs en mevrouw Monique 
Monnoye.

Samenwerking
In 1996 werd de Raad van  
Wassenaarse Parochies opgericht. 
Dit betekende samenwerking met 
de twee andere Wassenaarse paro-
chies De Goede Herder, en de Sint 
Willibrordus.
In 2008 werd  de samenwerking 
nog nauwer, getuige het feit dat de 
Raad werd omgebogen naar de Fe-
deratie van Wassenaarse Parochies. 
Uiteindelijk gaat in het jaar 2012 de 
samenwerking regionaal verder in 

Pastores kwamen en gingen: de 
Bouvère, Nooij, Somerwil en pas-
tor Hoogenboom. Pastoor Van 
Steekelenburg realiseerde SION 
(architect Johan Goudeau), het 
bijgebouw aan de Sint Jozefkerk 
dat dient als vergaderruimte, 
repetitieruimte voor de koren, 
kortom als multifunctionele 
ruimte. Pastoor Van Winkel en 
kapelaan Biesjot traden aan, en na 
deze heren was daar kapelaan Ype 
de Jong voor een korte tijd en pas-
toor Michel Hagen. Ook pastoraal 
werkers zorgden voor verster-
king: mevrouw Marijke van den 

Opgericht in 1930 startte de Sint Jozefparochie in een 
houten noodkerkje aan het Rozenplein. De pastorie was 
ernaast, het eerste woonhuis op de Deijlerweg. Pastoor 
Wiemers, pastoor Van Woesik, pastoor Versteegen, allen 
bleven ongeveer tien jaar in de parochie. Pastoor Jansen 
kwam in 1958 en werd tot bouwpastoor benoemd. In 1962 
werd de nieuwe Sint Jozefkerk aan de Parklaan, de huidige 
locatie, geconsacreerd door Mgr. M.A. Jansen. Architect 
Van der Laan heeft het gebouw en interieur ontworpen. 

Loop eens binnen bij de Sint Jozef

Wassenaar 
Parochiekern St. Jozef
Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar
Telefoon 070 - 5114262
Email bestuur@sintjozefwassenaar.nl
Website www.sintjozefwassenaar.nl
Gastvrouw /  Op maandag t/m vrijdag van 
gastheer  9.00 - 12.00 uur
Sacramentskapel Elke werkdag van 9.00 -17.00 uur 

open
Gebedsleider is Leo Elshout met een bijzondere 
zending voor de Hongaarse gemeenschap in 
Nederland

CaFE 2 - de katholieke kerk verkennen
Voor iedereen die onze katholieke 
kerk beter wil leren kennen, orga-
niseren we acht bijeenkomsten 
in Sion bij de St. Jozefkerk in Was-
senaar. Het is een heel ontspannen 

manier om met ons rooms – katholieke geloof bezig te zijn. Voor wie is 
dit bestemd?  n Belangstellenden die de katholieke kerk willen verken-
nen  n Parochianen als opfriscursus  n Mensen op weg naar of na op-
name in de Rooms – Katholieke Kerk  n Als vervolg op de Alpha - cursus.
Dus eigenlijk voor iedereen. Heeft u vragen over uw geloof, wilt u uw 
geloof verdiepen of gewoon eens praten over wat u beweegt, u bent 
van harte welkom. Het kost niets, maar er kan een vrijwillige bijdrage 
worden gevraagd voor het drankje en de teksten. De bijeenkomsten 
vinden in 2012 plaats op de volgende woensdagen met deze thema’s:

15 februari : Wat is de mis?
29 februari : Het hart zuiver houden
14 maart : De doop
28 maart : Persoonlijk gebed
11 april : Hoe kunnen we de mis meer beleven?
25 april : Maria en de heiligen

In ‘CaFE 2’ geeft Marcellino D’Ambrosio, theoloog ,gehuwd en vader 
van vijf kinderen, uitleg over belangrijke aspecten van het katholieke 
geloof. Aan de hand van leuke en leerzame presentaties op DVD 
wordt het thema van die dag toegelicht. Geen droge opsomming van 
catechismuswaarheden, maar begrijpelijk en met veel praktische tips. 
Na een kopje koffie praten we samen over wat we gezien en gehoord 
hebben. Alles draait om ontmoeting, uitleg en gesprekken. Samen 
onze kerk, met haar tradities en gebruiken, ontdekken door te delen 
wat we weten, ervaren en beleven.
De katholieke kerk verkennen behoort tot de serie die de naam ‘CaFE’ 
draagt. Dat staat voor ‘Catholic Faith Exploration’, het katholieke geloof 
verkennen. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en eindigen om 
22.00 uur. U kunt vanaf 19.45 uur binnenlopen. De locatie is Sion aan 
de Parklaan 28 in Wassenaar.
Aanmelden is niet nodig, maar als u weet dat u zal komen, kunt u 
dit laten weten per telefoon of email, zodat wij kunnen zorgen voor 
genoeg koffie en thee.
Het Alpha - team van de St. Jozefkerk: Reinoud Kaasschieter en Marian 
Noordover. Email: alpha.jozefkerk@hotmail.com.
Telefoon: 070 - 5114262 (maandag- tot en met vrijdagmorgen).

Jozef (bijgenaamd de timmerman) was 
volgens de Bijbel de pleegvader van Jezus 
Christus. Hij was ten tijde van Jezus’ geboorte 
met Maria verloofd. Jozef wordt in Mattheus 
genoemd als zoon van een verder onbekende 
Jakob. In het boek Lucas 1:26-38 wordt melding 
gemaakt dat de aartsengel Gabriël aan Maria 
berichtte dat zij een zoon ter wereld ging brengen. 
De Bijbel vertelt ook dat Jozef een afstammeling 
was van koning David. Hij was timmerman van 
beroep. De laatste keer dat hij wordt genoemd in de 
Bijbel is als Jezus twaalf jaar oud is. 

Samen vieren in de 
Sint Jozef.

mailto:bestuur@sintjozefwassenaar.nl
http://www.sintjozefwassenaar.nl
mailto:alpha.jozefkerk@hotmail.com
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Samen Kerk Zijn
Drie hele makkelijk uit te 
spreken woorden, maar je 
moet het wel met elkaar 
waarmaken en dat gebeurt 
ook in Katwijk door hulpvaar-
dige handen, meedenkende 
hersenhelften, luisterende 
oren en baanbrekende ver-
kenners onder de jongeren, 
oudere jongeren en ouderen 
in onze parochiekern. We 
zijn geen ‘Wonder van Maar-
tensdijk’ maar we beschikken 
over veel betrokken vrijwil-
ligers. Want hoe komt anders 
ons parochieblad Het Schip 
tien keer per jaar uit en bij de 
parochiaan op de deurmat, 
zit men in een opgeruimde en 
schone kerk, zijn er telkens 
andere diensten zoals een 
Taizéviering, wordt er een 
ouderendag georganiseerd 
enzovoort? Dat ‘Samen – Kerk 
– Zijn’ was heel sterk in het 
jubileumjaar van onze paro-
chiekerk voelbaar. Je kan iets 
realiseren door samen te wer-
ken en dan blijk je toch meer 
te kunnen dan jezelf ooit kon 
vermoeden.

Bijzondere momenten    

Het trieste overlijden van pastoor Chiel Schiebroek in 1997 en 
onze Feyenoord – pastoor Hans Ammerlaan in 2003 maakte 
diepe indruk in de parochie. Maar in de navolgende pastoor-
loze periodes bleek de kracht van de parochiegemeenschap. 
Zo sterk dat in juni 1998 de speciaal door Stichting Veldwerk 
voor onze parochie geschreven musical ‘Johannes en het zand’ 
door parochianen werd opgevoerd. In het jubileumjaar 2011 
werd met koorleden van Vocalis en De Vrolijke Noot een zeer 
succesvolle interpretatie van de musical ‘Mozes’ opgevoerd.
Zo’n moment is er ook met de viering van Allerzielen waar 
je de overledenen van het afgelopen jaar herdenkt, maar 
ook stil staat bij al die andere parochianen die ook ‘levende 
stenen’ in onze parochiekerk waren.
Het afscheid met ingang van dit jaar van Harry van Mierlo 
als vice - voorzitter van het parochiebestuur na vele jaren 
bestuurlijk de kar te hebben getrokken zo ook in de bege-
leidingsgroep, voor te zijn gegaan in woord- en communie-
vieringen en… wat heeft hij niet gedaan? Van hem is ook de 
gevleugelde uitspraak ‘Pastores komen, pastores gaan, maar 
onze H. Joannes de Doper zal altijd blijven bestaan’. En ook 
voor hem zijn er weer opvolgers.

maakte ook de plannen voor een 
nieuwe parochiekerk noodzake-
lijk. Op 15 mei 1911 werd na allerlei 
bouwproblemen de nieuwe kerk, 
aan wat nu de Kerkstraat heet, 
geconsacreerd. De inrichting van 
deze jubilaris heeft net als alle ka-
tholieke kerken vele veranderin-
gen gekend in de loop der jaren. Op 
het einde van 1939 telde de paro-
chie duizend zielen, maar er was 
ook toen al een bloeiend katholiek 
leven. De wijkkerk van de Lauren-
tius Gemeenschap Rijnsburg moest 
eind vorige eeuw worden gesloten 
door de schaduwen van ‘Samenwer-
king geboden’. In 2012 is de paro-
chie door vele factoren uitgegroeid 
tot een vitale en bruisende paro-
chiekern met een hele duidelijke 
plaats in de Katwijkse samenleving. 
En ze leeft nog lang en gelukkig…

Van stof ontdaan

In 2007 is het historisch archief 
van de parochie bij de gemeente 
Katwijk ondergebracht om het be-
ter te bewaren voor het nageslacht, 
maar niet na vele publicaties in het 
parochieblad Het Schip en lokale 
bladen. Vele wetenswaardigheden 
en prachtige verhalen zijn zo ‘Van 
stof ontdaan’. Op de pastoriezolder 
lag alles onbeschermd en door vele 
uren vrijwilligerswerk is alles nu 
goed gearchiveerd. Een aanrader 
voor wie dit nog niet heeft gedaan, 
want je komt zoveel meer te weten 
over vroegere jaren.

telde men daar 154 en 100 huizen, 
Rijnsburg en Valkenburg bleven 
van een eigen herder verstoken en 
behoorden tot de statie Oegstgeest. 
Een voorloper van de latere samen-
werking en fusie? 

Eindelijk een parochie
Vooral door de vestiging van de pa-
ters jezuïeten in 1831 aan het Over-
rijn, kwam de nieuwe parochie 
nu wel met medewerking van de 
geestelijke en wereldlijke overheid 
tot stand. De Kolfbaan en de stal 
van het logement ‘De Palmboom’ in 
de Grote Steeg werden gesloopt en 
van het materiaal werd een nieuwe 
parochiekerk gebouwd. De her-
berg zelf werd pastorie en bleef dat 
tot 1911. Het kerkje telde 254 zit- en 
staanplaatsen. Het was maar heel 
eenvoudig, maar in 1846 werd dit 
kerkje dan plechtig ingewijd. Het 
gouvernement erkende de parochie 
als een zelfstandige gemeente en 
het parochieleven kwam op gang. 
Een tekort aan plaatsen in de kerk, 
vooral tijdens het badseizoen, 

Hoewel de parochie H. Joannes de 
Doper al sinds 1846 bestaat, gaat de 
geschiedenis van het katholieke le-
ven uit deze streek heel wat verder 
terug. In 866 werd Valkenburg al 
als een zelfstandige parochie ver-
meld, hetgeen gezien de Romeinse 
vestiging in onze streken en de 
kerstening daarna geen wonder 
was. In 1378 had Katwijk een eigen 
zelfstandige parochiekerk met een 
eigen pastorie en een eigen com-
mandeur, terwijl Katwijk aan Zee 
vanaf 1460 een hulpkerk had, ge-
wijd aan de H. Andreas. Deze kerk 
heet nu ‘de witte kerk’ en is als Pro-
testantse kerk nu bekend. Rijns-
burg genoot wijd en zijd bekend-
heid om zijn abdij. Natuurlijk is 
dit alles niet zo gebleven. Midden 
in de woelige tijden van de Spaan-
se bezetting en de godsdienststrijd 
werd Wouter Barneveld als laatste 
pastoor van Katwijk de eerste pre-
dikant ter plaatse tot 1582. Pas in 
1642 kwam het tot een nieuw pas-
toraat dat in Oegstgeest gevestigd 
werd. De beide Katwijken, in 1694 

Het is geen sprookje, maar het loopt wel goed af met de H. 
Joannes de Doper, een bruisende, creatieve en vitale pa-
rochie in Katwijk, die nu door het leven gaat als parochie-
kern van de nieuwe parochie H. Augustinus. Om te weten 
waar je  staat als parochiekern en waar je heen wilt, moet 
je het verleden goed kennen. Daarom gaan we met zeven-
mijlslaarzen, om in sprookjestermen te blijven, door een 
lange geschiedenis heen. Leest u even mee?

Open deuren bij de H. Joannes de Doper

Katwijk 
Parochiekern H. Joannes de 
doper
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
Telefoon  071 – 4029402
Email joannesdedoper.katwijk@casema.nl 
Website www.joannesdedoper.nl
Secretariaat Op dinsdag-, woensdag- en vrijdag-

morgen is Anneke Noordermeer – 
Karremans van 8.45 – 11.45 uur op het 
parochie-secretariaat aanwezig

Parochiehuis Voor vragen over verhuur ‘de kleine 
JOANNES’ informatie bij Wim Kok op

 071 – 4023666
Gebedsleider is Anneke Noordermeer – Karremans

Samen vieren, maar niet alleen in het weekend

Zomaar wat pareltjes in onze 
parochiekern
n De jaarlijkse kerkenveiling in oktober, nu al 108 keer 
gehouden, bracht de laatste keer 21.510 euro op waarmee 
extra werkzaamheden kunnen worden bekostigd. Deze 
veiling startte ooit als bollenveiling.
n De kruiswegstaties die pastoor Hendriks tussen 1915 – 
1919 zelf schilderde en die in 1997 werden gerestaureerd 
dus niet meer ‘gesopt’ hoefden te worden door de spons- 
en zeemclub. Want ze waren zo helder dat we zelf op statie 
nr. 4 zagen dat pastoor Hendriks zichzelf had geschilderd 
zo ook gezichten van parochianen.
n De contacten met rooms – katholieke basisschool ‘de 
Horizon’ die ook schoolvieringen in de kerk houdt.
n Het angelusklokje van 480 jaar oud dat op het priester-
koor staat.
n De blik naar de wereld om ons heen en de andere 
geloofsgemeenschappen in Katwijk is open en is er één 
met een uitgestoken hand. Oecumene is een groot goed 
en waar pastoor Toon Raadschelders, ook bekend van de 
K.R.O. – radio,  bij zijn installatie in 1970 al zei: ‘Ik kom niet 
naar een plaats met 3.200 katholieken, maar naar een 
plaats met 35.000 inwoners’, spreken we nu over missio-
naire dynamiek. Daar liggen kansen voor onze open paro-
chiekern. Gelukkig hebben we de foto’s nog, want elke foto 
zegt meer dan duizend woorden. Kijk dus maar eens op 
onze website naar wat deze parochiekern bindt en boeit.

Voor de muzikale ondersteuning bij de zater-
dag- en zondagviering zijn de koren Cante-
mus, middenkoor Vocalis en kinderkoor De 
Vrolijke Noot beschikbaar. De Vrolijke Noot is 
vijf jaar geleden ontstaan uit een brede school-
initiatief bij de ‘buurman’, basisschool ‘de  
Horizon’. Helaas is het jongerenkoor jaren ge-
leden opgehouden te bestaan, maar wie weet…
Het honderdjarig bestaan van de parochie 
werd in 1946 groots gevierd met als parochie-

cadeau de glas in loodramen. In juni 1996 
werd dan ook honderdvijftig jaar parochie 
gevierd met als thema ‘Vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet’ Zo was er ook het jubi-
leumjaar ‘R.K. parochiekerk honderd jaar 
jong’ van de Open Monumentendag 2010 tot 
en met de Open Monumentendag 2011 met 
activiteiten voor alle parochiële doelgroepen. 
Maar het werd ook intens gevierd met andere 
geloofsgemeenschappen in Katwijk.

Gezamenlijk ontbijt in ‘de kleine JOANNES’ voor de viering en de fietstocht op St. Jansdag.

mailto:joannesdedoper.katwijk@casema.nl
http://www.joannesdedoper.nl
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bouw van Wassenaar. Maar je hebt 
veel meer nagelaten dan alleen een 
kerkgebouw dat je naam draagt. 
Je had het nooit allemaal kunnen 
bedenken, toen je hier zo resoluut 
je voet op het strand zette. Maar je 
hebt een forse afdruk achtergelaten. 
Kijk maar eens even om je heen:
n 1321 jaar Christendom, soms glo-
riërend soms verguisd, maar altijd 
levend en steeds weer inspirerend 
voor nieuwe generaties. 
n Behalve de kerk die jouw naam 
draagt zijn er nog twee nieuwe ker-
ken in Wassenaar. En als ik die kerk 
in Den Haag en de vier protestantse 
bedehuizen in Wassenaar ook mee-
tel, zijn er hier zeven kerken uit jou 
voortgekomen, waar nog iedere dag 
en iedere week meer dan duizend 
mensen de Heer aanbidden.
n Zoveel scholen (hoeveel eigen-
lijk) waar onze kinderen net iets 
meer leerden en leren dan rekenen 
en taal.
n Een voetbalclub (Blauw Zwart), 
een muziekvereniging (Excelsior) 
en een scoutinggroep.
n Een cultureel centrum (de Wa-
renar) en een sociaal centrum (het 
Van Heekerenhuis).
n Een verzorgingshuis (het Willi-
brordushuis) en een woningbouw-
vereniging, (St. Willibrordus) en 
een straat die naar je is genoemd.
Allemaal monumenten die je naam 
in ere dragen. Evenveel bakens 
voor de toekomst.

(St. Jozef ).  Desondanks groeide 
het aantal parochianen tot rond 
de vierduizend. Kerk en parochie 
overleefden met moeite de Tweede 
Wereldoorlog en dienden onder-
tussen als schuilplaats voor onder-
duikers. En na de oorlog leken de 
bomen tot in de hemel te kunnen 
gaan groeien..

Van 1950 tot 2012
Maar de bomen groeien niet tot 
in de hemel. Er volgen 62 bewo-
gen jaren, nog te dichtbij om echt 
geschiedenis over te schrijven. De 
kerk wordt eerst van binnen wit 
geschilderd, vervolgens van haar 
bijgebouwen (pastorie en Jeroen-
huis) ontdaan, dan weer van een 
nieuw en verfraaid interieur voor-
zien. Het Tweede Vaticaans Con-
cilie brengt veranderingen in de 
eredienst en in de geloofsbeleving. 
Dan was er de aanslag van de mo-
derniteit, gelovigen en priesters 
zien het niet meer zitten en verla-
ten de kerk. Tegelijk waren er ook 
trouw en bekeringen. Het aantal 
parochianen stabiliseert op rond 
de tweeduizend. Er waren ook te-
kenen van spirituele verdieping, 
mondialisering en samenwerking. 
De Wassenaarse parochies gaan 
samen in de ‘Federatie van Wasse-
naarse Parochies’. Uiteindelijk gaat 
de parochie van St. Willibrordus 
op 1 januari 2012 op in de nieuwe 
parochie H. Augustinus.  Wat nog 
wel staat, is de Willibrordkerk. Het 
is een monument voor het Chris-
tendom, op de plek waar eens onze 
broeder Willibrord zo resoluut 
voet aan wal zette om Europa te 
gaan bekeren.

De erfenis van St. Willibrordus
Wat heeft St Willibrordus ons als 
erfenis nagelaten na 1321 jaar? Een 
kerk, ja en een kerk die er mag zijn. 
Het is nog altijd het hoogste ge-

eerste instantie bezochten pries-
ters stiekum de vervolgde gelovi-
gen. Omdat het toch, in dorpen 
als Wassenaar, om de meerderheid 
van de bevolking ging, werden de 
katholieken langzaam maar zeker 
toch weer ‘gedoogd’ (een typisch 
Nederlandse oplossing?). In 1647 
was er zelfs weer een pastoor van 
Wassenaar en in 1724 was er weer 
een katholieke St. Willibrordus-
kerk op de plaats waar nu de Wa-
renar staat. Er waren toen ruim 
zevenhonderd parochianen. Zo 
herrees langzaam de parochie van 
St. Willibrordus uit haar as. Toen 
rond 1800 de Franse tijd aanbrak, 
vonden er zelfs onderhandelin-
gen plaats over de teruggave van 
de Dorpskerk (de oude Willibrord) 
aan de katholieken, maar dat bleek 
een brug te ver en de parochie stel-
de zich tevreden met de permissie 
om een eigen kerkhof te stichten.

Van 1800 tot 1950
Dit was een tijd van opbouw en 
bloei. In 1853 werd de bisschoppe-
lijke hiërarchie hersteld. In de de-
cennia daarna groeide de katho-
lieke kerk verder en tegen het eind 
van de eeuw waren er meer dan 
tweeduizend katholieken in Was-
senaar. Er werd voor fl. 120.000,- 
een nieuwe kerk gebouwd, de 
hui dige St. Willibrorduskerk, die 
nog steeds aan de Kerkstraat staat. 
Krachtige pastoors, zoals Tho-
lenaar en Buys, zorgden voor de 
bloei van het godsdienstige en 
gemeenschapsleven. Er kwamen 
scholen voor jongens en meisjes, 
Ka jot ters, de Volksbond, het Vrou-
wengilde en nog veel meer. Er wer-
den ‘stekken’ van ‘de oude stam’ 
van St. Willibrordus genomen, die 
uitgroeiden tot nieuwe parochies 
in Den Haag (Maria van Goede 
Raad), in Wassenaar Zuid (De Goe-
de Herder) en in Wassenaar Noord 

en keuterboertjes, later Wassenaar 
genaamd.

Van 1500 tot 1600
Voor de katholieke parochie van 
Wassenaar was dit een ronduit 
rampzalige eeuw. De wederdoper 
Jan van Leyden zorgde in het begin 
van de eeuw al voor oproer in deze 
streken. Maar nadat Karel was op-
gevolgd door zijn zoon Philips werd 
het echt menens. Hollandse edelen 
togen naar Brussel met een smeek-
schrift, maar werden als bedelaars 
het koninklijk paleis uit gegooid. 
Razend keerden ze naar huis terug. 
Ze koelden hun woede op de katho-
lieke kerken en sloegen alle beelden 
kort en klein. De Wassenaarse jon-
ker Herbert van Raephorst was daar 
ook bij. Op 21 september 1566 hakte 
Herbert met een houweel het altaar 
van de St Willibrordkerk aan stuk-
ken. Toen pastoor Dirk Woutersz. 
hem wilde tegenhouden, werd hij 
neergeslagen en Herbert en zijn 
vrienden namen de kerk van St. 
Willibrordus in beslag.  Zeven jaar 
later rukten de Spaanse troepen op 
om Leiden in te nemen. Om hen 
tegen te houden, staken de Leidena-
ren de kerk van Wassenaar in brand. 
Na een jaar werd Leiden ontzet door 
de prins van Oranje en was Holland 
vrij, maar de Wassenaarse katholie-
ken waren hun kerk kwijt, de ka-
tholieke eredienst werd verboden 
en de parochie van St. Willibrord 
verdween ondergronds. Het kostte 
twee eeuwen om zich daar weer bo-
venuit te worstelen. 

Van 1600 tot 1800
Nederland werd missieland en in 

De eerste 750 jaar
Vanaf de vroegste tijden, zeg maar 
het jaar nul, was de grond al wat 
voorbereid daar in dat drassige ge-
bied aan de monding van de Rijn. 
Waarschijnlijk waren onder de Ro-
meinen die het Castellum bouw-
den in Rijnsburg al wel wat vroege 
Christenen en misschien is Sint 
Maarten er ooit wel eens geweest. 
Of had  Servatius vanuit Maas-
tricht al eens wat verkenners deze 
kant op gestuurd. Maar tot een 
hechte groep, zeg maar een paro-
chie, was het nog niet gekomen. 
Dat de Friezen, de Franken en de  
Saksen elkaar intussen het land 
betwistten, had ook niet bepaald 
geholpen. Maar toen, op een 
mooie zomerdag in het jaar 690, 
arriveerde er een bootje vanuit het 
land van de Angelen en de Saksen,  
geroeid door twaalf jonge man-
nen, geleid door een monnik, 
Willem - broer geheten. Resoluut 
zetten ze voet aan wal. Hun mis-
sie was om het gebied dat nu de 
Randstad heet, aan God te wijden 
en er het Christendom te vestigen.  
Dat lukte wonderwel en enkele ja-
ren later was Willibrord bisschop 
van Utrecht en verrezen er overal 
in het land katholieke kerkjes. Eén 
daarvan stond bijna zeker op een 
terp vlak achter de duinen, net 
ten zuiden van de Rijn. Het was 
vast heel eenvoudig en van hout 
en plaggen gemaakt, maar in ie-
der geval hield het de herinnering 
levend aan de grondvester van de 
Nederlandse kerk, Sint Willibrord. 
Er omheen ontstond iets wat je 
een parochie zou kunnen noemen 
en een dorpje van schelpvissers 

Zo’n 1300 jaar geleden werd er een zaadje geplant, vlak 
achter de duinen, een beetje ten zuiden van waar de mach-
tige rivier de Rijn uitmondde in de Noordzee. Laten we 
eens kijken hoe het met dat zaadje is gegaan, hoe het is 
gegroeid en wat het heeft opgeleverd.

Met dank aan Sint Willibrordus

Wassenaar 
Parochiekern Sint Willibrordus
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
Telefoon 070 - 5118133 (De Sloep)
Email De Sloep willibrordwassenaar.desloep@
 hetnet.nl
Website www.sintwillibrorduswassenaar.nl
Spreekuur Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 12.30 
(De Sloep)  uur
Mariakapel Deze is open behalve op maandag 

van 9.30 - 16.30 uur

Plus een hechte geloofsge-
meenschap
En natuurlijk hoort tot je erfenis een hechte geloofs-
gemeenschap binnen de nieuwe parochie van de H. 
Augustinus, één van de zes pijlers van die parochie. 
We zijn wel niet meer zo talrijk als we eens waren, 
maar zoals de geschiedenis toont kun je ook met 
twaalf man nog heel wat voor elkaar brengen. Tegen-
woordig is pelgrimeren ‘in’ als uiting van spiritualiteit. 
Wij weten ons pelgrims onderweg en we kennen de 
beproevingen en de beloningen van pelgrims. Sjouw 
niet teveel historie met je mee, want alles wat je ach-
terlaat, is mooi meegenomen. Maar aanvaard de weg 
als een doel op zich en hou het oog steeds gericht 
op God en op je medepelgrims. Bedankt voor wat je 
voor ons hebt betekend Willibrordus. Wij gaan verder 
met jouw zinspreuk: ‘Feliciter in Nomine Domini – 
Gelukkig in de naam van de Heer’. 

Het Cultureel Cen-
trum de Warenar en 
voetbalvereniging 
Blauw-Zwart zijn’er-
fenissen’ van het Rijke 
Roomsche Leven.

mailto:willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
mailto:willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
http://www.sintwillibrorduswassenaar.nl
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Als jullie, jongeren, 
een super geloofsfeest 
in Brazilië willen mee-
beleven, dan nodig ik 
jullie uit om alvast te sparen. Maar het zou ook 
mooi zijn als jullie opa’s en oma’s en ouders jullie 
willen sponsoren. Een deelname aan de Wereldjon-
gerendagen verandert jullie leven, dat bleek ook 
na het feest in Madrid. Jongeren hebben God kun-
nen ervaren in andere jongeren, in de stilte, tijdens 
vieringen en in hun eigen harten. Dat gunnen we 
elkaar toch?

Er zijn vorig jaar vanuit onze parochie H. Augustinus 
minimaal drie jongeren in Madrid geweest: één uit 
Oegstgeest, één uit Katwijk en één uit Wassenaar. We 
hopen natuurlijk dat het er véél meer worden bij de 
Wereldjongerendagen eind juli 2013 in Rio de Janeiro!
Wat hebben de jongeren beleefd in Madrid? Dat we 
niet de enigen zijn die God zoeken; dat geloven zelfs 
een megafeest kan zijn: honderdduizenden jongeren 
zingend, dansend en biddend in de straten en in de 
metro’s; dat twee miljoen jongeren in stilte kunnen 
bidden; dat er andere jongeren zijn met wie je echte 
vriendschap kunt opbouwen; dat we ontdekken dat 
Jezus geen theorie is maar een persoon tot wie we 
kunnen bidden.

Na Madrid: 
op naar de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro!

M25RO
CK

 S
O
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D

Geslaagde kerstbrunch georga-
niseerd door M25 Wassenaar

Zondagmiddag 18 december organiseerden de jongeren van M25 een kerstbrunch voor mensen die daarvoor speciaal waren uitgenodigd. De weken ervoor waren de jongeren druk in de weer met de voorbereidingen, zo-als het maken van een draaiboek, samenstellen van het menu en het regelen van sponsors. Er werd ook hard en enthousiast gewerkt aan tafel- en kerstboomdecoraties.Die zondagochtend werd Sion prachtig versierd, er was zelfs een echte kerstboom. De eerste gasten kwamen rond 12.00 uur binnen en na een drankje serveerden de jongeren een heerlijke soep. Daarna volgde het buffet, bestaande uit verschillende soorten broodjes, kerst-brood, zoet en hartig beleg, gekookte eieren en zelfge-maakte salade. Een van de jongeren speelde prachtig verschillende kerstliederen op de piano. Tot slot werd er koffie en thee geschonken met chocolaatjes erbij en taart en brownies door de jongeren zelf gebakken. Bij het weggaan kregen de gasten een door de jongeren zelf gemaakte attentie mee met wat lekkers erin. Ver-schillende gasten sloten zich om 14.00 uur aan bij de ‘kerst sing – in’, door de New Voices georganiseerd. Het was een zeer geslaagde middag en de jongeren hebben vele mensen blij gemaakt.
Ben je tussen de 12 en 17 jaar, je bent van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten. Geef je op via het volgende mailadres: M25wassenaar@gmail.com Graag tot ziens!

De actie ‘Diaconac-
tion’ in het paro-
chiehuis door de 
jongeren van Rock 
Solid opgezet.

Opdracht bij de 
poldersurvival.

Jongerenwerk in parochiekern  
H. Joannes de doper

In Katwijk wordt al meer dan twintig jaar een programma aangeboden 
aan de jongeren vanaf twaalf  jaar. Vier leidsters staan klaar om de tie-
ners twee keer per maand (een keer op zondagochtend en een keer op 
vrijdagavond) een paar wervelende en inspirerende uurtjes te bezorgen. 
Sinds een jaar of vijf werken we met het Rock Solid programma van Youth 
For Christ. Elke bijeenkomst bestaat uit een aantal vaste onderdelen.
De bijeenkomsten vinden plaats op de zolder van de pastorie. Deze zol-
der is in 2010 helemaal opgeknapt voor en door de tieners tot hun eigen 
plek, met zitzakken om in te hangen tijdens de chill out en een barretje. 
Elk jaar in november doen we mee met ‘Diaconaction’ en natuurlijk vie-
ren we Kerstmis met elkaar. Er is ook een slotactiviteit. De afgelopen ja-
ren hebben we gestept door de duinen, midgetgolf in het donker, survi-
valspelen gedaan in de polder en een fotospeurtocht. Dit alles werd vaak 
afgesloten met gezamenlijk eten.
De huidige groep bestaat uit twaalf jongeren van veertien tot zestien 
jaar. Binnenkort zullen we met hen een ander programma gaan draaien 

(Solid Friends, een aansluitend pro-
gramma van Y.F.C.). Er zijn ook plan-
nen om, bij voldoende belangstel-
ling, een nieuwe Rock Solid groep 
te starten met tieners van twaalf en 
dertien jaar. Het is de bedoeling dat 
die groep gedraaid gaat worden door 
de oudste tieners van de huidige 
groep oud - leden. Kijk maar eens op  
www.Jwkatwijk.hyves.nl

Enthousiast samen 
kerk zijn en beleven.
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K i n d e r g e b e d 
a a n  d e  H .  A u g u s t i n u s

Heilige Augustinus, wijze man
Geef dat ik onthouden kan

Dat ik God niet hoef te begrijpen, maar in 
hem moet geloven

Want hij gaat heel de wereld te boven.
En word ik van ’t denken soms vreselijk moe

Stuur dan graag een engeltje naar me toe,
 Amen

Patroonheilige
Heb je nog onthouden hoe onze nieuwe parochie heet? 
Inderdaad: H. Augustinus. Augustinus is een heilige. Weet 
je wat dat is, een heilige? 
Een heilige, dat is iemand die bij God in de hemel is. Het is 
een heel goed mens die dood is gegaan en nu bij God in de 
hemel is. Een heilige kan ons helpen en wij kunnen hem of 
haar om hulp (voorspraak) vragen. We kunnen naar de hei-
ligen kijken en ze als voorbeeld nemen. De H. Augustinus 
is de patroonheilige van onze parochie. Dat betekent dat 
hij onze parochie speciaal beschermt.
Als we deze twee wijze lessen van Augustinus goed begrepen heb-
ben, dan kunnen we er ook wel een gebedje aan vast knopen. Dat 
gaat zo:

  Gezin, jeugd en jongeren

Om samen met het gezin te lezen
       Een verhaal: 

Wat de heilige Augustinus ons leert

Ik was dan wel bisschop en iedereen luisterde graag naar 

mij, maar soms had ik het zelf ook wel eens moeilijk. Een keer 

probeerde ik God te begrijpen. Dat lukte steeds maar niet. 

“Er is één God”,  begon ik dan “maar er zijn drie goddelijke 

personen: God de Vader, God de zoon – dat is Jezus – en God 

de Heilige Geest. Dat weet ik, want als we een kruisteken 

maken zeggen we altijd: In de naam van de Vader en van de 

Zoon en van de Heilige Geest, Amen. Maar hoe zit dat dan: 

drie personen, en toch één God?” Omdat ik het maar niet kon 

begrijpen ging ik maar een eindje lopen over het strand. 

En ik piekerde weer verder: “Drie personen, en toch één God. 

Één God in drie personen.” Ik wilde het snappen, maar ik 

werd er gek van. Toen zat er vlak bij het water een klein jon-

getje. Die had een kuiltje in het zand gegraven. Hij liep steeds 

maar heen en weer naar de zee. Dan schepte hij water in een 

emmertje en goot het in het kuiltje. “Waar ben je zo druk mee 

jongen?”, vroeg ik. “Nou meneer,” zei het jongetje, “ik schep 

de zee in dit kuiltje”. “Luister, manneke”, zei ik, “je snapt toch 

wel dat dit niet kan, die zee is veel te groot voor jouw kleine 

kuiltje. En bovendien loopt alles er steeds weer uit”. 

Het jongetje keek zo’n beetje schuin naar mij op. “Nou 

meneer”, zei hij, “er zijn anders mensen die proberen nog 

wel gekkere dingen te doen. Die denken dat ze God kunnen 

begrijpen met hun veel te kleine verstand. En dan maken 

ze zich nog boos als het niet lukt ook”. Mijn mond viel open 

en ik sloeg bijna stijl achterover. Ik wilde hem in zijn kraag 

grijpen, maar ik keek en ik zag hem nergens meer. Hij was 

gewoon verdwenen. 

“En zo”, zei Augustinus,  “heb ik twee dingen geleerd, die dag 

op het strand. En ik wil die twee dingen ook graag aan jullie 

doorgeven. Het eerste is: Let altijd goed op als je kinderen 

ziet, want soms zijn het geen kinderen, maar engelen van 

God, die je iets komen vertellen. En het tweede is: Je moet 

niet alles willen begrijpen. Daar is je verstand veel te klein 

voor. Sommige dingen moet je gewoon geloven. Dat is toch 

het enige wat je er mee kunt. En het voordeel is ook nog dat 

je dan niet zo vaak boos op jezelf hoeft te zijn, want boze 

mensen zijn er al genoeg”.

De tekening is gemaakt door Rani, 11 jaar van parochiekern 
De Goede Herder in Wassenaar.

Beste kinderen,  
De kerk is er natuurlijk ook voor jullie. Daarom laten we  
jullie ook graag kennismaken met onze patroonheilige de  

H. Augustinus. Het leukste is het om dit samen met het gezin  
of met opa of oma te lezen, bijvoorbeeld aan tafel. Het is ook  

bedoeld voor jonge kinderen. Als jullie iets niet snappen,  
moet je het gewoon vragen. Dag, tot ziens in de kerk!

Colofon
De redactie van dit informatiebulletin van de parochie  
H. Augustinus bestaat uit de leden van de taakgroep 
communicatie: Connie Schutten en Josefa Melo (Sint Jozef, 
Wassenaar), Otto Schrage en Peter de Boer (H. Laurentius 
en De Moeder Gods,Voorschoten), Annemieke Pijpers en 
Hanneke Reuser (De Goede Herder, Wassenaar), Klaas van 
der Poel en Jeannine Geurts (Sint Willibrordus, Wassenaar), 
May-lisa de Laat (H. Willibrord, Oegstgeest) en Gerard Bol 
(H. Joannes de Doper, Katwijk).
Dit blad is een uitgave van de parochie H. Augustinus 

bestaande uit de zes lokale parochiekernen. Uit deze 
parochiekernen hebben lokale redacteuren ook teksten 
en foto’s aangeleverd.
Eindredactie: Gerard Bol
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen 
 Vormgeving, Leiden
Druk: Van de Sande bv, Nootdorp
Oplage: 12.000
Het informatiebulletin wordt kosteloos verspreid via de 
parochiekernen, instellingen en andere distributiepunten.
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De Roysloot 11, 2231 NZ  Rijnsburg

T 071 - 402 92 00

E info@grimbergennoordermeer.nl

I www.grimbergennoordermeer.nl

Grimbergen-Noordermeer: gecertificeerd en erkend installatiebureau

Service waar je 
warm van wordt!

• Centrale verwarming

• Luchtbehandeling

• Airconditioning

• Sanitaire installaties

• Preventief onderhoud

• 24-uurs servicedienst

Voor een 
koninklijke 
behandeling!

www.deleeuwcircusevents.nl 06 - 51462953 of 071 - 4025195

De Leeuw Circusevents uit Katwijk viert haar 10-jarig bestaan van 
maandag 13 tot en met donderdag 16 augustus 2012 in Katwijk op 
het marktterrein met het fantastische Nederlands Magic Circus en 
workshopactiviteiten in de circustent. Op dinsdag 14 augustus spe-
ciale ouder- en kindworkshops, binnen twee uur circusartiest. Meld 
u aan, want vol is vol, veertig euro per twee personen en korting op 
de voorstelling. Workshops van 10.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 
16.00 uur. Bij voldoende belangstelling volgen meer workshops. De 
Leeuw Circusevents organiseert het hele jaar personeelsfeesten, cir-
cusworkshops voor scholen en instanties. Voor uw leukste feestje.

Circusworkshops in de zomervakantie

U heeft niet veel spullen nodig 
om ruimte tekort te komen

Huur een unit - bereikbaar 7 dagen p/w - 06.00 tot 23.00 uur

www.vanderluyt.nl      +31(0)71-5192000

Waar kinderen de 
 ruimte krijgen

1e Mientlaan 140 • 2223 LA Katwijk • Tel. 071-4073551
www.kinderopvangkatwijk.nl (medio februari online)

Binnenkort start SKW sportbso ‘t Buitenspel bij FC Rijnvogels!

Vestiging Katwijk 
Zeeweg 117
071 - 406 05 00
info@verheesnotarissen.nl

Vestiging Rijnsburg
Sandtlaan 45
071 - 409 71 97
www.verheesnotarissen.nl

KENNIS 
IS ONZE 
KRACHTKENNIS IS 

ONZE KRACHT

De stem die u boeit en bindt!

Zeewinde 25, 2224 GL Katwijk - gerardbol@live.nl - 06 – 36316703 - www.gerardbol.nl

In januari 2012 ben ik gestart als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke 
Stand in Katwijk en met mijn bedrijf ‘SpraakMaker’ in te huren als: 
zelfstandig trouwambtenaar in binnen- en buitenland - uitvaartleider - 
voice-over - gastspreker - dagvoorzitter - presentator/commentator

Als u het anders wilt dan bij anderen, met een inspirerende boodschap 
of persoonlijke touch met eigen geluid! Sleutelwoorden in mijn presen-
taties zijn: maatwerk, uniek, een stem die iedereen boeit en bindt.

Gerard Bol

mailto:gerardbol@live.nl
http://www.gerardbol.nl

