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Van de Bestuurstafel

er worden kaarsjes opgestoken. Waarna iedereen met een kaars in de hand
naar de begraafplaats loopt. De begraafplaats wordt schaars verlicht met
fakkels en alle kaarsjes worden op de
graven van familie of bekenden gezet.
Een prachtig moment van bezinning.
Parochiebestuur v.l.n.r.: Mike Emmerson, penningmeester; Fred Bakker, secretaris (tot 1 december 2018); Astrid van der Valk, vice-voorzitter; pastoor Michel Hagen, voorzitter; Jan Konst, begraafplaatsen; Chris Warmenhoven, gebouwen

Begraafplaatsen ... oases
van rust

veel begraafplaatsen is, door de naastliggende bebouwing, wel steeds beperkter geworden.

Naar een begraafplaats ga je om te
rouwen. Een plaats om je geliefden te
herdenken. Een plaats voor bezinning.
Veel mensen komen dan ook alleen als
ze ‘moeten’ naar een begraafplaats.
Wie wel eens vaker een begraafplaats
bezoekt, merkt direct de andere sfeer
die er heerst en dat het er best mooi
kan zijn. Ook al raast even verder het
verkeer voorbij, de indruk van serene
rust overheerst. Zeker in onze drukke
Randstad zijn begraafplaatsen daarmee groene oases geworden.

Begraven was eeuwenlang de enige
vorm van lijkbezorging in Nederland.
Crematie heeft vooral vanaf eind jaren
zestig van de vorige eeuw een flink
aandeel gewonnen.
De begraafplaatsen van de parochie
H. Augustinus hebben allemaal een
urnenmuur of columbarium, waarin de
urn met de as van de overledene voor
langere tijd wordt bijgezet.

Vroeger werden de mensen in en rond
de kerk begraven. De rijken lagen dicht
bij het altaar in de kerk, de armen buiten aan de rand van de begraafplaats.
Deze begraafplaatsen lagen vaak
midden in de dorpen en steden. Eind
achttiende eeuw werden ze om allerlei
redenen buiten de bebouwing gesitueerd. Voor de ingang lag vaak een
rooster, niet alleen om de honden en
varkens buiten te houden, maar ook de
duivel met z’n bokkenpoten. Deze
roosters zijn nu verdwenen.
Door de groei van de dorpen en steden
werden veel begraafplaatsen al snel
weer door de bebouwing ingehaald en
omsloten. De vijf kerkhoven van de
Augustinusparochie liggen direct naast
of achter de kerk. Het ene is rijk bedeeld met bomen en struiken, terwijl
het andere een meer open aanzien
heeft met lage beplanting.
De uitbreidingsmogelijkheden van

Begraafplaats H. Willibrord Oegstgeest
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Wanneer je over een van de begraafplaatsen loopt, is het indrukwekkend
om te zien welke teksten er allemaal
op de gedenkstenen staan. Vaak kun
je ook zien wat voor beroep de overledene heeft gehad. Naast marmer en
hardsteen worden er steeds meer an-

Allerzielen in de St. Willibrorduskerk
Wassenaar

Ik kan iedereen een bezoek aan onze
vijf begraafplaatsen aanraden. En niet
alleen van de bekende eigen parochiekern. Breng ook eens een bezoek aan
een van de andere begraafplaatsen,
het is zeker de moeite waard.
Er zijn wekelijks vele vrijwilligers hard
aan het werk, om deze oases van rust
in onze drukke omgeving er zo mooi
uit te laten zien.
Jan Konst, bestuurslid begraafplaatsen

Gedenkmuur met namen, begraafplaats De Goede Herder Wassenaar

dere materialen gebruikt. Vaak staat er
op een graf een foto van de overledene. Iets wat vooral in zuidelijke landen
wordt gedaan. Bij veel graven vind je
bloemen en planten. Niet alleen om
een sterfdag te gedenken.
Een begraafplaats heeft met Allerzielen bij veel nabestaanden van overledenen gelukkig nog een grote aantrekkingskracht. Namen van de overledenen worden in de kerk voorgelezen en

Bij de voorkant
Op de voorkant prijkt de kerststal
van de parochiekern Joannes de
Doper in Katwijk. In 2017 hebben we
ons voorgenomen de komende
jaren kerststallen te tonen van onze
verschillende parochiekernen. Traditiegetrouw wordt met Kerstmis het
kindje in de kribbe gelegd. In Jezus
toont God ons zijn meest beminnelijke gelaat. Foto: Astrid van der Valk

Kerstmis, Oud en Nieuw
Met het decembernummer komen we alweer aan de laatste editie
van dit kalenderjaar. Een parochieblad beginnen vergt heel wat
inspanning. Een parochieblad blijven uitgeven vraagt nog meer.
Het lijkt wel wat op het leven als gelovig mens. Zo sprak ik iemand
die als volwassene gedoopt is. Enthousiast beginnen vanaf je
doopsel en vormsel gaat bijna in een flow. Alles is nieuw en mooi
en interessant en inspirerend. Maar jaar in jaar uit verder gaan op
die weg en blijven werken aan jezelf, dat valt niet altijd mee. Toch
geldt net als voor het gewone leven ook voor het blad dat God
steeds weer die inspiratie geeft; steeds zijn er de mensen die hun
bijdrage leveren en steeds opnieuw verschijnt er dat mooie parochieblad waar we zo dankbaar voor zijn.
Deze editie staat vanzelfsprekend in het teken van Advent en
Kerstmis. Na Pasen is Kerstmis het grootste kerkelijke feest. Wat
het betekent dat God Mens wordt, blijft een onuitputtelijke bron
van inspiratie. De Advent is een hulp, een stimulans om dat feest
niet zomaar als weer iets leuks te laten komen en passeren. De
Advent helpt ons te vertragen, pas op de plaats te maken en na
te denken over de weg die we gaan en het doel dat we nastreven.
Deze Augustinus staat weer vol inspirerende en interessante
berichten, zowel uit de plaatselijke parochiekernen, als uit de
wereldkerk. Met dit laatste nummer van het jaar wens ik u een
gezegende Advent en alvast een Zalig Kerstfeest.

Pastoor
Michel Hagen
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Augustinus, 6 in 1 (vacaturebank)
Huwelijk, Gezin en Jongeren
H. Joannes de Doper - Katwijk
Liturgische Agenda 6 kerken
H. Willibrord - Oegstgeest
H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten
De Goede Herder - Wassenaar
Wassenaar Gezamenlijk
St. Jozef - Wassenaar
Sint Willibrordus - Wassenaar
Contacten
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Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON
De Augustinus is een uitgave van de parochie
H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar.
Redactieadres:
redactie@parochie-augustinus.nl
Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen
Eindredacteur: Els van Leuken
Locatieredacteuren:
Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen
Oegstgeest: vacant
Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen
Wassenaar: Hanneke Reuser,
Emmy van der Wilk, Louis Brackel
Rubrieksredacteuren:
Liturgische Agenda: Louis Brackel
Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk
Augustinus, 6 in 1: vacature
Pastoraal Team/Spiritualiteit:
Dirk Gudde
Huwelijk, Gezin en Jongeren:
vacature
Website:
www.parochie-augustinus.nl
Drukker:
Editoo B.V. te Arnhem
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Pastoraal Team

Uit het pastoraal team

Kapelaan Boris Plavčić, pastoraal werker Dirk Gudde, pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst en diaken George Brink

Op Weg
Op zondag 2 december begint de Advent. De afgelopen weken (de laatste
weken van het kerkelijk jaar) gingen de
lezingen over de eindtijd. Aan alles
komt een einde, ook aan wereldrijken,
culturen, machtsblokken, ook aan een
Westerse of Oosterse dominantie,
noem maar op. Paulus zegt in zijn
beroemde tekst over de liefde: “De
gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal
een einde nemen. Want ons kennen is
stukwerk en stukwerk ons profeteren”
(1 Korinthe 13, 8-9). Doordenkend op
die woorden van Paulus zal zelfs de
wetenschappelijke kennis (die nog
lang niet aan zijn einde is), zijn beperkingen leren kennen. Met het feest van
Christus Koning hebben we gevierd
dat God is begonnen zijn wereld te
herscheppen. Het hoogtepunt in onze
geschiedenis is daarin de geboorte
van Jezus. Het eindpunt is dat heel
deze schepping in Hem zijn oorsprong
en voltooiing vindt. Want het zal uiteindelijk gaan om de nieuwe mens. Dat is
niet een mens die door genetische
modificatie van alle ziekten en kwalen
is verlost. Dat is een fata morgana dat
steeds aan de horizon blijft en nooit
wordt bereikt. De nieuwe mens is de
mens die met Gods genade meewerkt
en zo stap voor stap wordt herschapen
tot gelijkvormigheid met het beeld van
Christus (vgl. Romeinen 8,29).
Met de Advent willen we ons bewust
worden wat het betekent dat God Mens
wordt. We willen ons voorbereiden op
dat feest. De mens zoals God hem
bedoeld heeft, de mens die de bekoring van het kwaad overwint, de mens
in wie de liefde zijn volmaaktheid bereikt; die mens leefde reeds in God
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vanaf het begin. Hem noemen we de
Zoon, de Welbeminde, het barmhartige gelaat van de Vader.
Op weg naar Kerstmis betekent dat we
ons er weer van bewust worden naar
Wie we op weg zijn en welke weg we
zelf hebben af te leggen om eens helemaal tot die nieuwe schepping te
behoren. De Advent biedt ons daarvoor veel mogelijkheden. In de kerk en
thuis. In de kerk zijn natuurlijk de vieringen volledig in het teken van de
Advent. Maar de Advent is ook een
goede gelegenheid om wat van de
extra vieringen mee te maken, of dat
nu rozenkransgebed, boeteviering of
aanbidding is. Alles draagt bij tot een
betere voorbereiding op Kerstmis.
Voor gezinnen met jonge kinderen is
er het Adventboek (www.dagelijksbrood.nl). Iedere dag een voorleesverhaal voor kinderen van 4 t/m 6 en van
7 t/m/ 12 jaar. Ook biedt het boek voor
de volwassenen elke dag een kleine
tekst (zie ook blz. 9 van dit nummer).
Zijn komst voorbereiden betekent
werken aan jezelf. Niet met grote
plannen, maar in kleine stappen. Meewerken met Hem die ons wil herscheppen naar het beeld van God.
Pastoor Michel Hagen

Het team heeft zich in een aparte bijeenkomst, onder begeleiding van
Astrid van der Valk (vicevoorzitter van
het Parochiebestuur) weer eens gebogen over de urenbesteding van de
leden van het Pastoraal Team. Onder
het kopje 'Loslaten' bezonnen we ons
over de zaken die wij prioriteit willen
geven én over welke activiteiten en
werkzaamheden wij efficiënter kunnen
doen of kunnen beëindigen, juist om
de dingen die we echt belangrijk vinden
goed te kunnen doen. Een van de
zaken die zeker prioriteit krijgen is het
project Gezinscatechese, waarover u
al heeft kunnen lezen. In januari zijn de
eerste catechesebijeenkomsten en
dat betekent veel voorbereidend werk
voor het team en voor de vrijwilligers
die bij het project betrokken zijn.
Het team evalueerde de Kerkproeverij,
die in 2018 voor de tweede keer
plaatsvond. Bedoeling is dat mensen
anderen uitnodigen een keer mee te
gaan naar de kerk. Een uitnodigende
kerk zijn (en uitnodigende parochianen
zijn) gaat niet in één keer, zo blijkt. Het
moet nog groeien. Het team heeft bedenkingen bij de maand september
voor de Kerkproeverij. Ook in 2019 is
de landelijke datum weer in september, maar plaatselijke kerken zijn er vrij
in andere data te kiezen. Begin 2019
spreekt het team over de manier waarop we als parochie in 2019 weer mee
doen.
Het PT keek ook vooruit naar andere
projecten in 2019, waarover nog nadere informatie volgt: opnieuw een bedevaart naar Medjugorje (jongerenfestival), en de kerkenloop. Ook plande het
team de eigen kloosterdagen (begin
april). Verder waren er de gebruikelijke
punten: het delen van ervaringen,
roosterkwesties en afspraken over
publiciteit en communicatie.
De teamvergaderingen, altijd op een
donderdagmiddag, vinden sinds vorig
jaar op een vaste plek plaats: de pastorie van de H. Jozefkerk in Wassenaar. Daar beginnen we met het gezamenlijke middaggebed in de kerk,
daarna volgen de lunch en de vergadering tot eind van de middag.
Dirk Gudde, pastoraal werker

Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk

Foto: Bisdom Rotterdam

Goed onderwijs nu is een
dienst aan de samenleving
van morgen
Mgr. Van den Hende ontmoette op 8
oktober bestuurders van het katholiek
primair onderwijs in een rondetafelgesprek over ‘Stilte op school’ bij het
Lucas Onderwijs in Den Haag. Op 16
oktober sprak hij over dit thema op het
Emmaüscollege in Rotterdam met
schoolleiders uit het katholiek middelbaar onderwijs. Het onderwerp was
gekozen vanwege het diocesane Jaar
van Gebed. Stilte is schaars in de
huidige samenleving, ook in de wereld
van het onderwijs. Stilte is van grote
waarde teneinde jezelf niet te overschreeuwen of voorbij te lopen. Ook
kan stilte ruimte bieden voor gebed:
jong geleerd, oud gedaan.
“Het is een goede gewoonte elkaar met
enige regelmaat te zien”, vertelt bisschoppelijk gedelegeerde voor het
katholiek onderwijs, Liesbeth Stalmeier. “Naast de bestuurders en schoolleiders zijn ook identiteitsbegeleiders,
beleidsondersteuners identiteit en
moderatoren aanwezig. Zij trekken op
met directeuren en leraren om de
identiteit van de school vorm te geven.
Ook geven zij pastorale ondersteuning. Vanuit hun ervaringen leveren zij
een waardevolle bijdrage aan het gesprek.”
Tijdens de bijeenkomsten houdt Mgr.
Van den Hende een korte inleiding
over het thema. Hij vertelt dat hij als
bisschop van Rotterdam op verzoek
verschillende malen een stilteruimte
heeft gezegend, in een basisschool,
een middelbare school en een pabo.
“Het is goed dat er een ruimte is waar
leerlingen en leraren tot rust kunnen
komen in de hectiek van de dag. Een
ruimte waar je stil kunt zijn en waar je
ook kunt bidden”, aldus de bisschop.
Ook in de parochie zijn stilte en gebed
niet altijd vanzelfsprekend. Onderzoek
laat zien dat mensen die werkzaam zijn

in het pastoraat doorgaans wel bidden,
maar dat het persoonlijke gebed er
soms bij inschiet. Dan blijft het gebed
beperkt tot de context van een uitvaart
of van de liturgie. Aan het onderwijs is
daarom de vraag: hoe staat het met
stilte op school? Schoolleiders en directeuren kunnen hun teams motiveren en faciliteren om stilte in de klas te
brengen.
Bron: Bisdom Rotterdam

Gebed
God, in alle tijden geeft Gij ons de
herders
die wij nodig hebben.
Wij danken U voor de heilige bisschop
Oscar Romero.
Hij zette zich als ‘bisschop van de armen’ in
voor meer sociale gelijkheid,
verdraagzaamheid
en vrede onder mensen.
Hij vertaalde het evangelie
in daadkrachtig christelijk engagement
en liet zich niet afschrikken
door bedreiging en vervolging.
Op zijn voorspraak bidden wij voor
onze kerk en onze wereld:
dat Jezus’ boodschap van vrede en
liefde
niet alleen overal gehoord mag worden
maar ook daadwerkelijk mag leiden tot
inzet voor elkaar.
Bevrijd ons en heel onze wereld van
wat ons weerhoudt
in onze liefde tot U en tot elkaar.
Gebed tot Heilige Bisschop Oscar
Romero
(aartsbisschop van San Salvador
1927 – 1980)

van het huis. Dat helpt om te onthouden dat de Heer het fundament is.” De
Tour of Faith vindt plaats tijdens de
bisschoppensynode over jongeren,
geloof en roeping. De evangelielezing
deze zondag is die van de rijke jongeling (Marcus 10, 17-31). “Vandaag
lezen we over een jong iemand, een
enthousiaste man die met de deur in
huis valt: wat moet ik doen om het
eeuwig leven te verwerven? Jezus kijkt
hem liefdevol aan en zegt dan iets
pijnlijks. De jongen heeft de geboden
onderhouden, maar heeft veel bezittingen en is in zijn enthousiasme en
goede wil redelijk vol van zichzelf en
wat hij allemaal heeft gedaan. Jezus
kijkt hem liefdevol aan en zegt hem dan
alles te verkopen en het aan de armen
te geven. De jongeman gaat ontdaan
weg, waarop Jezus zegt hoe moeilijk
het is het koninkrijk Gods binnen te
gaan”, vertelt de bisschop. Hij legt uit
dat je het koninkrijk niet louter op eigen
kracht kunt verdienen: “We hebben het
nodig dat God ons leven met zijn
barmhartigheid aanvult.” “Hou voldoende ruimte in je hart om van God
te ontvangen en om aan anderen te
geven.”
Bron: Bisdom Rotterdam

De P.C.I.'en van het bisdom Rotterdam verga-

De eerste Tour of Faith van
deren met elkaar. Bron: Bisdom Rotterdam
het seizoen tijdens de bisschoppensynode over jonge- Diaconie en gebed versterren, geloof en roeping
ken elkaar
De eerste Tour of Faith van het nieuwe
seizoen vond plaats op zondag 14
oktober op het bisdombureau in Rotterdam. Elke tweede zondag van de
maand vieren jongeren uit verschillende delen van het bisdom en de bisschop tijdens de Tour of Faith de Eucharistie, gevolgd door een korte catechese en onderling gesprek.
“De eerste Tour of Faith van dit seizoen
vieren we de Eucharistie in deze huiskapel”, verwelkomt de bisschop de
jongeren in Rotterdam. “Deze kapel op
de onderste verdieping van het bisdombureau is daarmee het fundament

Diaconie en gebed kunnen niet los van
elkaar bestaan. In het Jaar van Gebed
besteedt de Diocesane Caritas Instelling extra aandacht aan hoe gebed het
diaconale werk van Parochiële Caritas
Instellingen (PCI’en) kan versterken.“Bidden is niet de eerste activiteit die bij
je opkomt als je aan het werk van een
PCI-bestuurder denkt”, zegt Jan Maasen, medewerker diaconie van het
bisdom Rotterdam. “Toch kan ook het
caritaswerk niet zonder gebed. Bijvoorbeeld om dit werk vol te houden
en niet moedeloos te worden.”
Bron: Bisdom Rotterdam
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Vlees
In de adventstijd bereiden we ons voor
op de menswording van God in Jezus
Christus. De menswording wordt, naar
het Latijn, ook ‘incarnatie’ genoemd;
dat betekent eigenlijk ‘vleeswording’,
naar het Latijnse woord ‘carnis’, vlees.
In de proloog van het Johannesevangelie lezen we:
‘Het woord is vlees geworden en heeft
onder ons gewoond’ (Joh. 1,14).
We komen het woord ‘vlees’ in de Bijbel op vele plaatsen tegen: in het Oude
Testament zo’n 234 keer, in het Nieuwe Testament 109 keer, waarvan 68
keer in de brieven van de apostel
Paulus.
In het Oude Testament, dat in het Hebreeuws en Aramees is geschreven,
wordt voor ‘vlees’ het woord  רָׂשָּבgebruikt, 'baasjaar'. In het Grieks van het
Nieuwe Testament is dat σάρξ, ‘sarks’.
De oude Statenvertaling en ook de
recent verschenen Herziene Statenvertaling (HSV) vertalen deze Hebreeuwse en Griekse woorden steeds
met ‘vlees’, maar in onze Willibrordvertaling (WV) wordt vaak een omschrijvende vertaling gegeven, afhankelijk
van wat er eigenlijk met ‘vlees’ bedoeld
wordt in het betreffende Bijbelvers.
Het kan daar namelijk gaan over vlees
in de letterlijke zin, maar ook over bijvoorbeeld: het menselijk of dierlijke lichaam, de menselijke aard, het menselijk leven, de menselijke soort.
Ik geef wat voorbeelden van het gebruik van het woord ‘vlees’ in de Bijbel.
Dit is de eerste aflevering uit een
nieuwe reeks artikelen: kernwoorden uit de bijbel toegelicht en uitgediept. De afbeelding bovenaan is de
evangelist Marcus. Een illustratie uit
het Evangeliarium van Lorsch (of
Codex Aureus van Lorsch) gemaakt
in opdracht van Karel de Grote,
begin 9e eeuw. De evangelist heeft
de pen in de hand en is klaar om te
schrijven, maar hij lijkt hier vooral te
luisteren. Bron: Wikimedia. - DG
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- In Genesis (2,23) roept de eerste
mens zijn herkenning uit als de vrouw
bij hem gebracht wordt die God uit hem
heeft gemaakt:
‘Eindelijk been van mijn gebeente en
vlees van mijn vlees!’ (WV)
Adam, de mens, zegt hiermee dat hij
in deze vrouw zijn gelijke vindt, zijn
gelijke tot in het diepst van zijn menselijke wezen, zijn zielsverwant.
- Adam en Eva eten van de verboden
vrucht en worden verdreven uit het
paradijs. Het gaat dan van kwaad tot
erger met de mensen. Zo lezen we in
Genesis 6,12:
‘Toen zag God de aarde, en zie, zij was
verdorven; want alle vlees had een
verdorven levenswandel op de aarde.
’ (HSV)
De Willibrordvertaling vertaalt hier ‘vlees’ met ‘alle mensen’:
‘En God zag hoe bedorven de aarde
was, want alle mensen op de aarde
gingen verkeerde wegen.’ (WV)
- God besluit een zondvloed over de
aarde te brengen. Hij wil Noach met
zijn familie sparen en vraagt hem
daartoe de ark te bouwen. Dan vraagt
God hem ook van elke diersoort een
paar in de ark te brengen. We lezen in
Genesis 6,19:
‘En u moet van al wat leeft, van alle
vlees, twee van elk in de ark laten
komen om ze met u in leven te houden:
een mannetje en een vrouwtje moeten
het zijn.’ (HSV)
De Willibrordvertaling laat ‘vlees’ weg
en geeft enkel ‘alle levende wezens’:
‘Van alle levende wezens moet gij
verder een paar in de ark brengen, om
ze met u samen in leven te doen blijven; een mannelijk en een vrouwelijk
dier moet het zijn.’
- Ook na de zondvloed, in de rest van
het Oude Testament, doen mensen
nog vaak verkeerde dingen en dwalen
ze af van de weg die God hun wijst.
Maar God blijft getrouw en laat de

mens niet aan zijn lot over. De profeet
Jesaja schetst visioenen van hoop op
een nieuwe toekomst en wijst vooruit
op de komst van de Verlosser:
‘De heerlijkheid van de HEERE zal
geopenbaard worden, en alle vlees
tezamen zal het zien, want de mond
van de HEERE heeft gesproken.’ (Jes.
40,5 in HSV)
De Willibrordvertaling vertaalt ‘alle
vlees’ hier weer met ‘alle mensen’:
‘’s Heren glorie zal zich openbaren, en
alle mensen zullen haar eenparig zien.
Voorwaar, de mond van de Heer heeft
gesproken.’
- Met de incarnatie, de ‘vleeswording’,
van de Messias, Jezus, wordt de glorie
van God als nooit tevoren zichtbaar
onder de mensen. Toch blijft het tobben met het ‘vlees’. Zo schrijft Sint
Paulus aan de christenen van Rome
(Rom. 6,19):
‘Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees.’ (HSV)
De Willibrordvertaling vertaalt omschrijvend:
‘Sprekend tot zwakke mensen, druk ik
mij erg menselijk uit.’ (WV)
- Paulus verzucht over de hardnekkigheid van zijn ‘vlees’:
‘Ik ben mij bewust, dat er in mij, dat wil
zeggen in mijn vlees, niets goeds
woont. De goede wil ligt binnen mijn
bereik, maar niet de goede daad. Ik
doe niet het goede dat ik wil, maar het
kwade dat ik niet wil.’ (WV, Rom, 7,
18-19)
Het ‘vlees’ staat in deze voorbeelden
voor de menselijke aard, de menselijke
natuur, zoals die is na de zondeval.
- We worden door God bevrijd door de
‘vleeswording’ van zijn Zoon. Door
Hem veranderen we van mensen die
leven ‘volgens het vlees’ in mensen die
leven ‘volgens de Geest’:
‘Wat de wet niet vermocht, machteloos
als ze was door het vlees, dat heeft
God bewerkt door zijn Zoon te zenden
in de gestalte van het vlees der zonde
en terwille van de zonde: Hij heeft in
het vlees zelf de zonde gevonnist,
opdat de eis van de wet vervuld zou
worden door ons, die niet leven volgens het vlees maar volgens de Geest.
’ (WV, Rom. 8, 3,4)
- Paulus spoort ons aan:
‘Maar bekleed u met de Heere Jezus

Spiritualiteit
Christus, en verzorg het vlees niet om
begeerten op te wekken.’ (HSV, Rom.
13, 14). ‘Vlees’ mogen we hier wel
duiden als ‘lichaam’. De Willibrordvertaling laat het woord ‘vlees’ weer weg:
‘Bekleedt u met de Heer Jezus Christus, en koestert geen zondige begeerten meer.’
- De apostel Johannes schrijft (1 Joh.4,
2): ‘Hieraan leert u de Geest van God
kennen: elke geest die belijdt dat Jezus
Christus in het vlees gekomen is, is uit
God.’ (HSV)
De Willibrordvertaling geeft ‘vlees’
weer als ‘werkelijk mens’:
‘Hieraan onderkent gij de Geest van
God: iedere geest die belijdt dat Jezus
Christus werkelijk mens is geworden,
is van God.’ (WV)
Samenvattend: de Bijbel laat ons zien
dat wij in dit leven altijd ‘in het vlees’
zijn en blijven. Daarmee blijven we
onderhevig aan al onze aanvechtingen, aan aardse verlangens, aan plezier en pijn en verdriet. Maar nu al
worden we vernieuwd en verlost door
Jezus, mens geworden als wij en afgedaald ‘in het vlees’, die ons wil maken
tot mensen die leven in zijn goddelijke
Geest. Zoals de priester of diaken zegt
terwijl hij in de Eucharistieviering water
en wijn mengt: ‘Water en wijn worden
één; Gij deelt ons menszijn en neemt
ons op in uw goddelijk leven’.
Diaken George Brink

Gebed van de maand
In deze tijd van Advent, de tijd van het
wachten op de komst van het kerstkind, kijken wij allen naar de wereld en
naar elkaar, in de hoop op vrede. Deze
tijd is ook een tijd van inkeer en ommekeer. Een tijd waarin we naar onszelf
kunnen kijken. Naar hoe wij in het leven
staan. Met ieder kaarsje dat wij op de
adventskrans aansteken kunnen we
vrede schenken aan onszelf en aan
ieder om ons heen door kracht te putten uit het gebed van Franciscus van
Assisi. Met zijn gebed om vrede geeft
hij ons een manier van leven met uitzicht op vrede en liefde, voor de mensen om ons heen en voor onszelf. Een
mooi gebed om tot waarheid te maken
in deze decembertijd.
Diaken Peter Winnubst

Vrede
Gebed van Franciscus van Assisi
(1181-1226)
Heer, maak mij tot een werktuig van
uw vrede
Waar haat het hart verscheurt, wil ik
liefde brengen;
waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen;
waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
wil ik eenheid stichten;
waar dwaalleer rondgaat, wil ik vergeving schenken;
waar twijfel knaagt, wil ik geloof
brengen;
waar wanhoop tot vertwijfeling
voert, wil ik hoop doen herleven;
waar duisternis het zicht beneemt,
wil ik licht ontsteken.
waar droefheid mensen neerslachtig maakt, wil ik vreugde brengen.
Heer, maak dat wij niet zozeer
zoeken
om getroost te worden, als wel om
te troosten;
om begrepen te worden, als wel om
te begrijpen;
om bemind te worden, als wel om te
beminnen.
Want door te geven ontvangen wij;
door onszelf te verliezen vinden wij;
door vergiffenis te schenken
verkrijgen wij vergeving;
door te sterven
worden wij geboren tot eeuwig
leven.
Uit: Een schat aan gebeden; Verzameld door
O. Turchetta, Forte Uitgevers bv Baarn, 2006,
Oorspronkelijke titel; A treasury of prayer, by
Lion Hudson, Oxford, England. Verschillende
bronnen noemen Franciscus van Assisi als
bron van de oorspronkelijke tekst. Het 'gebed
om vrede van Franciscus' werd voor het eerst
gepubliceerd in het decembernummer 1912
van het tijdschrift 'La Clochette'. In het boek 'La
prière pour la paix attribuée à saint François.
Une énigme à resoudre', Les éditions franciscaines, Parijs 2001, ISBN 2-85020-096-4 doet
Christian Renoux verslag van zijn naspeuringen naar de totstandkoming en over de verspreiding van dit gebed.
Aanrader: Het gebed staat ook op muziek, bekende melodieën zijn te vinden op YouTube
onder andere op melodieën van Sebastian
Temple en Peter Rippen.

St Franciscus. Een schilderij van Nicholas
Roerich (1932). Bron: Wikimedia commons.

Adventsactie 2018: vervolg
Evenals vorig jaar zet onze parochie
zich tijdens de Advent weer in voor het
project CECYDAR in Kigali, Rwanda.
Dit centrum, dat is opgericht door
Rwandezen, vangt al sinds 1992
straatkinderen op en plaatst hen binnen een periode van 3-6 maanden
weer terug in een gezin.
Dit jaar zal de opbrengst van de Adventsactie met name bestemd zijn voor
de water- en stroomvoorziening van
het centrum. Het centrum gaat een
zonne-energiesysteem aanleggen, om
op die manier te investeren in duurzaamheid.
Daarnaast zal er ook geïnvesteerd
worden in de verbetering van de thuissituatie van de kinderen, om te voorkomen dat ze opnieuw op straat belanden.
Meer informatie over dit project vindt u
op www.adventsactie.nl of www.fidesco.nl
Zie ook De Augustinus van november
2018.
Diaken George Brink
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Augustinus, 6 in 1
Parochiekalender DECEMBER 2018
2 dec
15 dec

16 dec
16 dec

Advent Carol Service, p.21
H. Larentiuskerk, Voorschoten
Kerstsamenzang De Vrolijke
Noot, H. Joannes de Doperkerk,
Katwijk, p.15
Kerstmarkt in Katwijk, p. 13
De kleine Joannes
Kerstconcert Gem. Koor, p.19
H. Willibrordkerk, Oegstgeest

24 dec
20 jan
2019
maart
2019

Kleuterkerk H. Augustinus, p. 9
Sint-Jozefkerk, Wassenaar
Start Catechese Project, p.10
en Augustinus no. 9, p.11
Training m.b.t. dementie, p. 14
Aanmelden vóór 28 jan, Katwijk

EvL

Vacaturebank parochie H. Augustinus - Katwijk / Oegstgeest / Voorschoten / Wassenaar
Deze maand zijn er vier vacaturemeldingen voor de H. Joannes de Doper in Katwijk:
1. Pastoraatgroep, taakveld catechese: begeleiding en sturing van catechesewerkgroepen per februari 2019.
Contactpersoon: diaken Peter Winnubst, peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
2. Technische commissie: handige (technische) handen.
Contactpersoon: Peter Noordermeer, peter.noordermeer@hotmail.com
3. Vormselgroep: begeleiding van de werkgroep.
Contactpersoon: diaken Peter Winnubst, peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
4. Bloemengroep: deze groep bestaat uit twee leden en een back up. Elke week wordt gecontroleerd of de bloemversiering verversing nodig heeft. Dat regelt de groep zelf bij het plaatselijke tuincentrum. De groep houdt de liturgische
kleuren in de gaten en pakt uit bij hoogfeesten. Vindt u het leuk om creatief met bloemen bezig te zijn en wilt u gaarg
vrijwilliger worden in de parochiekern H. Joannes de Doper, meldt u dan aan.
Contactpersoon: Anneke Noordermeer, joannesdedoper.katwijk@casema.nl
Wij vragen nogmaals dringend uw aandacht (en actie!) voor de vacatures in de redactie van De Augustinus:
Huwelijk, Gezin en Jongeren, Augustinus 6 in 1 en locatieredacteur Oegstgeest.

Alpha H. Augustinus
In maart 2019 willen we in onze parochie een nieuwe Alpha organiseren. Dat is
een eigentijdse 10-weken cursus over de kernpunten van het geloof. Alles draait
om ontmoeting, uitleg en gesprekken. Het gaat om vragen als: Wie is Jezus?
Wat is geloven? Hoe kun je bidden? Wat doet de heilige Geest? Hoe lees je de
Bijbel? Wat is de Kerk? Hoe kun je als christen leven? Waar ervaar je God?
We beginnen de avonden met een gezamenlijke maaltijd. De cursus vindt plaats
in de Sint Jozef kerk (Wassenaar). Meer info: http://www.facebook.com/alpha.
jozefkerk. Heb je belangstelling, laat het ons weten.
alpha.jozefkerk@hotmail.com

Een pleidooi voor
'gewonigheid'
We zijn bezeten door gelukkig-zijn, niet
zomaar een beetje gelukkig zijn maar
fantastisch gelukkig zijn. Psychiater
Dirk De Wachter houdt echter een
pleidooi om plezier te beleven aan en
in gewone dingen en de lastigheden
van het leven een plaats te geven. Juist
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de moeilijkere momenten geven aanleiding tot liefde, zegt hij. Want dan
hebben we nood aan een andere
mens. Als verdriet en tekorten worden
weggeduwd, sluiten we ons af voor de
liefdevolheid in ons bestaan. Dan slaat
de samenleving door naar ‘ikkigheid’.
Hij roept op om de sociale media te
gebruiken om met elkaar af te spreken

en samen iets te gaan drinken. Want
dan kunnen we echt met elkaar praten
en elkaar vastpakken.
Bron: IPB Transparant, Jaargang 22,
nr.1 - oktober 2018, Driemaandelijks
tijdschrift van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (Vlaanderen).
Els van Leuken

Augustinus, 6 in 1
'Wassenaarse PASSION 2020' verliest Eveliene Schoenmakers

Kleuterkerk Sint Maarten

Verbijsterd, geschokt, ongeloof, onbegrip; dat waren enkele van de reacties toen we op woensdagavond 24 oktober
het bericht kregen van het overlijden van Eveliene Schoenmakers, slechts 42 jaar oud.
Nog pas enkele dagen daarvoor hadden wij, de leden van
de werkgroep 'Wassenaarse Passion 2020', contact met
haar gehad over de voortgang van het project om 'The
Passion' rond Pasen 2020 als theatervoorstelling in Wassenaar uit te voeren en er was een afspraak gemaakt om
een voorstel voor het script te bespreken. Velen van ons
kenden Eveliene al bijna 20 jaar. In 1999/2000 was zij, in
het kader van haar opleiding Theaterwetenschappen, betrokken bij de musical Jesus Christ Superstar (JCS). We
leerden haar kennen als een betrokken, warm mens met
een grote passie voor de kunstvorm muziektheater en zij
heeft heel veel gedaan voor die productie.
Direct na JCS heeft zij het initiatief genomen tot de oprichting van de stichting Wassenaarse Musical. Samen hebben
we een aantal producties op de planken mogen brengen.
Velen hebben daar nog goede herinneringen aan. Enige
tijd terug, toen het plan ontstond voor een nieuwe musical
in de Sint Jozefkerk, werd Eveliene genoemd als mogelijke
'partner' met haar nieuwe theatergroep MIYO. Zij reageerde direct positief en heeft in de paar maanden dat we nu
onderweg zijn al veel goede ideeën op tafel gebracht. Ze
was ook al bezig met de uitwerking, zoals het schrijven van
teksten en het uitzoeken van geschikte liedjes voor de
productie.
Helaas heeft ze dit niet mogen voltooien.
Met Eveliene verliezen we niet alleen een goed mens. Haar
overlijden betekent dat er een groot gat is geslagen in de
werkgroep, omdat het creatieve brein er niet meer is. In de
werkgroep is nu de vraag gerezen hoe verder te gaan. De
voorbereidingen zijn gestart, maar we moeten om het
project te kunnen voltooien, nu op zoek naar mensen die
bereid en in staat zijn om de taak van Eveliene op zich te
nemen (voor de regie en/of muzikale leiding).
Mocht u iemand kennen (of misschien nog beter: zijn) die
ons graag wil helpen deze mooie productie in 2020 te realiseren, laat dat dan weten via wassenaarsepassion2020@gmail.com.
We willen afsluiten met de wens dat Eveliene moge rusten
in de vrede van de Vader.
Namens de werkgroep Wassenaarse Passion 2020,
Rob Bom

Foto MdM

Op precies 11 november vierden 18 kinderen van Kleuterkerk H. Augustinus Sint Maarten in de Sint Willibrordus kerk.
Martijn, die met verve en in een prachtig pak Sint Maarten
speelde, had ook dit jaar weer de lampionnen gemaakt.
Leuk en belangrijk(!) detail is dat hij hiervoor altijd materialen hergebruikt. Deze keer maakte hij ze van een oud
stalenboek van een behangwinkel. Het gaf de lampionnen
een strakke en eigentijdse uitstraling. Natuurlijk waren het
de kinderen zelf die ze echt mooi versierden met sterrenen hartjesstickers. Bijzonder moment was dat toen ze
daarmee bezig waren, er op de piano door Anna mooi sereen werd gespeeld. De kinderen waren hierdoor rustig en
stil en de ouders genoten van een meditatief moment in de
prachtige en donkere kerk. De kerk was donker vanwege
de processie met de lampionnen. Ook zijn de kinderen nog
bij Maria geweest om een kaarsje te branden.
De volgende Kleuterkerk is op 24 december om 17.00 uur
in de Sint Jozef, dan vieren we Kerstmis. Elk kind krijgt
een rol! Kinderen vanaf groep 4 kunnen om 16.30 uur
komen om te oefenen voor het koortje.
MdM

God redt
God redt door schijnbaar kleine gebeurtenissen. Hij redt de
hele wereld door een Kind dat geboren wordt. Wil jij gered
worden? Of denk je dat je het wel redt en heb je geen
redding nodig? Deze redder is jouw redding; God die mens
wordt. God houdt zoveel van jou, dat Hij jouw leven wil
delen. Laat je maar redden door Hem.
Tekst uit: Gezinsboek Advent en Kersttijd, Dagelijksbrood.
nl, p. 92.

ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE
Communicanten en vormelingen graag aanmelden vóór
6 december, via de website:
bit.ly/gezinscatechese.nl
Foto: PxHere
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Augustinus, 6 in 1
Nieuwe centrale gezinscatechese (inclusief eerste H. Communie en H. Vormsel)

Klein geluk & mooie lessen

Deze brief is verstuurd aan de gezinnen van onze parochie. Mocht u als gezin
deze brief niet hebben ontvangen, dan bij deze. We vragen om uw gebed ter
ondersteuning van dit project.

We hopen dat deze brief u nieuwsgierig maakt. In de folder gezinscatechese H.
Augustinus staat alle praktische informatie. Aanmelden kan via de website: bit.
ly/gezinscatechese.nl Communicanten en vormelingen dienen in beginsel
uiterlijk op 6 december a.s. te worden aangemeld. Ook voor andere deelnemers stellen wij aanmelding voor die datum op prijs.

Het ‘oude huis’ was verkocht en de
grote verbouwing van de nieuwe plek
was nog niet klaar. Het idee was dit te
overbruggen in een caravan in de
achtertuin. Vol goede moed gingen we
samen met onze drie meiden naar de
nieuwe stek, terwijl de verhuizers onze
spullen in containers wegreden. Maar
ze schaamden zich er wel voor - niet
over praten waar anderen bij waren...
Dat was moeilijk, want hoe belangrijk
we het ook vonden ze te leren met
minder te kunnen om dankbaar te
kunnen zijn voor alles, we waren natuurlijk allemaal wel in meer of mindere mate gevoelig voor alle meningen
om ons heen.
De eerste weken waren spannend en
een beetje primitief. Toen de verveling
een beetje voorbij was werden er hutten gebouwd, vuurtjes gestookt, tot
laat naar vleermuizen en sterren gekeken en genoten. Door beperkte electra
en wifi konden we niet tot laat op de
computer werken, dus werd het gezelliger in de avonden. De egel ‘Harry’
werd zelfs zo brutaal dat hij in de
schemering onder onze stoelen
scharrelde!
Door een achterstand in de bouw liep
het ineens met 8 weken uit… Nadat de
paniek was gezakt besloten we toch in
de caravan te blijven. We waren nog
nooit zo lang zonder warm en stromend water of afwasmachine, maar
het bleek oplosbaar. De jongste vond
het ‘zoveel bij elkaar he mama?’ en 15
cm kastruimte bleek toch wel voldoende. Wat hebben we weinig nodig om
gelukkig te zijn – en wat een opluchting
om dat te voelen.
Inmiddels zijn we verhuisd en zijn we
dankbaar voor alle ‘normale’ luxe. Dat
we ons maar altijd mogen blijven realiseren hoe goed we het hebben. En
als iets even tegenzit, zeggen we met
een lach ‘ach, we kunnen altijd nog in
een caravan gaan wonen, toch?’

Namens het pastoraal team en de werkgroep, Pastoor Michel Hagen

Inge

Beste ouders en verzorgers,
In januari 2019 starten we in onze parochie met een nieuw catecheseproject
voor gezinnen: Gezinscatechese H. Augustinus. Hiermee hopen we een aanbod
te doen aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen
doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning. De voorbereiding
op de Eerste H. Communie en het H. Vormsel is in dit project opgenomen, maar
het project is bedoeld voor alle gezinnen van de parochie.
Gezinscatechese, een nieuwe aanpak
De gezinscatechese wordt voor alle dorpen van de parochie H. Augustinus
centraal georganiseerd en is bestemd voor het hele gezin met kinderen in alle
leeftijden tot 16 jaar en voor de ouders. Dit laatste is extra belangrijk. De tijden
veranderen en ouders hebben vaak niet meer dezelfde kerkelijke bagage als
de voorgaande generaties. Bovendien stelt de huidige tijd nieuwe vragen aan
het geloof. Ook leert de ervaring dat als ouders zich verdiepen in hun eigen
geloof, dit ondersteunend werkt voor het geloof van hun kinderen. Ook nieuw
is dat de catechese bedoeld is voor alle kinderen tot 16 jaar. De gezinscatechese kunt u zien als een 'éducation permanente’, een doorlopend traject voor het
hele gezin. Instroom is altijd mogelijk.
Wat betekent deze aanpak in de praktijk?
Het gaat om 4 zondagochtenden in de periode januari t/m juni 2019 in het parochiehuis naast de Laurentiuskerk in Voorschoten (Het Bondsgebouw, Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten). Van 9.30 – 10.40 uur is het catecheseprogramma voor de kinderen. Parallel loopt het programma voor de ouders. Dit zal
laagdrempelig en tegelijk verdiepend zijn. Ook voor gemengde koppels is het
aantrekkelijk om dit samen te volgen. Van 11.00 – 12.00 uur is de gezamenlijke
Eucharistieviering in de Laurentiuskerk die maximaal 1 uur zal duren, een viering
voor het hele gezin, voor ouders en kinderen. Vormelingen en communicanten
bereiden zich op deze zondagochtenden voor op het Vormsel en op de Eerste
Heilige Communie. Ook hebben zij nog aanvullende (lokale) bijeenkomsten.
Persoonlijk contact en informatie
Omdat het project vernieuwend is en we het als pastoraal team belangrijk vinden
een stap naar de toekomst te zetten, willen we investeren in persoonlijke contacten. Als u dit op prijs stelt, kan uw locatiereferent of pastoor Michel Hagen of
kapelaan Boris Plavčić, met u en uw gezin kennis komen maken. Tijdens deze
bezoeken kunnen we het project verder toelichten en kunt u uw vragen stellen.
Wetend echter dat onze beschikbare tijd en waarschijnlijk ook die van u, beperkt
is, kunnen we niet toezeggen dat we alle gezinnen op korte termijn zullen
kunnen bezoeken.
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Huwelijk, gezin en jongeren
Banneux, jongeren op weg
naar Maria
Terwijl menigeen nog op één oor lag,
verzamelde zich in de ochtend van
zaterdag 27 oktober jl. een groep uitgeslapen jongeren bij de Mariakapel
van de H. Willibrord in Oegstgeest. Uit
alle windrichtingen waren zij gekomen
om met elkaar op weg te gaan. Na de
pelgrimszegen door kapelaan Boris
vertrokken er vier volle auto's in zuidelijke richting met als eerste doel een
bezoek aan de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. De 8301 graven
van de voor ons gesneuvelde Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten grote indruk en stemden
tot overweging. De kapelaan bleek hier
een bijzondere foto gemaakt te hebben. Pas bij het terugkijken viel er iets
op: een stevige boom in het midden,
met rechts de talloze kruizen van al het
vergoten bloed, en links de talloze
uitbundig bloeiende rozen van het
leven dat ons daarmee gegeven werd.
Veelzeggend! Gelukkig was er ook een
kapel waar gebeden kon worden,
waardoor het bezoek dankbaar afgesloten werd met het Rozenkransgebed.

Daarna óp naar het heiligdom in Banneux. Bij aankomst in dit serene oord
was er eerst een film over het verschijningsverhaal. Afkomstig uit een arm
gezin, beleefde het negenjarige meisje
Mariëtte Beco in 1933 een aantal Maria-verschijningen, waarbij zij steeds
een korte boodschap van Maria ontving.
Zo is er op verzoek van Maria ter
plaatse een kapel gebouwd en is de

bron aan haar toevertrouwd, speciaal
voor de armen en de zieken. Terwijl
nadien in alle rust het heiligdom verkend werd (en selfies gemaakt werden
met hun 'idool' Maria) viel het op dat er
overal honderden, zo niet duizenden
speciaal gebakken blauw-witte tegeltjes waren aangebracht waarmee eerdere pelgrims vanuit de hele wereld
hun dank hebben willen uitdrukken
voor de verkregen genade.
Tijdens de H. Mis in de kapel van Maria
Middelares bleek hoe het jonge, diverse en internationale gezelschap ook
een genade, namelijk de genade van
de Eenheid in een tegenwoordig zo
verdeelde kerk, mocht beleven. Terwijl
er gebeden werd in de verschillende
talen die in de groep vertegenwoordigd
zijn, klonk er één geluid vanuit de gelijkgestemde groep.

Maria bemiddelt, de Heer ontvangt, en
de jongerengroep mocht eensgezind
Christus ontvangen. Waarachtig een
heiligende pelgrimstocht, tot en met
de aanbidding van het allerheiligste
Sacrament aan de voet van de Aartsengel Michael.
De dag werd afgesloten met een verrassend (God voorziet in alles!) en
verrukkelijk avondmaaltje bij de pizzeria in Best. Na een applausje voor de
kok en het bedienend personeel, en
nog een laatste lepel honing voor de
inmiddels hese kapelaan, ging ieder
weer op weg, tevreden terug naar de
plaats waar hij/zij bedoeld is. Deo
Gratias!
RKJ H. Augustinus

“Ik ben de Messias niet"
In de Advent is er in de kerken extra
aandacht voor een opvallende persoon. Ik bedoel Johannes de Doper.
Hij wordt de voorloper van Jezus genoemd. Ooit noemde Jezus hem 'de
grootste onder de profeten'. Als Jezus
dat van je zegt, dan sta je dus wel ergens voor. Wat is er zo bijzonder aan
hem? Hij leeft in de woestijn. Hij eet
wat de woestijn voortbrengt: sprinkhanen, wilde honing. Daarmee leeft hij
van wat we noemen 'Gods Voorzienigheid'; hij vertrouwt er helemaal op dat
God in zijn levensonderhoud zal voorzien. Hij leeft net zoals het volk Israël
dat veertig jaar door de woestijn trok.
Hij is een profeet, die verkondigt wat
God hem te zeggen geeft. Je mag hem
gerust een krachtpatser noemen die
voor niemand bang is (dat kost hem
uiteindelijk zijn leven, als Herodes hem
laat onthoofden). Mensen hebben
hoge verwachtingen van hem. Hooggeplaatste Joden vragen hem zelfs of
hij de Messias is. Dat is interessant.
Een bedrieger zou misschien zeggen:
“Jazeker, dat zie je toch”. Maar Johannes zegt eenvoudig: “Ik ben de Messias niet. Ik ben, zoals de profeet Jesaja
het uitdrukt, de stem van iemand die
roept in de woestijn: ‘Maakt de weg
recht voor de Heer!’ (Johannes 1,
20-23).”
Dat is waarom Johannes een Adventsprofeet is. Hij roept ons op om ons levenspad recht te maken; recht in Gods
ogen. Dat betekent: Werken aan een
samenleving van liefde, door daden
van liefde en door rechtvaardigheid te
bevorderen. Dat is je kromme levenswandel verlaten, je duistere handel en
wandel terugbrengen in het licht. Zo
bereidt Johannes ons voor op de komst
van Hem die het Licht van de wereld
is: Jezus Christus die ons leert goed te
doen en niets anders. Kerstmis nadert
met rasse schreden.
Pastoor Michel Hagen
(Eerder verschenen in De Wassenaarse Krant, 20 december 2017).
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Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
Pastorie:
Kerkstraat 70
2223 AJ Katwijk
tel. 071 - 402 9402
Website: www.joannesdedoper.nl
E-mailadres:
joannesdedoper.katwijk@casema.nl
Secretariaat:
mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402
aanwezig di, wo en vr van 8.45 - 11.45 uur.
Secretaris Beheercommissie:
dhr. P. van Houwelingen,
e-mail: pvhouwelingen@gmail.com
Locatiereferent: per 1 oktober 2017
diaken Peter Winnubst, tel. 06 - 2443 4516
email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Webredactie: dhr. W. van Rijn
email kopij: webmaster@joannesdedoper.nl
Locatieredactie:
dhr. P. Hagenaars (PH)
dhr. P. v. Houwelingen (PvH)
email kopij: redactiejdedoper@outlook.com
IBAN Bankrek. nrs.:
alle betalingen + misintenties:
NL58 RABO 0331 7012 78
voor actie Kerkbalans:
NL74 RABO 0331 7019 60 en
NL54 INGB 0000 5793 99
Vieringen:
za 19.00 uur, zo 9.30 uur
viering in de sacrestie: wo 9.00 uur

Ziekenzalving Topaz
Overduin is in Katwijk een bekende instelling voor patiënten die getroffen zijn
door bepaalde ziekten, zoals Alzheimer / dementie en de ziekte van Huntington.
De bewoners komen uit heel Nederland en soms daarbuiten, zoals ook die
Griekse mevrouw en een Italiaanse dame.
Elke vierde dinsdag van de maand is er een Eucharistieviering verzorgd door
onze parochiekern waar een lid van het pastoraal team in voorgaat. Vrijwilligers
uit onze parochiekern brengen dan de bewoners, die de Eucharistieviering
willen bijwonen, naar de grote kapel. De pastoraal werker van Overduin is ds.
Binnendijk die ons als vrijwilligers vooraf een lijstje met namen geeft van bewoners die wij kunnen gaan ophalen.
De stoelen staan dan al klaar in de kapel met tussenruimte voor de rolstoelen,
zodat de begeleiders waar nodig de bewoners kunnen helpen met het volgen
van de viering en de te zingen liederen.
Ziekenzalving
Dinsdag 23 oktober jl., was er een plechtige Eucharistieviering met de jaarlijkse
ziekenzalving. Bewoners die deze zalving wilden ontvangen, kregen allen een
corsage opgespeld zodat pastoor Hagen kon zien wie wel en wie niet de zalving
wilden ontvangen. Hij werd hierbij geassisteerd door de dominee, meer oecumenisch en mooier kunnen we het niet maken.
Het koor Cantemus en onze organist Niek van der Meij verzorgden de te zingen
liederen. Deze plechtige doch sobere viering werd door veel bewoners bijge-

Kerkbalans
In de loop van het jaar hebben
we u op de hoogte gehouden
van de binnengekomen bijdragen. Om nog even uw geheugen op te frissen, toegezegd
was een bedrag van € 78.800,
en per 31 oktober was de stand
al € 76.960, voorwaar al een
zeer mooi resultaat. Voor dit
jaar was op de begroting
€ 80.000 opgenomen voor de
kerkbijdragen en yes, mijn gevoel zegt me dat we dit bedrag
gewoon gaan halen, met november en december nog te
gaan op het moment dat ik dit
schrijf. ZEER VEEL DANK
VOOR UW BIJDRAGE.
Anneke van der Valk
woond waarvan sommigen met een
familielid ter ondersteuning.
Na de mis was er koffie, met gebak, dit
verzorgd door het pastorale team van
Overduin, die, tevens ook een boeket
bloemen verzorgde naar alle huiskamers van de instelling, voorzien van
een passend gebed.
Vrijwilligers gevraagd!
Volgende maand, en alle maanden
daaropvolgende, is er weer een eucharistieviering in Overduin en graag zouden wij als vrijwilligers van onze parochiekern wat versterking willen hebben
bij het halen en brengen van de bewoners naar de kapel. Het is zeer dankbaar werk en kost slechts één dinsdagmorgen in de maand. Voor inlichtingen
kunt u mij rustig aanspreken of bellen.

Foto: R. Hulmer
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Richard Hulmer,
Tel. 070-402 5028 / 06-020 3892

H. Joannes de Doper - Katwijk
Het is alweer december. 2018 bijna voorbij, maar niet
voordat we een belangrijk feest vieren namelijk KERST!
Natuurlijk is Sinterklaas ook een belangrijk feest. We
krijgen dan allemaal leuke en mooie cadeau’s. Met
KERST ontvangen we een heel bijzonder cadeau. Je
krijgt Jezus cadeau. Niet ingepakt en onder de kerstboom. Jezus kwam namelijk als een verlosser op aarde,
Hij wilde vrede brengen om zo het kwaad te overwinnen.
Kerst wordt daarom ook wel het feest van de verlossing
of het feest van de vrede genoemd. Iemand die vrede
brengt en het kwaad kan overwinnen, als dat geen bijzonder cadeau is dan weet ik het niet meer.

Kerstmarkt zondag 16 december
Zondag 16 december na de kerkviering is het weer zo ver.
U kunt dan zoals ieder jaar rondsnuffelen op onze Kerstmarkt in de Kleine Joannes. Er zijn mooie - met liefde gemaakte - kerststukken, kaarten en lekkernijen te koop.
Bovendien maakt u kans op leuke prijzen als u meedoet
met onze loterij. En natuurlijk is er taart bij de koffie! Iedere
eurocent die u uitgeeft, komt ten goede aan ons nieuwe
Malawi-project: de inrichting van het opleidingshuis voor
tienermoeders die anders in de prostitutie terecht zouden
komen. Win-win dus. Wij een gezellige Kerstmarkt en zij

Op 16 december is de laatste KWD van dit jaar. We zijn
dan op weg naar Kerst. We hebben weer een mooi
verhaal en leuke opdracht voor jullie. We hopen jullie
allemaal weer te zien op 16 december om 9.30 uur.
Kun je niet wachten? Kom dan met je ouders naar de
gezinsviering op 2 december.
Groetjes, Linnsey, Isabel en Marit
kijk op een goede toekomst! Wij hebben helaas (nog) geen
pin-mogelijkheden. Dus denkt u aan een portemonnee of
broekzak gevuld met contant geld? Alvast hartelijk dank
voor uw komst!
Werkgroep ZuiderKruis:
Kees, Margriet, Herman, Pauline, Maria, Ingrid

______________________________________________________________________________________________
'Vrijdagavond 16 november verraste het jubilerende koor Vocalis met de twee gastkoren, De Vrolijke Noot en Cantemus,
de aanwezigen met een schitterend concert. De luisteraars konden zelf ook met hun mobiel hun favoriete lied in een
vijftal muziekblokjes kiezen. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Voor meer foto's verwijzen we naar de website www.joannesdedoper.nl.' (foto's Erik Flikkenschild.)
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H. Joannes de Doper - Katwijk
Wij zijn trots op Javed Masih
Velen van ons zullen zich nog de familie Masih herinneren. Zij waren hier lid
van onze parochiekern van 2015 tot 2017, toen ze als asielzoekers in het AZC
van Katwijk verbleven. Begin november behaalde Javed zijn master in theologie
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het betreft een eenjarige opleiding. In
een volle aula werden de bullen aan de afgestudeerden uitgereikt. Eén van
Javeds genodigden was pater Piet Koomen, zijn parochiepriester in de tijd dat
hij in Pakistan als catecheet werkzaam was. Erna Geurts en ondergetekende
waren door hem uitgenodigd om de parochiekern H. Joannes de Doper te
vertegenwoordigen.
De titel van Javeds scriptie was ‘De positie van de christelijke minderheid in
Pakistan: hoe en waarom is de christelijke minderheid gesegregeerd van de
meerderheid?’ Een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Zijn eigen ervaringen
in Pakistan lagen mede aan de basis van zijn onderzoek.
Marten van der Meer

Erna Geurts kreeg zoals hiernaast beschreven ook een uitnodiging. Hieronder een door
Erna ingezonden aanvulling
op het verhaal van Marten.

De familie woont nu in Leiden. Op 30
oktober heeft Javed zijn bul ontvangen
en ik mocht erbij aanwezig zijn.
Nasreen Javed (zijn vrouw) werkt elke
dag bij de gezinszorg en hun zoon
(Aroon) zit nu op de Hogeschool te
Leiden. Hij studeert voor verpleger.
Nimra, hun dochter zit nu in de 6e klas
van het Atheneum en gaat als alles
goed gaat naar de T.U. te Delft.
Beiden kunnen foutloos Nederlands
spreken en Nasreen ook. Jammer dat
Javed het heel moeilijk vindt, maar ja,
Nederlands is ook geen eenvoudige
taal. Ik ben heel wat avonden op bezoek geweest. Dan moest ik de uitspraak in zijn telefoon inspreken
samen met de betekenis ervan. Thuis
kon hij dat dan eindeloos oefenen tot
het beter ging. De wil is er en hij wil (als
het lukt) diaken worden.
In januari 2019 komt er een boek uit in
het Engels, over hun leven als vluchteling en hoe ze hier in Holland opgevangen zijn.
Op de foto's is de trots van zijn gezicht
af te lezen. Nee, ik heb geen 'selfie'
gemaakt, maar áls ik dat gedaan had,
dan zag u dat hij niet de enige was die
trots was!!

mensen in Nederland dementie krijgen
met 'waar' beantwoord. Tegelijkertijd
vinden Nederlanders het lastig hoe ze
om moeten gaan met iemand met dementie.

Dement?
Een derde van de Nederlanders denkt
dat dementie een ander woord voor
geheugenverlies is. Dementie is meer.
Andere signalen van dementie zijn
bijvoorbeeld moeite met dagelijkse
handelingen, onrust en veranderingen
in gedrag. Minister Hugo de Jonge: “Momenteel zijn er in Nederland
270.000 mensen met dementie en in
de komende twintig jaar verdubbelt dat
aantal. Toch weten we met elkaar nog
maar weinig over dementie.”
Opvallend is dat Nederlanders wel
weten dat dementie vaak voorkomt.
85% heeft de stelling dat ieder uur 5
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Ook in onze parochie zijn er parochianen met de diagnose Alzheimer. Of
een andere vorm van dementie en als
zij in de beginfase zitten van deze
ziekte dan merken we dat niet 1,2,3.
En dan is het goed om te weten hoe
we het kunnen herkennen en hoe we
met hen om zouden kunnen gaan. Bijv.
als we zondags in de kerk zitten, als
we met elkaar koffie drinken na de
viering, maar misschien ook wel als we
het bemerken tijdens een overleg in
een werkgroep.
Daarom willen we als parochiekern
een training organiseren voor iedereen

Erna Geurts
die daar behoefte aan heeft, er interesse in heeft, de noodzaak inziet om de
signalen te herkennen van dementie
en hoe er mee om te gaan. Een soort
van basiskennis. U wordt geen allround verzorgende, maar als naaste
voor de ander krijgt u oog voor de beginnend dementerende mens.
In maart zal er een avond georganiseerd worden die 2,5 uur duurt, mocht
er belangstelling zijn voor deze training. Deze avond zal doorgaan bij een
minimaal aantal van 10 personen.
U kunt zich aanmelden tot 28 januari 2019 bij het secretariaat joannesdedoper.katwijk@casema.nl of 071-402
9402.
Anneke Noordermeer

H. Joannes de Doper - Katwijk
concept van de Pannenkoekendagen,
waardoor verschillende doelgroepen
met elkaar in contact komen en jongeren zich op een praktische manier
diaconaal kunnen inzetten.

Quiltgroep ‘de Bonnette’
Op zaterdag 10 november hebben we
onze jaarlijkse verkoop weer gehad in
de ‘kleine Joannes’.
De tafellopertjes, kleedjes en placemats voor de kerst waren een gewild
artikel. Ook de quilt- en handwerkboeken zijn weer aardig verkocht, alsmede
de stofjes groot en klein. De wollen
mutsen en wollen kinderslofjes zijn niet
allemaal verkocht. Wie weet, als het
echt koud wordt komt er misschien
vraag naar. Er hingen ook een paar
grote quilts die een mooi plekje krijgen
in het huis van de kopers.
Tilly Boskamp heeft nog aan een paar
mensen uitleg gegeven over de quilt
die in de ‘kleine Joannes’ hangt. In het
kort stelt het voor: het Midden-Oosten
waar Joannes de Doper leefde, via de
landschappen tot aan Katwijk aan den
Rijn waar de H. Joannes de Doperkerk
staat. Dat is de quilt die jaren geleden
gemaakt is voor het toen vernieuwde
parochiehuis. Het was meteen het
ontstaan van de quiltgroep.
Zo was het een gezellige en drukke
dag met een prachtig resultaat. De
verkoop heeft het geweldige bedrag
van € 1.227,70 opgebracht. Het is de
bedoeling dat het naar omroep MAX
gaat voor het aanleggen van water en
een gootsteen bij heel arme ouderen
die dat niet zelf kunnen bekostigen.
Iedereen heel hartelijk bedankt die
door het kopen van onze handwerkstukken zo een bijdrage geleverd hebben voor een paar arme huishoudens
in Moldavië.
Tot volgend jaar.
De dames van 'de Bonnette’

Pannenkoekendagen
De titel voorspelt al veel goeds. Als je
dan ook nog leest wat het inhoudt, kun
je geen NEE meer zeggen. Wat zijn
pannenkoekendagen?
Jongeren bakken pannenkoeken voor
de bewoners van instellingen voor
ouderen of gehandicapten, en eten ze
samen met de bewoners op. Dát is het

Je wordt rond 16.45 uur verwacht bij
de instelling en zult rond 18.45 uur
uitgegeten zijn (dit zijn de richt-tijden,
exacte tijden gaan in overleg met de
instelling). Je gaat naar de instelling
met een groepje van vier jongeren
(leeftijd 12-18 jaar). Je bakt op een
afdeling van de instelling.
In 2019 zijn de Pannenkoekendagen
op 6, 7 en 8 februari. Wil jij graag pannenkoeken bakken en samen opeten
met de bewoners? Ben jij tussen de
12-18 jaar? Dan zijn we op zoek naar
jou! Meld je aan, of kom samen met
een vriend of vriendin, of zelfs met een
groepje van vier. Geef je naam, 06
nummer en je voorkeursdatum op
via mariska@jj-projectlead.nl. We zien
je aanmelding graag tegemoet!
Marloes Jongeneel
Hogewoning

en

Klaverjassen in Kleine JOANNES
maandag 17 december 19.45

Samen Kerst met DVN
Op zaterdag 15 december om 19.00
uur zal er een vrolijke kerstsamenzang
zijn met kinderkoor De Vrolijke Noot.
Wat is er nou mooier dan met jong en
oud kerstliederen te zingen in onze
mooie kerk om zo al het kerstgevoel te
krijgen? Daarnaast zal De Vrolijke
Noot ook nog enkele mooie kerstliederen ten gehore brengen waar u heerlijk
naar kunt luisteren. Wij hopen dat er
veel mensen komen. Hoe meer zielen
hoe meer vreugd! U komt toch ook? De
toegang is gratis en er zal een deurcollecte zijn na afloop
Agnes Bol

Mariska

Doopsel
Meditatieve viering in de
Advent
In de vier weken van de Advent zal er
één meditatieve viering zijn om ons
voor te bereiden op Kerstmis. Woensdag 12 december om 19.00 uur bent u
van harte welkom in het liturgisch
centrum waar we met elkaar zullen
bidden en zingen en stilstaan bij het
thema: Wat betekent de engel voor
mij in mijn leven? Maria krijgt van de
engel Gabriel de boodschap dat zij
dienstbaar mag zijn aan God en dat zij
zijn Zoon mag dragen. Ieder van ons
heeft een eigen beschermengel; wat
zegt deze tegen ons en zeggen wij
daar ook “ja” tegen? In deze viering
mogen we daar met elkaar over nadenken en zo ons hart open stellen voor
de Komst van onze Verlosser.
Ik wens u een goede voorbereidingstijd
op weg naar Kerstmis.
Gebedsleider Anneke NoordermeerKarremans

Wanneer u uw kindje wilt laten dopen,
of wanneer u zelf gedoopt wilt worden,
kunt u contact opnemen met het secretariaat. E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met de vermelding
doopsel. U zult dan in contact worden
gebracht met onze diaken.

Pina Sachman,
Geboren 20 december 1933 en overleden 30 oktober 2018.
De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op 5 november in de Boerhaave
aula van het crematorium Rhijnhof te
Leiden.

Kerkvervoer
Contactpersoon voor RIJNSBURG is:
Anneke Noordermeer, Tel.: 071 403
3388 Contactpersoon voor KATWIJK
EN VALKENBURG is: Erna Geurts.
Tel.: 071 401 4179 of 06 1281 2203.
Erna Geurts
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Liturgische Agenda van zaterdag 1 december t/m zondag 30 december 2018
betekenis
kleurcode:
zie Collecteschema

za.
zo.

1-dec
2-dec

H. Joannes de Doper/ Katwijk
Kerkstraat 72

1e Zondag van de Advent

ma. 3-dec
di. 4-dec
wo. 5-dec

09.30 EV

09.00 EV

kapelaan Plavčić /
gezinsviering /
De Vrolijke Noot /
koffiedrinken kl. JOANNES

kapelaan Plavčić

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en
De Moeder Gods / Voorschoten

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

19.00 EV pastoor Hagen
11.00 EV kapelaan Plavčić &

diaken Winnubst /
Dameskoor

09.00 EV pastoor Hagen
11.40 WGV Rozenkrans &

pastoor Hagen /
KWD / crèche /
Dameskoor /
voedselmand / Wereldwinkel
19.00 WGV Advent Carol Service
11.00 EV

19.00 EV

kapelaan Plavčić

09.00 EV

pastoor Hagen

Aanb. Allerh. / Gbl Günther
do. 6-dec
vr. 7-dec

19.00 EV kapelaan Plavčić

H. Ambrosius,
bisschop en kerkleraar

za.

8-dec

Onbevlekte Ontv.H.Maagd

19.00 EV

kapelaan Plavčić / cantor

19.00 WGV vespers / diaken Winnubst /

zo.

9-dec

2e Zondag van de Advent

09.30 EV

pastoor Hagen &
diaken Winnubst /
Vocalis /
deurcollecte voor Vocalis

11.00 EV

ma. 10-dec
di. 11-dec

09.00 EV pater Bouman

wo. 12-dec

09.00 EV
19.00 WGV

do. 13-dec H. Lucia
vr.

14-dec H. Johannes van het Kruis

za.
zo.

15-dec
16-dec 3e Zondag v.d. Advent /

Zondag Gaudete
ma. 17-dec
di. 18-dec

wo. 19-dec

do. 20-dec

vr.

21-dec

za.

22-dec

zo.

23-dec 4e Zondag van de Advent

16.30 EV

25-dec Hoogfeest Kerstmis /

kapelaan Plavčić &
pw Gudde /
gezinsviering/ crèche /
cantor-organist

19.00 EV kapelaan Plavčić

11.40 WGV Rozenkrans &
15.30 OCV gbl Naber & ds Boter /
pastoor Hagen
Advent meditatieve viering /
Aanb. Allerh. / Gbl Günther
Adventsviering / Adegeest
gbl Noordermeer
09.00 EV kapelaan Plavčić
09.30 EV pastoor Hagen /
Seniorenviering
pastoor Hagen /
De Wilbert

geen viering
kapelaan Plavčić /
KWD / Cantemus /
koffiedrinken Zuiderkruis

19.00 EV kapelaan Plavčić
11.00 EV pater Magnin &

11.00 EV pastoor Hagen /
diaken Winnubst
KWD / crèche /
KWD / crèche /
Laurentiuskoor
Schola
20.15 WGV Rozenkrans / gbl Günther
09.00 EV kapelaan Plavčić
14.30 OCV pw Gudde & ds Boter /
Adventsviering / Foreschate
19.30 WGV Boeteviering /
pastoor Hagen & pw Gudde
11.40 WGV Rozenkrans &
09.00 EV
kapelaan Plavčić
19.00 WGV Boeteviering / kap. Plavčić
Aanb. Allerh. / Gbl Günther
& diaken Winnubst / Cantemus
09.00 EV kapelaan Plavčić
09.00 EV mgr Van Luyn
19.00 WGV Boeteviering / kap. Plavčić 18.30 OCV Vlietlandegroep
& diaken Winnubst
09.30 EV

pastoor Hagen /
cantor
09.30 EV
pater Magnin &
diaken Winnubst /
Vocalis
19.30 WGV kapelaan Plavčić /
GezinsKerstviering /
De Vrolijke Noot
22.00 EV Nachtmis /
kapelaan Plavčić /
Cantemus
09.30 EV

pastoor Hagen /
Vocalis

15.00 WGV

Kindje Wiegen

1e Kerstdag

wo. 26-dec 2e Kerstdag /

geen viering

H. Stephanus 1e martelaar
do. 27-dec H. Johannes,
apostel en evangelist
vr. 28-dec HH Onnozele Kinderen,
martelaren
za.
zo.

11.00 EV

19.00 EV

ma. 24-dec Kerstavond / Kerstnacht

di.

Schola
pastoor Hagen /
Gemengd Koor /
KWD / crèche

geen viering

29-dec
30-dec H. Familie:

09.30 EV

Jezus, Maria, Jozef
Legenda:

pastoor Hagen /
Vocalis

11.00 EV

11.00 EV
kapelaan Plavčić /
KWD / samenzang / crèche

16.30 WGV KleuterKerstviering /

diaken Winnubst / cantor
19.00 WGV Gezinskerstviering /
21.30 EV

11.00 EV

diaken Winnubst / cantor
Nachtmis /
mgr Van Luyn &
diaken Winnubst /
Dameskoor
mgr van Luyn &
diaken Winnubst /
Schola

mgr Van Luyn /
KWD / crèche /
Laurentiuskoor /
16.30 WGV KinderKerstviering /
pw Gudde / cantor-organist
19.30 EV 1e Nachtmis /
pater Magnin & pw Gudde /
cantor-organist
22.30 EV 2e Nachtmis /
pastoor Hagen & pw Gudde /
Laurentiuskoor
11.00 EV kapelaan Plavčić /
cantor-organist
14.00 WGV Kindje Wiegen / pw Gudde /
cantor-organist

11.00 EV pastoor Hagen /

11.00 EV pater Magnin /

cantor
09.00 EV pater Bouman

09.00 EV

19.00 EV pastoor Hagen
11.00 EV pastoor Hagen

11.00 EV

EV = EucharistieViering
WCV = Woord- en CommunieViering
WGV = Woord- en GebedsViering

cantor-organist
pastoor Hagen

pater Magnin /
KWD / crèche

OCV = OeCumenische Viering
KWD = KinderWoordDienst
VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen
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Liturgische Agenda van zaterdag 1 december t/m zondag 30 december 2018
De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

zie Sint Willibrordus: 19.00u
11.00 EV pater Bouman & diaken Brink /
samenzang
17.00 EV Franstalige parochie

zie Sint Willibrordus: 19.00u
09.30 EV pater Peters /
Magn. Cantorij /
koffiedrinken

10.30 EV

pater Bouman / Kerkehout

09.00 EV

za. 1-dec
19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang
zo. 2-dec
pastoor Hagen & diaken Brink /
Pro Deo / KWD,
thema: Maria krijgt een engel op bezoek/
koffiedrinken

09.30 EV

mgr Van Luyn
09.00 EV

09.00 EV

zie St. Jozef: 19.00u
11.00 EV
17.00 EV

mgr Van Luyn /
samenzang
Franstalige parochie

pastoor Hagen

mgr Van Luyn

09.00 EV kapelaan Plavčić

kapelaan Plavčić / Sophiekehuis
19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed
20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste
zie St. Jozef: 19.00u

10.00 EV

19.00 EV pater Bouman /
cantor-samenzang
09.30 EV pater Magnin /
Magn. Cantorij

09.30 EV

kapelaan Plavčić /
cantor-samenzang /
KWD, thema: De droom van Jozef

pastor Versteegen / Johannahuis

09.00 EV

kapelaan Plavčić

09.00 EV mgr Van Luyn
11.00 EV pastoor Hagen /

ziekenzalving / Seniorenviering
zie Sint Willibrordus: 19.00u
zie Sint Willibrordus: 19.00u
11.00 EV kapelaan Plavčić &
diaken Brink /
samenzang
17.00 EV Franstalige parochie

zie Sint Willibrordus: 19.00u
zie Sint Willibrordus: 19.00u
09.30 EV mgr Van Luyn &
diaken Brink /
Magn. Cantorij
09.00 EV

za. 8-dec
zo. 9-dec

wo. 12-dec

vr. 14-dec
19.00 EV kapelaan Plavčić
19.00 WGV Boeteviering / kapelaan Plavčić &
diaken Brink
za. 15-dec
19.00 EV pastoor Hagen / samenzang
09.30 EV pastoor Hagen /
zo. 16-dec
Pro Deo / KWD,
thema: Maria op bezoek bij Elisabeth /
koffiedrinken
ma. 17-dec
di. 18-dec

mgr Van Luyn

pastoor Hagen

pastoor Hagen

09.00 EV pastoor Hagen

do. 6-dec
vr. 7-dec

do. 13-dec

09.00 EV

09.00 EV

ma. 3-dec
di. 4-dec
wo. 5-dec

ma. 10-dec
di. 11-dec

10.00 EV pastoor Hagen / Seniorenviering /
Magn. Cantorij / koffiedrinken
10.30 EV

betekenis
kleurcode: zie
Collecteschema

wo. 19-dec

do. 20-dec

19.45 tot

20.00u: Rozenkransgebed
22.00u: Aanbidding Allerheiligste
zie St. Jozef: 19.00u

vr.

21-dec

20.00 tot

zie St. Jozef: 19.00u
pastoor Hagen /
samenzang
17.00 EV Franstalige parochie
zie Sint Jozef: 17.00u
11.00 EV

19.00 EV kapelaan Plavčić /
cantor-samenzang
09.30 EV pastoor Hagen /
cantor-samenzang
17.00 WGV KleuterKerk-Kerstviering /

za. 22-dec

zo. 23-dec
kapelaan Plavčić /
KWD, thema: op weg naar Bethlehem /
cantor-samenzang
ma. 24-dec
zie Sint Jozef: 17.00u

09.30 EV

kapelaan Plavčić
19.00 WGV Kerst-gezinsviering /

19.00 EV gezinsviering /

pastoor Hagen /
cantores
21.30 EV Franstalige parochie /
Nachtmis

20.30 EV Nachtmis / pastoor Hagen &

11.15 EV Nederlands-Franstalige viering /

09.30 EV kapelaan Plavčić /

pastoor Hagen & pater Mathew &
diaken Schat / Dameskoor +
Franstalige zangers
zie Sint Willibrordus: 13.30u
zie Sint Willibrordus: 09.30u

diaken Brink /
Magn. Cantorij
22.00 EV

zie Sint Willibrordus: 13.30u

13.30 WGV Kindje Wiegen / organist

zie Sint Willibrordus: 09.30u

09.30 EV

09.00 EV kapelaan Plavčić
09.00 EV pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u
kapelaan Plavčić /
samenzang
17.00 EV Franstalige parochie
COLLECTE-SCHEMA:
11.00 EV

weekend 1 dec. - 2 dec.
weekend 8 dec. - 9 dec.
weekend 15 dec. - 16 dec.
weekend 22 dec. - 23 dec.
Kerstavond 24 december
1e Kerstdag 25 december
2e Kerstdag 26 december
weekend 29 dec. - 30 dec.

09.30 EV

Magn. Cantorij

diaken Brink /
samenzang met orgel
(18:45u aanvang samenzang)
Nachtmis / pater Magnin /
Pro Deo
pastor Kurvers /
Pro Deo

zie Sint Willibrordus: 19.00u
kapelaan Plavčić /
Magn. Cantorij

09.30 EV

di.

25-dec

kapelaan Plavčić /
samenzang
10.30 EV pastoor Hagen / Huize Willibrord

wo. 26-dec

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed
20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste
19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang
09.30 EV
pater Spruijt & gbl Elshout /
cantor-samenzang

vr.

bestemming wekelijkse collecte

bestemming deurcollecte of 2e collecte

instandhouding kerk en kosten pastoraat
instandhouding kerk en kosten pastoraat
instandhouding kerk en kosten pastoraat
instandhouding kerk en kosten pastoraat
instandhouding kerk en kosten pastoraat
instandhouding kerk en kosten pastoraat
instandhouding kerk en kosten pastoraat
instandhouding kerk en kosten pastoraat

Bisschoppelijke Adventsactie
Bisschoppelijke Adventsactie
Bisschoppelijke Adventsactie
Bisschoppelijke Adventsactie

do. 27-dec
28-dec

za. 29-dec
zo. 30-dec

Bisschoppelijke Adventsactie
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Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest
Pastorie:
Rhijngeesterstraatweg 35
2341 BR Oegstgeest
tel. 071 - 517 5304
Website:
www.willibrordoegstgeest.nl
E-mailadres:
pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Gastvrouw/heer:
aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur
IBAN Bankrek. nrs.:
Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en
NL95 RABO0138 4020 19
Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32
Secretaris Beheercommissie:
Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

Intenties:
ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 uur
tel. 071 - 517 5304
NL66 INGB 0000 1550 99
Vieringen:
di en do om 9.00 uur
za om 19.00 uur en zo om 11.00 uur
Locatiereferent:
Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-244345
E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur:
Vacature
E-mail:
Redactie Website:
E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

Willibrordpenning voor
Yvonne van Velzen-Bonnet
Aan het eind van de viering op Willibrordzondag, 4 november, ontving
Yvonne van Velzen-Bonnet de Willibrordpenning uit handen van diaken
Peter Winnubst. Deze penning wordt
jaarlijks uitgereikt om een (of meer) van
de betrokken vrijwilligers in de parochiekern extra in het zonnetje te zetten
en te bedanken voor alle inzet. Yvonne is al ongeveer twintig jaar met veel
enthousiasme actief, onder meer in de
werkgroepen voor kindercatechese,
H. Vormsel, ziekencommunie, contactpersonen en de koffieschenkgroep. Blij en totaal verrast nam ze de
erepenning in ontvangst. Met een
welgemeend applaus van de aanwezigen als gevolg. Willibrord kwam met
de boot uit Ierland en ging in 690 bij de
riviermonding in de buurt van Oegstgeest aan wal. Op het zand van de
hoge duinenrij werd het eerste katholieke kerkje gesticht, op de plaats waar
nu de Groene of Willibrordkerk staat.
May-lisa de Laat / Els van Leuken
In de H. Willibrordkerk in Oegstgeest is er elke zondag kinderwoorddienst, behalve wanneer er in
Katwijk een gezinsviering is. Dat is
het geval op zondag 2 december,
de eerste zondag van de Advent.
Alle gezinnen zijn daar welkom!
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Foto: Erik Flikkenschild

Tieners op Zondag (ToZ) /
Rock Solid
Op zondagochtend 2 december is er
weer een tienerontmoeting met een
interactief programma van Rock Solid,
ontwikkeld door Youth for Christ, speciaal voor tieners in de middelbare
schoolleeftijd.
Om 11.00 uur komen we samen in de
pastorie van de H. Willibrordkerk aan
de Rhijngeesterstraatweg. Ingang
achterom via de keuken.
Het thema is deze keer ‘Beschuit met
muisjes’ en gaat over rituelen en daarmee het ontdekken wat de kracht
daarvan is. Denk aan grote gebeurte-

nissen als trouwerij of begrafenis, geboorte en doop maar ook het zingen
van het Wilhelmus voorafgaand aan
een voetbalwedstrijd. Kortom genoeg
gespreksstof en ruimte voor interactieve spelletjes om dit te onderstrepen.
Van harte welkom, je kunt zo binnen
lopen en neem gerust een vriend of
vriendin mee.
Jacqueline van Arend

Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest
Advent: een tijd van
voorbereiding
Het woord 'Advent' is afgeleid van het
Latijnse woord: adventus, advenire en
het betekent: komst, er aan komen. We
leven in de Advent toe naar Kerst; het
feest van de komst, de geboorte van
Jezus. Iedere zondag steken wij op de
adventskrans, een extra kaars aan. Dit
laat ons zien dat we steeds dichterbij
Kerst komen; bij het feest van het licht.
In deze tijd van afwachting en verlangen naar Kerst worden wij uitgenodigd
om ons hart klaar te maken om Hem
met Kerst te ontvangen, Hem opnieuw
in ons hart binnen te laten. De vier
adventszondagen zijn er, om ons te
ondersteunen en om samen met de
lezingen van de zondagen ons hierop
voor te bereiden. Het evangelie van
Lucas leidt ons in deze periode van
Maria Boodschap tot aan de geboorte
van Jezus.
Deze tijd is ook een tijd van inkeer en
ommekeer. Een tijd waarin we naar
onszelf kunnen kijken, naar hoe wij in
het leven staan. Hebben we een verschil kunnen maken in het leven van
‘de ander’ sinds de vorige Kerst? Zijn
wij een licht geweest in het leven van
‘de ander’?
Laten wij met de kaarsen die wij op de
adventskrans aansteken beseffen dat
wij een licht kunnen zijn voor de ander.
Dat wij vrede kunnen schenken aan
eenieder om ons heen.
Om dit te doen kunnen wij kracht putten
uit het gebed, bijvoorbeeld uit het
gebed van Franciscus van Assisi, dat
in deze Augustinus staat. Dit gebed om
vrede kan ons een manier van leven in
het vooruitzicht geven, een manier van
leven in vrede en liefde. Niet alleen
voor ons zelf, maar ook voor de mensen om ons heen.
In deze tijd van Advent, de tijd van het
wachten op de komst van het kerstkind, kijken wij allen naar de wereld en
naar elkaar, in de hoop op vrede. Laten
wij in deze tijd degenen zijn die het
verschil maken, door het licht van
Christus uit te dragen in onze manier
van leven. Laten wij een lichtje zijn voor
de ander.

Zo kunnen we het kerstgevoel dit hele
jaar in ons hart, en in onze manier van
leven bij ons dragen. Ik wens u allen
een hele goede aanloop naar Kerst,
een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig
Nieuwjaar.
Diaken Peter Winnubst

Activiteiten
Tieners op Zondag (ToZ) / Rock
Solid
Zondag 2 december, 11.00 uur, zie
pagina 18
Inzameling voedselbank
Weekend van 1 en 2 december
Schrijven voor Amnesty Intern.
Maandag 3 december, van 14.00-16.00
uur in de pastorie
Kerstconcert Gemengd Koor
Zondag 16 december, 20.00 uur in de
H. Willibrordkerk

Doopsel
Op zondag 4 november heeft diaken
Peter Winnubst de kleine Eefje gedoopt.

Doopvont in de H. Willibrordkerk, Oegstgeest.
Foto: EvL

Wij gedenken ...
… Angela Maria Theresia GostelieSanders, weduwe van Jan Frans
Gostelie, moeder en oma. Angela werd
op 13 mei 1927 in Enschede geboren
en overleed op 14 oktober. De afscheidsdienst was op 20 oktober in de
H. Willibrordkerk in Oegstgeest, waarna Angela in familiekring is gecremeerd.
… Wilhelmus Hendrikus Anthonius
Maria (Wim) van der Zalm, echtgenoot van mevrouw van der Zalm-de
Weerd, vader en opa. Wim werd geboren op 8 december 1940 en overleed
op 28 oktober. Op 3 november is hij te
rusten gelegd op het parochiekerkhof
bij de H. Willibrordkerk.
… Francina (Sientje) Hoevelaken-Descendre, echtgenote van Wim
Hoevelaken, moeder en oma. Sientje
werd op 24 januari 1962 geboren en
overleed op 29 oktober. Haar uitvaart
vond plaats op 3 november in de H.
Willibrordkerk, waarna zij op het parochiekerkhof is begraven.
… Johanna Cornelia Marie (An) van
Oeveren-Valk, tweemaal weduwe
geworden, moeder en oma. An werd
geboren op 4 december 1936 en overleed op 8 november. Op 14 november
is zij begraven op het parochiekerkhof
bij de H. Willibrordkerk.
… Maria Theodora (Ria) Onderwater,
zus, tante en oudtante, overleed op
91-jarige leeftijd. Op 14 november
werd zij gecremeerd.
Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Actie Kerkbalans: de Beheercommissie slaat alarm
Het gaat niet goed met de Actie Kerkbalans 2018. We raken steeds verder op
achterstand.
De stand van de Actie per 31-10 bedraagt:
Vorig jaar was de stand per 31-10:
De achterstand op vorig jaar is derhalve:

€ 90.226
€ 98.228
€ 8.002

Deze grote achterstand (van -8,1%) gaan we niet meer inlopen.
Onze begrotingsdoelstelling van € 105.000 zal dan ook niet gehaald worden.
Zelfs de (magische) € 100.000 is wellicht al niet meer haalbaar.
Het wordt in ieder geval een serieuze trendbreuk met de voorgaande 5 jaren.
Foto: Flickr

Ad van Winsen, Beheercommissie
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Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods
Het Kerkelijk Bureau:
ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur
Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten
tel. 071 - 561 2508
E-mailadres:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
Website: www.rkvoorschoten.nl
Webredactie: dhr. Jan Iemenschot
e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl
Secretaris Beheercommissie:
mw. L. Mora-Klück
e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl
IBAN Bankrek. nrs:
NL95 RABO 0155 0008 53
NL45 INGB 0000 3669 37

Agenda
1 december t/m 25 december
Bisschoppelijke Adventsactie
Zondag
2 december
Voedselbank
Wereldwinkel
19.00 uur
Advent Carol Service
Maandag
3 december
11.00 uur
Liturgisch Bijbellezen
Donderdag
6 en 20 december
19.30 uur
Christelijke meditatie (Pluspunt)
Zaterdag
8, 15, 22 en 29 december
16.00 uur
Christelijke meditatie (Bondsgebouw)
Donderdag
13 december
9.30 uur
Seniorenviering
Dinsdag
18 december
14.00 uur
Leesgespreksgroep Laurentius (Pastorie)
Woensdag
19 december
19.30 uur
Vergadering Pastoraatgroep

Familieberichten
Overledenen
Op donderdag 11 oktober overleed Clasina Cornelia
Luijnenburg, Zij was 82 jaar. Ien Luijnenburg was een bekende in de parochie. Ze is onder meer koster geweest in
de Moeder Godskerk, en heeft jarenlang de H. Laurentiuskerk schoongemaakt. De laatste maanden verbleef zij met
een afnemende gezondheid in Topaz Vlietwijk. Haar uitvaart was op donderdag 18 oktober in de H. Laurentiuskerk,
waarna de crematie plaatsvond op Rhijnhof. We gedenken
haar met dankbaarheid en genegenheid.
Op zaterdag 13 oktober overleed op 80-jarige leeftijd
Lambertus Johannes van Aken. Hij was getrouwd met Ruby
George, met wie hij twee dochters kreeg. Bert was een
dankbaar mens. Met het gezin en het voortzetten van de
verfzaak als familiebedrijf had hij een echt thuis. De uitvaart
was op zaterdag 20 oktober in de H. Laurentiuskerk,
waarna hij gecremeerd werd op Rhijnhof.
Op zaterdag 27 oktober overleed in de leeftijd van 93 jaar
Magdalena Maria Cornelia Hooymans-Koot. Zij was een
stijlvolle vrouw en vooral een lieve moeder en oma, die zeer
gemist wordt. Leny Hooymans woonde aan de professor
Boerhaaveweg. De laatste jaren van haar leven werd haar
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Parochiekerk:
Heilige Laurentius
Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten
Vieringen:
di 19.00 uur en do 9.00 uur H. Laurentius
zo 11.00 uur H. Laurentius
Locatiereferent:
drs. D. Gudde, pastoraal werker (DG)
tel.: 071 - 561 2508
(via Kerkelijk Bureau ma t/m za 9.30-12.30)
e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur:
mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ)
e-mail: mimpen08@casema.nl

gezondheid steeds zwakker, en ze was eraan toe, zei ze
zelf, om dood te gaan. Zij was een gelovige vrouw die regelmatig de communie thuis ontving. Wij bidden dat zij nu
in Gods eeuwige liefde is opgenomen.
Johannes Marie van der Geest is geboren op 18 juli 1938
in Voorschoten en op zaterdag 27 oktober 2018 is hij
overleden in Leiderdorp. Joop kwam uit een gezin met 18
kinderen en was tijdens zijn leven een harde werker en goed
mens. Hij stond klaar voor iedereen en heeft tijdens zijn
leven veel bijgedragen aan de gemeenschap, zeker ook
door zijn grote inzet bij zijn vrijwilligerswerk. Een geliefde
man, die we zullen missen. Zijn uitvaart was op maandag
5 november in de H. Laurentiuskerk, waarna de crematie
plaatsvond op Rhijnhof.
We gedenken onze parochiaan Aplonia Adriana VermijDoeswijk, die op dinsdag 30 oktober in de leeftijd van 87
jaar overleed. Plony Vermij woonde aan de Leidseweg en
was weduwe van Piet Vermij. Zij was meer dan 25 jaar lid
van ons Laurentiuskoor. Enkele jaren geleden werd haar
geestelijke gezondheid slechter, wat niet gemakkelijk was
voor haar en haar omgeving. Zij woonde tot haar trots nog
op zichzelf. Zij was een zorgzame moeder en een lieve oma.
De uitvaart was op dinsdag 6 november in de H. Laurentiuskerk, waarna zij is begraven op begraafplaats Rosenburgh. Wij bevelen haar aan in de ontferming van God.
Op donderdag 8 november overleed in de leeftijd van 92
jaar Barbera Duivenvoorden. Ze werd Bab of Babs genoemd. Zij woonde in de Ankerplaats, een wooninstelling
voor verstandelijk gehandicapten in Leiden. Tot zij daar ging
wonen, ruim 40 jaar geleden, woonde zij bij haar vader in
Voorschoten die haar tot op hoge leeftijd heeft verzorgd.
Babs Duivenvoorden heeft op haar heel eigen manier veel
gegeven aan de mensen om haar heen. Op donderdag 15
november namen we met familie en medebewoners afscheid van haar in de H. Laurentiuskerk.
Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige
liefde.

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten
Parel van Voorschoten voor José Klaasesz

Seniorenviering
De eerste Seniorenviering in 2019 zal pas
op 7 maart plaatsvinden. Omdat dat nog
wel heel ver in de tijd is, hebben wij kunnen
regelen dat er op 13 december a.s. nog
een Seniorenviering zal zijn. Zoals gebruikelijk is deze viering in de H. Laurentiuskerk en het begint zoals u gewend bent om 9.30 uur.

Foto: Tilly ten Thije

Een eervolle onderscheiding: José Klaasesz ontving op
zondag 18 november uit handen van burgemeester Pauline
Bouvy-Koene de Parel van Voorschoten. Een onderscheiding voor Voorschotenaren die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt in de samenleving. Omdat de werkzaamheden van José zich voor een belangrijk deel op het kerkelijk erf afspeelden was het passend om de uitreiking te doen
in het Bondsgebouw, bij de zondagse koffie. In aanwezigheid van vele parochianen, vrienden en bekenden noemde
de burgemeester de vele activiteiten waar José vaak vele
jaren lang als vrijwilliger bij was en is betrokken. In de parochie is José gebedsleider, was zij actief in de Eerste
Communiegroep, en zat zij verder in groepen als de Bijbelmaandcommissie, de Kinderwoorddienst, de Stuurgroep
Liturgie en de Pastoraatgroep. Buiten de parochie begeleidde José Klaasesz verschillende literaire leesgroepen,
en was zij betrokken bij Amnesty International VoorschotenWassenaar en bij de Bibliotheek. Van harte gefeliciteerd!
Dirk Gudde

2 december:Advent Carol Service
Mogen we u nog een keer herinneren? Een viering om niet te
missen! Al vele jaren organiseert de Raad van Samenwerkende Kerken in deze periode
de Advent Carol Service. Een
prachtige viering met veel
meest Engelstalige adventsliederen, gezongen door de Leidse Cantorij, onder leiding van
Hans Brons. Voorgangers in
deze dienst zijn ds. Willem de
Boer van de Protestantse Gemeente Voorschoten en Dirk
Gudde, pastoraal werker. U
bent van harte welkom om te
komen, en uw vrienden, kennissen, buren.. mee te nemen.
Deze bijzondere viering vindt plaats op zondag 2 december
om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk. De toegang is gratis.
Er is een collecte om de onkosten te dekken.
Dirk Gudde

Na de viering is er dan weer alle gelegenheid om elkaar in
het Bondsgebouw te ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie of thee. Hopelijk is het weer dan geen spelbreker om deze viering bij te wonen. Dus hopen wij op 13
december a.s. veel mensen te begroeten om 9.30 uur bij
de viering in de H. Laurentiuskerk en daarna in het Bondsgebouw.
Werkgroep Voorbereiding Seniorenvieringen

Vieringen rond Kerst en Oud en Nieuw
Vieringen kerstavond 24 december
Op kerstavond zijn er in de H. Laurentiuskerk drie vieringen.
- Om 16.30 uur een Kinderkerstviering. In deze viering van
woord en gebed richten we ons vooral op de jongere kinderen (kleuters, basisschool: onderbouw, middenbouw).
We steken kaarsjes aan, we bidden, we zingen samen
kerstliedjes en luisteren naar het kerstverhaal. Allemaal in
woorden die iedereen begrijpt. Voorgangers zijn Dirk Gudde
(pastoraal werker) en José Klaasesz (gebedsleider).
Hartelijk welkom allemaal!
- Om 19.30 uur een Eucharistieviering: Een viering voor
jong en oud, mee voorbereid door de Gezinsvieringengroep. Een viering met veel samenzang met orgelbegeleiding. Voorgangers zijn pater P. Magnin en pastoraal werker
Dirk Gudde.
- Om 22.30 uur de Kerstnachtmis: Een Eucharistieviering
met het Laurentiuskoor, en pastoor Michel Hagen als
voorganger.
Voor de dagvieringen op 25 en 26 december verwijzen wij
naar het rooster.
Kindje wiegen: 25 december-14.00 uur
Voor de allerkleinsten: Op Eerste Kerstdag is om 14.00 uur Kindje wiegen. Peuters en kleuters kunnen zich verkleden
als herders, engeltjes en Jozef of Maria. We zingen kerstliedjes en we luisteren naar het kerstverhaal rond de
kerststal. Zo brengen we het kerstverhaal tot leven voor
jong en oud. Van harte welkom in de Laurentiuskerk!
Voorbereiden: Wie vindt het leuk het Kindje wiegen mee
voor te bereiden en te helpen op de dag zelf? Fijn als een
paar mensen zich daarvoor (via het Kerkelijk Bureau) nog
willen melden!
Oudejaarsavond 2018
Het is intussen een goede traditie geworden: op Oudejaarsavond vieren wij een dienst in oecumenisch verband. Als
broeders en zusters uit de Protestantse en Rooms-Katholieke traditie komen wij samen. In woorden, liederen, muziek, door schriftlezing, gebed en overdenking kijken wij
terug op het jaar dat achter ons ligt. Maar niet alleen dat.
We kijken ook vooruit, want geloof zou geen geloof zijn als
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er niet tenminste ook toekomstperspectief in doorklinkt.
De viering wordt geleid door ds. Bert Boter en gebedsleider
mevrouw José Klaasesz. We komen dit jaar samen in het
Kruispunt. De aanvangstijd is 19.30 uur.
Iedereen is van harte welkom!
Zondag 6 januari: Nieuwjaarskoffie en uitreiking
Laurentiuspenning
Na de Eucharistieviering op de eerste gewone zondag van
het jaar, is er op zondag 6 januari in het Bondsgebouw extra
feestelijk koffiedrinken, met oliebollen, een glaasje, en is er
de gelegenheid elkaar Zalig Nieuwjaar te wensen. Ook zal
er dan een uitreiking zijn van de Laurentiuspenning. Het
zou leuk zijn als daar veel parochianen bij zijn! Komt u ook?
Van harte welkom!
De Pastoraatgroep

Vlietlandegespreksgroep
Deze groep komt een keer in de maand bij elkaar onder
leiding van ds. W. de Boer en enkele vrijwilligers als begeleiding. Ds. De Boer vertelt een verhaal uit de bijbel en we
zingen en bidden samen.De groep is ontstaan in voorheen
'Huize Vlietlande' aan de Zwaluwweg. Door de tijd heen zijn
de bewoners verhuisd naar verschillende locaties. We zijn
steeds bij elkaar blijven komen vanuit deze locaties. De
bewoners geven aan het fijn te vinden om elkaar te blijven
ontmoeten.
Donderdag 20 december is de kerstviering in de H. Laurentiuskerk om 18.30 uur. De bijeenkomsten hebben een open
karakter.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Start voorbereidingen Eerste Heilige
Communie
Vanaf januari 2019 is er weer gelegenheid voor de kinderen uit groep 4 en 5 om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. De Eerste Heilige Communie is de eerste keer, dat uw kind als katholieke
gelovige mag deelnemen aan de maaltijd van Jezus
Christus. Anne van der Geest, Albert Deuzeman en Freek
van Krevel zullen de bijeenkomsten verzorgen. Zij zijn actief
als vrijwilliger in de Laurentiuskerk.
Omdat de Eerste Heilige Communie een belangrijk sacrament is, moet er een goede voorbereiding aan voorafgaan. De voorbereiding hiervoor start in januari en bestaat
uit een zestal kinderbijeenkomsten, en een ochtend met u
en uw kind. De Eerste Heilige Communie zelf vindt op 23
juni plaats.
Als u uw kind aanmeldt voor de Eerste Heilige Communie
wordt er verwacht dat uw kind alle kinderbijeenkomsten en
de ouder/kindbijeenkomst bijwoont en dat de ouders zich
ook thuis inzetten om het samen tot een succes te maken.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Bondsgebouw,
Leidseweg 100, Voorschoten, De eerste ouder/kind bijeenkomst is gepland op 9 december 10.00 uur - 10.45 uur.
Aansluitend is er een gezinsviering.
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken van onze
parochiekern: www.rkvoorschoten.nl. Kies dan Catechese,
klik op 'Kind, jeugd en jongeren'.
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Vier (van de zes) bijeenkomsten vallen samen met de gezinscatechese die vanuit de parochie georganiseerd wordt.
Ouders, broertjes en zusjes kunnen ook hieraan deelnemen
en kunnen zich via dezelfde link aanmelden.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met het Kerkelijk Bureau 071-5612508 of Freek van Krevel
(krevel@gmail.com).
Met vriendelijke groet,
De werkgroep Eerste Heilige Communie

Afsluiting jubileumjaar 150 jaar H. Laurentiuskerk : Geef voor je kerk
Het thema van de landelijke actie
Kerkbalans 2018 was: “Geef voor
je kerk”. In september hebben wij
dankzij de inzet van velen het 150jarig jubileum van de H. Laurentiuskerk mogen vieren. Ook op Open
Monumentendag hebben velen de kerk (opnieuw) bezocht.
Voor het behoud van het gebouw, maar ook voor de geloofsgemeenschap is (financiële) steun ook voor de komende jaren onontbeerlijk. De kerk in Nederland ontvangt geen
overheidssubsidie voor haar kerkelijk werk. Ook onze
plaatselijke parochie ontvangt geen financiële steun van
het Bisdom of vanuit Rome. De kerk is daarom voor alle
pastorale activiteiten afhankelijk van bijdragen van parochianen en/of sympathisanten.
De financiële bijdragen zijn rechtstreeks bestemd voor het
pastorale werk in onze eigen parochiekern. Niet alleen de
aandacht en zorg voor mensen, zoals bij ziekte en overlijden, maar ook bij vreugdevolle momenten in het leven zoals
geboorte en huwelijk. De bijdragen worden ook gebruikt
voor het jaarlijks terugkerend onderhoud, de verwarming
van de H. Laurentiuskerk, benodigdheden voor vieringen
en beheerskosten. Met dat alles zijn grote bedragen gemoeid en het wordt steeds moeilijker de begroting sluitend
te krijgen.
We vragen dan ook hiervoor uw financiële bijdrage om ons
te helpen om ook over 50 jaar ons 200-jarig jubileum nog
te kunnen vieren in Voorschoten in de H. Laurentiuskerk en
als geloofsgemeenschap elkaar tot steun te kunnen zijn.
Het rekeningnummer voor de kerkbijdrage is: NL22 RABO
0155 0048 83 t.n.v. Parochie H. Augustinus inzake Kerkbijdrage Voorschoten, Parochiekern H. Laurentius en de
Moeder Gods.

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten
Gerarduskalender 2019 is te koop
Een dagkalender met feest- en gedenkdagen, spreuken en
moppen, bezinning en inspiratie. Elke dag een klein beetje
spirit! Prijs € 7,25.
Verkrijgbaar bij: Mevrouw Trees Frensch, Offenbachlaan
2, tel. 071-888 7440.
De opbrengst van de kalender is bestemd voor missionaire
en pastorale werken van de Redemptoristen van het
klooster Wittem.

Vrijwilligersavond 2019: 16 februari
Her is een goede gewoonte in onze parochie om zo om de
twee jaar een avond te organiseren voor onze vrijwilligers.
Er zijn ongeveer 200 mensen die zich vrijwillig inzetten voor
het kerkelijk leven in onze parochiekern, pastoraal, praktisch, bestuurlijk, muzikaal of diaconaal. Deze mensen
willen we graag bedanken met een gezellige avond. Houdt
u de datum vast vrij? 16 februari ’s avonds in het Bondsgebouw. Een persoonlijke uitnodiging volgt nog!
(Bent u nog geen vrijwilliger, maar wilt u best wat doen voor
de kerk? Neem dan via het Kerkelijk Bureau contact op met
Tilly ten Thije (lid Pastoraatgroep) of ondergetekende, voor
een oriënterend gesprek).
Dirk Gudde, pastoraal werker

Oproep: Vrijwilligers gevraagd
Koster voor onze H. Laurentiuskerk
Vindt u het ook zo fijn dat de lichten aan
zijn, de kaarsen branden, de liturgie klaar
ligt, alles aanwezig is voor een mooie Eucharistieviering? Dat zijn allemaal taken
van de koster.
Maar niet alleen op zondag is de koster
actief, maar ook bij uitvaarten en weekvieringen. U bent van harte welkom om eens mee te 'lopen'
en te kijken of u zich misschien wil aansluiten bij ons kostersteam. Hebt u interesse en wat extra tijd, neemt u dan
contact op met Ernie Wielenga-van Velzen, tel: 06-4134
6016 of e-mail: erniecj@hotmail.com. Of met het Kerkelijk
Bureau: 071-561 2508.
Wordt u wijkcontactpersoon?
Onze parochiekern heeft een heel goed functionerende
groep Wijkcontactpersonen. Het team heeft wel versterking
nodig! Helpt u mee? Het kost u gemiddeld hooguit een half
uurtje per week, dus het is een overzichtelijke taak. Een
wijkcontactpersoon houdt contact met parochianen, in de
vorm van een kaartje of een bloemetje op belangrijke momenten. Het is belangrijk werk. U onderhoudt contacten met
mensen die anders misschien niet veel contact met de
parochie zouden hebben, en u bent zo ook een beetje de
oren en ogen van de parochie. Drie keer per jaar is er een
vergadering met alle wijkcontactpersonen. Dan worden zij
bijgepraat over ontwikkelingen in de parochie, en zij wisselen ervaringen uit.
Op dit moment zijn er vacatures in de volgende wijken:
- Vlietwijk 1 (Badhuisstraat, Bethlehemstraat, Burg. Vernèdepark, Laan van Langenhorst, gedeelte Leidseweg,

Nieuw Voordorpstraat, Noortheystraat, Parkstraat, Prof.
Zernikelaan, Raadhuislaan, Stadwijkstraat, Tolstraat,
Vlietzicht en Vredenhoeffstraat).
- Het gebouw Hofvliet.
- Bloemenwijk (Bijdorpstraat, Burg. De Kempenaerstraat,
Crocusstraat, Hyacinthstraat, Kalkoenstraat, Papelaan,
Pauwenstraat, gedeelte Schoolstraat, gedeelte W. de
Zwijgerlaan, oneven nummers Wijngaardenlaan).
- Huize Adegeest.
Wilt u een tijdje wijkcontactpersoon zijn? Zoekt u dan
contact met de coördinator van de wijkcontactpersonen:
Mini Focke: minifocke@gmail.com of: 071-561 3117

Groene vingers gezocht
Voor onze Bloemengroep zijn wij op zoek naar nieuwe
dames/heren die onze Bloemengroep willen komen versterken. Het is heel gezellig en dankbaar werk om samen de
kerk met groen en bloemen aan te kleden (te verfraaien).
Vooral met Kerst en Pasen pakken wij uit om alles er mooi
uit te laten zien. Volgens rooster bent u eens in de 6 weken
aan de beurt.
U kunt zich aanmelden bij Corry Zoetemelk, coördinator
van de Bloemengroep van de H. Laurentiuskerk, tel.
071-561 3137 of per e-mail mimpen08@casema.nl

Koffieschenken op zondag
Op zondag na de viering van 11.00 uur is er koffiedrinken
in het Bondsgebouw. Volgens rooster helpt u bij het koffieschenken 1x per 6 weken.
Meer informatie bij Mini Focke, tel: 071-561 3117 of e-mail:
minifocke@gmail.com
Bij klachten over de verzending van De Augustinus in
Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel.
0715612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl
Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 10 december 2018 bij het Kerkelijk Bureau
of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).
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Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar
Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar
Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl
E-mailadres: herder20@bart.nl
Coörd. koster:
A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015
e-mail: wessel91@zonnet.nl
Secretariaat:
Mw. C. de Jongh-Bastiaanse
Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar
tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail)
spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur
Beheercommissie:
Secretaris: vacature
e-mail: herder20@bart.nl
IBAN bankrek. nummers:
NL73 INGB 0000 0201 43

Toekomst De Goede
Herderkerk
Nu onze bisschop een keuze heeft
gemaakt voor de Sint Willibrordus als
Centrale Kerk voor Wassenaar, vragen parochianen, vrijwilligers en andere geïnteresseerden in de Goede Herder zich af wat de toekomst zal brengen. Daarover kunnen wij u het volgende – voor de komende jaren – positieve nieuws brengen.
De Franse parochie “Tous les Saints”
heeft nogmaals bevestigd dat zij de
Goede Herderkerk wil blijven gebruiken voor de Franse Rooms-Katholieke
gemeenschap van Den Haag en omstreken. Zoals de bisschop had aangegeven (zie de Augustinus van oktober)
zullen er op korte termijn veranderingen komen in het rooster voor de liturgie en het aantal vieringen.
Concreet betekent dit dat de Franse
Parochie vanaf januari wekelijks een
Mis zal vieren om 11.00 uur in de
Goede Herderkerk. Voor de Nederlandse gemeenschap betekent dit dat
de Goede Herderkern, in afwisseling
met de St. Jozefkern, om de week een
Nederlandstalige Mis zal hebben om
9.30 uur. De afwisseling heeft u dit jaar
reeds meegemaakt met het rooster in
de afgelopen zomer. Op 6 januari is er
voor alle Wassenaarse kernen een
feestelijke viering in de St. Willibrordus. De start van de 2-weekse roulatie
is vervolgens op 13 januari in de St.
Jozef. Op 20 januari is voor het eerst
de Nederlandstalige Mis om 9.30 uur
in De Goede Herder.
Wat de Franse parochie betreft, heeft
het Parochiebestuur aan de Beheercommissie en de Pastoraatgroep van
de Goede Herder toegezegd dat de
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periode 2019 en 2020 zal dienen voor
consolidering en gesprek met de Franse parochie met het oog op continuering in de toekomst.
Dit geeft de Goede Herdergemeenschap tijd om te bezien hoe de Mis op
de nieuwe tijd van half tien zich ontwikkelt en of er misschien naast de Nederlandstalige en Franstalige Missen, nog
andere internationale vieringen mogelijk zijn. Daarnaast zal het mogelijk
blijven om in De Goede Herderkerk in
2019 en 2020 huwelijken, doopplechtigheden en uitvaarten te houden. De
Beheercommissie zal zich verder blijven inzetten met de Stichting Vrienden
van de Driesprong om enkele mooie
concerten per jaar te organiseren.
Wat het parochiebestuur al eerder
heeft aangegeven voor de periode na
2020 is dat voor de Goede Herderkerk
zowel als voor de Jozefkerk er geen
veranderingen voor de kerkgebouwen
worden verwacht tot 2022.
Om onze kerkgemeenschap – ook in
tijden van toenemende onzekerheden – levend te houden is een voortzetting van de financiële ondersteuning door onze parochianen van groot
belang. Samen met de Franse parochie, andere (internationale) parochies
en middels onze culturele activiteiten
zoals de concerten, kunnen we samen
kerk zijn en blijven als Goede Herder
gemeenschap. Zo blijft ook ons unieke
kerkgebouw zijn functie behouden.
Wij danken al onze parochianen voor
hun betrokkenheid en trouw en rekenen erop dat minder vieringen niet
betekent minder kwaliteit en betrokkenheid.
Beheercommissie en Pastoraatgroep
van de Goede Herderkern

Betaling misintenties:
NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie
voor: (desbetreffende naam vermelden)
Opgave misintenties:
C. v.d. Ham, Stoeplaan 4a, tel. 070-517 8486
e-mail: ceesvanderham@telfort.nl
Euch. vieringen: zo 11.00 uur
Buurtcentrum Kerkehout:
iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur
Mariakapel: vr 9.00 uur
Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur
Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364
E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR)
E-mail: hannekereuser@hotmail.com
Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

Gebedsintenties
Voor de intenties van de Mariadagkapel; Henk
en An Metkemeijer-Kloos: 2, 9, 16, 23, 24 en
25 dec. Voor de intenties van de familie Romijn-Giezeman: 16 en 25 dec. Mat van Dael,
Regina Moussault-Lampe: 2, 16 en 25 dec.
Ank Ooms-Timp, Reinout Barge, Caspar Kerckhoff, Paul Deiters, Maria Putman Cramer: 25
dec. Hélène van Schaik-van den Berch van
Heemstede, Carla Berkhout-Zumpolle: 2, 16
en 25 dec. Tilly Merckelbach-van Beek: 9, 23
en 25 dec. Miep Hagen-van der Vat, Loes
Verspoor-Siero: 9, 23, 24 en 25 dec. Kees en
Willy Zeevenhooven-Blonk 2, 16 en 25 dec.
Mini Menken-van Paridon; Regien van der
Tak- Stockman; Mary Lankhof-Dobbelmann;
Robert-Jan van der Lugt; Ben Lips; Riet Voorham; Frans Zeevenhooven; Berry de Beer: 2,
9, 16, 23, 24 en 25 dec.

Bloemen voor Tiny

Zondag 28 oktober kreeg Tiny Lelieveld-Berg
na de Eucharistieviering bloemen en een toespraak door de vicevoorzitter van de Beheercommissie Bas van der Vegte, om haar te bedanken voor de vele jaren dat zij wekelijks elke
maandagochtend voor het interieur van onze
kerk heeft gezorgd. Zoals Bas opmerkte: zonder Tiny zou onze kerk er niet zo piekfijn hebben uitgezien.Die maandagochtenden van
9-12 uur met haar schoonmaakteam zijn nu
voor Tiny na 17 jaar voorbij, maar ze blijft nog
een aantal vrijwilligerstaken doen. Zij is wijkcontactpersoon, staat haar man Gerard terzijde als hij koster-dienst heeft, in de kerk of in
het buurtcentrum Kerkehout; ze helpt bij uitvaarten, het wierookvat kent voor haar geen
geheimen; voor hulp bij speciale gelegenheden staat Tiny ook altijd klaar. Dankjewel Tiny!
En in onze gemeenschap zijn we blij met jullie
als trouwe kerkgangers en vrijwilligers met
verantwoordelijkheidszin!
Foto Marie José Tiemstra-van Berckel

Wassenaar Gezamenlijk
GEZINSKERK WASSENAAR
PROGRAMMA VOOR DE KINDEREN voor de Advent, Kerstmis en Driekoningen
1. VOORBEREIDING OP KERSTMIS IN DE ADVENT:
De voorbereiding op Kerstmis vindt plaats in de KinderWoordDiensten (KWD) in de Sint Willibrorduskerk
(Kerkstraat 77) tijdens de Eucharistieviering om 09.30 uur.
Wij bieden elke zondag van de Advent twee gelijktijdige kinderwoorddiensten aan: één voor de kinderen van groep 1
t/m groep 3 en één voor de kinderen van groep 4 en ouder.
We bidden en zingen samen, luisteren en praten over het Evangelie en verwerken dit op creatieve wijze.
thema:
* 2 DECEMBER: 1e zondag v.d. Advent
- Maria krijgt een engel op bezoek
* 9 DECEMBER: 2e zondag v.d. Advent
- De droom van Jozef
* 16 DECEMBER: 3e zondag v.d. Advent
- Maria op bezoek bij Elisabeth
* 23 DECEMBER: 4e zondag v.d. Advent
- Op weg naar Bethlehem
Op 23 december 11.00u: repetitie voor het gelegenheidskoor voor (groot)ouders en (klein)kinderen op Kerstavond.
2. VIERING van KERSTMIS en DRIEKONINGEN:
KERSTAVOND
* 24 december 17.00u
St. Jozef (Parklaan 28): Kerstviering Kleuterkerk H. Augustinus
kinderen vanaf grp 4: om 16.30u oefenen om mee te zingen in koortje
* 24 december 19.00u
St. Willibrordus (Kerkstraat 77): Gezinskerstviering, samenzang met gelegenheidskoor en orgelbegeleiding
- 18:30u: in de kerk aanvang oefenen gelegenheidskoor volwassenen en kinderen
- 18.30u: in Sloep verkleden kinderen die willen deelnemen aan kerstspel
- 18.30u: in Sloep ophalen voor te lezen tekst voor kinderen die zich hiervoor hebben
aangemeld
NOOT: aanmelden van kinderen voor voorlezen van een tekst uiterlijk 23 december na
KWD of per e-mail gezinsv-willibrordus-wassenaar@ziggo.nl
* 24 december 19.00u
De Goede Herder (Stoeplaan 4): Gezinskerstviering
- 18.30u in sacristie verkleden kinderen als herdertje of engeltje
NOOT: aanmelden kinderen die willen voorlezen uiterlijk 23 december per e-mail
mjtiemstravb@gmail.com
EERSTE KERSTDAG
St. Willibrordus (Kerkstraat 77): 'Kindje Wiegen'
25 december 13.30u
Een interactieve vertelling van het Kerstverhaal en samen kerstliedjes zingen
6 januari Driekoningen

St. Willibrordus (Kerkstraat 77): KinderWoordDienst tijdens de viering om 09.30 uur

De werkgroep Gezinskerk Wassenaar nodigt u van harte uit om met uw (klein)kinderen aan deze vieringen deel te
nemen. Zij wensen u een gezegende Advent en een Zalig Kerstfeest.
LB

Centrale kerk Wassenaar
In verband met ruimtegebrek op
deze pagina, staan een tweetal artikelen over de Centrale kerk Wassenaar op het onderste deel van blz.
29.
Gaarne verwijzen wij u hiervoor dus
naar blz. 29

Kinderwoorddienst 1+ 1 = 1
De kinderwoorddienst in de Sint Willibrordus van 4 november was inspirerend.
De kinderen dachten goed door op het dubbelgebod van de liefde: De liefde
voor God en voor de naaste. Twee geboden die onlosmakelijk bij elkaar horen,
een eenheid: 1+ 1 = 1. Waarom hoort de liefde voor de naaste onlosmakelijk bij
de liefde voor God? Een kind vraagt: "Je kan toch ook aardig zijn voor mensen
als je niet gelooft in God?" Ja, daar was iedereen het mee eens. Hoe komt het
dan dat Jezus toch zegt dat die twee, liefde voor God en liefde voor de naaste,
bij elkaar horen? Dat komt omdat de liefde waar Jezus over spreekt verder gaat
dan de natuurlijke liefde. Het gaat om een bovennatuurlijke liefde, liefde die we
uit onszelf niet zo gemakkelijk hebben. Jezus vraagt dat we al onze naasten
liefhebben, zelfs mensen die we niet aardig vinden. Hij vraagt ook om liefde die
wat kost, liefde waarmee je jezelf geeft aan de ander. Dus ook wat doen als het
eigenlijk niet zo goed uitkomt. Voor die liefde, onvoorwaardelijk en zonder onderscheid, hebben we God nodig. De volgende kinderwoorddiensten zijn de
Advent-kinderwoorddiensten.
Bovenaan deze pagina leest u meer; grootouders neem gerust ook uw kleinkinderen mee!
Tekst en foto: Gezinskerk Wassenaar
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Parochiekern St. Jozef - Wassenaar
Pastorie/Secretariaat:
v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar
tel. 070 - 511 4262
Gastvrouw/heer:
ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur
E-mailadres secretariaat:
secretariaat@sintjozefwassenaar.nl
Website:
www.sintjozefwassenaar.nl
Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij
e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl
Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW)
kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl
Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Heeft u het Sinterklaasrijm al
klaar?
Vind u de pietendiscussie ook zo raar?
Want die Heilige Sint Nicolaas
is toch een geweldige lieve baas,
die groot en klein
met iets leuk verrassen wil.
Omdat we soms duidelijk,
soms heel stil
ons best doen om anderen
op sommige momenten in het leven
lieve zorg en aandacht te geven.
Met een lieve attentie, of door
een grappig gedichtje te schrijven
mag dan de geest
van St Nicolaas onder ons blijven.

Sint Nicolaas met zijn twee Zwarte Pieten bezoekt ook de pastorie! 04-12-2017. Foto EvdW

Ergens las ik : Geboorte roept beelden
op van een nieuwe toekomst.
En: Kerstmis is een kwetsbaar feest
voor wie geloven.
Bent u begin november (de tijd dat dit
geschreven wordt) al bezig met, in
verwachting van Kerstmis? Zou u het
dit jaar misschien wel eens anders
willen vieren? Nog meer versieringen;
nog meer bijzondere menu's verzinnen? Ergens verder weg de kerst vrede
zoeken? Of dichtbij een andere zinvolle invulling vinden? Kunnen we er
samen iets moois van maken?
Roept de geboorte van het kerstkind
nog beelden op van een nieuwe toe-
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IBAN Bankrek. nrs.:
NL06 RABO 0368 0667 38
NL51 INGB 0000 3892 36
Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96
Intenties:
Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262
ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail.
Vieringen:
Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur,
za om de 2 weken, 19.00 uur
Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur
Sacramentskapel geopend:
Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur
Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo
Voorzitter: Gabrie Lansbergen
e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

komst? Of zijn we kwetsbaar met ons
geloof? Juist met Kerstmis? Durven we
nog in vrede te geloven? Met de indrukwekkende herdenkingsbeelden van
voorbije of juist recente oorlogen en
conflicten, lijkt vrede onvindbaar, ver
weg. Maar kunnen we in eigen omgeving soms dat lichtje van vrede vinden,
doorgeven?
Zoveel vragen. Kunnen we de antwoorden samen vinden? Geestelijk
maar ook praktisch? Praktisch is de
zorg van velen in onze St Jozef om de
vieringen zinvol te laten verlopen.
Welke voorganger, kosters, lectoren,
misdienaars, acolieten, kaarsen, bloemenversiering, invulling van de vieringen, welke gezangen, boekjes klaar
maken enz. Er wordt door velen al
weken hard aan gewerkt.
Maar ook de mogelijkheid van geestelijke voorbereidingen zijn er. Natuurlijk
zijn er vooraf aan Kerstmis, vier weken
adventvieringen.Er zijn ook vespervieringen. Op vrijdagavond 30 november
in onze St. Jozef en op vrijdag 14 december in de Messiaskerk. Aanvang
19.00 uur. Komt U ook?
Op dinsdag 11 december 10.00 uur
is de Seniorenviering (u weet wat er
na afloop is?} In De Goede Herderkerk is op vrijdag 14 december om
11.00 uur een adventsviering waarin
de ziekenzalving zal worden toegediend. Ook voor de parochianen van
de Sint Jozef en Sint Willibrordus.
Mocht u hierin mee willen gaan dan
graag vooraf een bericht aan de pastorie doorgeven.
Ook dit jaar is er weer een Adventskalender vanuit de Raad van Kerken van
Wassenaar. Daarin is er voor iedere
dag in de advent een overweging.
Mogen we zo in deze donkere tijd,
samen de weg vinden naar het Licht
van Kerstmis

Als alles duister is / verschijnt er een
lichtend vuur / dat nooit meer dooft /
vuur dat nooit dooft
Ik wens u een zinvolle voorbereiding
op weg naar Kerstmis. Mag het een
vredig en Zalig Kerstfeest voor allen
worden.
Thea den Hollander

Misintenties
2 december: Rob Nagtegaal // Jan van
Doorn // Petronella van der Hulst-Zoet
// Johan van der Peet. 8/9 en 16 december: Johan van der Peet. 24 december: Nachtmis, en 25 december:
Dagmis: Rob Nagtegaal en familie //
Kees van der Zalm // Catharina van der
Zalm // Petronella van der Hulst-Zoet.
30 december: Rob Nagtegaal.

Actie kerkbalans
In de maand oktober/november heeft
u allen nog een brief met een oproep
gekregen om mee te doen met de actie
kerkbalans voor de Sint Jozef gemeenschap. Van de achterstand van € 5000
t.o.v. van vorig jaar hebben we nu (half
november) reeds €1000 extra binnen
gekregen. We hebben echt nog wel
meer nodig om niet te veel tekort te
komen in 2018. Doet u nog mee? NL37
INGB 0000550896 t.n.v. Parochie H.
Augustinus o.v.v. Kerkbijdrage Sint
Jozefkerk. Degenen die al trouw mee
doen of mee hebben gedaan aan de
actie KERKBALANS willen wij hartelijk
danken voor hun bijdrage.
Gabrie Lansbergen

Parochiekern Sint Jozef - Wassenaar
Kerkbalans
Al jaren zorgt de heer Gé Nagtegaal
voor de Kerkbalans. Voorwaar een
secuur werkje! Formulieren bestellen,
adressen verzamelen, en brieven in
enveloppen doen, met een aantal medewerkers. Gelukkig wel, want alleen
is het ondoenlijk. Gé deed dit werk met
veel enthousiasme. Het bracht ook het
nodige op, heel belangrijk! Echter, u
begrijpt het, er is een tijd van komen
en een tijd van gaan. En die tijd is nu
gekomen. Gé legt zijn taak neer. Heel
hartelijk dank voor alle jaren dat je de
Kerkbalans hebt verzorgd, ook dank
aan je echtgenote, want zij moest je al
die tijd missen. Het moge je goed gaan
Gé. Wij ontmoeten elkaar zeker nog,
in de kerk of daaromtrent. Dank voor
alle Kerkbalansjaren!
EvdW

Oecumenische
Adventvieringen

Gezinscatechese - Eerste
Communie / Vormsel:
Ook dit jaar bereiden we ons weer voor zie pagina 10.
op het feest van Kerstmis door tweemaal samen te komen in een uur van
gemeenschap, van woord en bezinning. Stil worden van binnen, nadenken: waartoe bestaan we? Wij zien uit
naar het Kerstkind, elk jaar weer opnieuw, in de hoop dat Hij het zal zijn
die ons eens Vrede en Gerechtigheid
zal brengen.
Op 30 november Sint Jozefkerk,
19.00u
Op 14 december Messiaskerk,19.00u
De Magnificat Cantorij zal de vieringen
muzikaal ondersteunen. U bent van
harte welkom.
Jopie Bregten, Woord- en Gebedsvieringen

Kookclub voor de dak- en
thuislozen bestaat tien jaar

Overleg tusen Gé Nagtegaal (l) en Jan Klein
(r). Klopt alles? Foto: EvdW

Parochieagenda
30 nov.Oecumenische vesper19.00u.
4 dec.Parochieverg. St. Augustinus
20.00 u.
10 dec.Financieel beheerders 20.00u
11 dec. Seniorenviering 10.00 u.
Voorbereiding 1steCommunie 20.00u
13 dec.Handwerken 10.00 u
Beheercie. en Pastoraatgroep 20.00u
14 dec.Ziekenzalving(DGH) 11.00 u.
Oecum. vesper in Mesiaskerk 19.00 u.
19 dec.Kerstviering St. Jan Baptistsch.
9.00 u.
Parochiebestuur 19.00 u.
20 dec.Kerstviering St. Adelbertcollege 19.00 u.
21 dec.KerstvieringSt.Jozefschool 9.00u
27 dec.Handwerken 10.00 u.
OUDEJAARSDIENST 2018, Dorpskerk, 19.00 uur: De brief van Paulus
aan de gemeente in Thessaloniki: ‘Toets alles en behoud het goede’.
Over oude woorden en een Geest die
vernieuwt, over een nieuwe wereld.
Ds. Jilles de Klerk is liturg en pastoor
Michel Hagen en ds. Marthe de Vries
verzorgen de overdenking.

De kookclub voor de Dak- en Thuislozen in Den Haag bestaat in 2019 tien
jaar. Bij een jubileum hoort gewoonlijk
een feest, maar in dit geval kan er
slechts van een triest jubileum worden
gesproken. In de toen nog niet verbouwde zaal van het Stadsklooster in
Den Haag serveerden wij in het voorjaar van 2009 onze eerste maaltijd voor
ca. 40 gasten. Er waren weinig voorzieningen: we verwarmden het eten op
meegebrachte rechauds, gestookt op
spiritus. De soeppan stond op een
elektrische kookplaat: Kortom het was
een knusse en gezellige bijeenkomst,
maar zeker niet altijd zonder risico, bv.
op kortsluiting. Ons enthousiasme
voerde echter de boventoon: het was
dankbaar werk en daar deden we het
voor. Inmiddels zijn de zalen verbouwd
en is de groep gegroeid tot ca. 120
gasten, iedere week. Het is voor ons
niet meer weg te denken, die drie-maandelijkse kookbeurt in Den Haag.
Met een vaste kern, ad hoc aangevuld
met mensen uit de verschillende kerken, uit de Rotary Wetering, familie,
vrienden en vriendinnen, hopen wij
nog lang dit werk te kunnen voortzetten. Als we naar de cijfers in Den Haag
kijken blijkt dat het aantal mensen 'op
straat' blijft groeien. In een volgend
artikel wil ik hier graag verder op in
gaan. Nu de handen uit de mouwen
voor vrijdagavond 30 november a.s.
Als u wilt helpen, neem even contact
op.
Namens de kookclub, Jopie Bregten

Tijdens de reisweek, voorafgaand aan de
herfstvakantie, organiseert het Adelbertcollege
voor de brugklassers een Kerkenexcursie. De
kinderen kijken hun ogen uit, vragen hoe het
woord 'kazuifel' gespeld moet worden, en ervaren hoe het is als er met wijwater wordt gezegend. Foto hierboven en hieronder: EvdW

Jacco Willem Verheesen en Marian Noordover
hebben aan de kinderen van het Adelbertcollege verteld hoe het er in onze Sint Jozefkerk
aan toe gaat. Dinsdag 16 oktober j.l.

''Spotlight'' op publiek bij de kerkenexcursie.
Foto: Désirée de Bruijn

27

Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar
Kerk:
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
tel. 070 - 511 8133 (De Sloep)
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur
opgave misintenties: op spreekuur of telefoon
Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl
Beheerder Sloep:
Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133,
privé: tel. 06 - 1666 7774
Referent voor Sint Willibrordus parochiekern:
diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl
Coördinator-liturgie (lid pastoraatgroep):
ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook Lit. Agenda op blz. 16/17):
zo. om 09.30u, za. om de 2 weken om 19.00u
wo. om 09.00u
Mariakapel open:
09.30-16.30u (m.u.v. maandag)
IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s):
NL95 INGB 0000 1164 56
ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus
Beheercommissie:
Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk,
tel. 070 - 511 4624
Redactie voor parochieblad en voor website:
Louis Brackel (afgekort als LB):
louis@brackel.info,
tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ►

De betekenis van het Kerstmis van de Heer
In onze tijden dragen wij - vooral in
Europa - bij aan een soort ‘verdraaiing’
van Kerstmis: uit naam van een vals
soort respect, dat niet christelijk is en
dat vaak verdoezelt dat men het geloof
wil marginaliseren, wordt iedere verwijzing naar de geboorte van Jezus rond
dit feest weggepoetst.
Maar in werkelijkheid is die gebeurtenis het enige ware Kerstmis!
Zonder Jezus is er geen Kerstmis; er
is een ander feest, maar geen Kerstmis.
Als we Hem weghalen, gaat het licht
uit en wordt alles nep.
Door de verkondiging van de Kerk
worden wij - als herders van het Evangelie - begeleid om het ware licht te
zoeken en te vinden: dat van Jezus die,
door mens onder ons te worden, zich
op een verrassende manier laat zien:
Hij wordt geboren uit een arm onbekend meisje, dat Hem het leven geeft
in een stal, enkel met behulp van haar
man…
De wereld heeft nergens weet van,
maar in de hemel jubelen de engelen
die het weten!
En op deze manier presenteert de
Zoon van God zich ook vandaag de
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dag aan ons: als het geschenk van God
aan de mensheid die opgaat in het
donker en in de lusteloosheid van de
slaap.
En ook vandaag dragen we nog altijd
bij aan het feit dat de mensheid vaak
het duister verkiest, omdat die weet dat
het licht alle daden en gedachten zou
onthullen die ons zouden doen blozen
of aan ons geweten zouden knagen.
Daarom verkiest de mensheid in het
duister te blijven en de eigen slechte
gewoontes met rust te laten. We
mogen ons dan afvragen wat het betekent om het geschenk van God, dat
Jezus is, te ontvangen.
Zoals Hij ons zelf geleerd heeft met zijn
leven, betekent het dagelijks een gratis
gave worden voor de mensen die je op
je eigen pad ontmoet.
Daarom wisselen sommigen met
Kerstmis cadeautjes uit. Jezus is voor
ons het ware geschenk, en net zoals
Hij willen we een geschenk zijn voor
de ander. En aangezien we geschenken willen zijn voor de ander, geven we
elkaar cadeautjes als signaal van die
houding die Jezus ons leert: Hij, gezonden door de Vader, is een geschenk geweest voor ons, en wij zijn
een geschenk voor de ander. De genade van God 'is verschenen' in Jezus,
het gezicht van God, die Maria ter
wereld heeft gebracht zoals elk kind in
deze wereld, maar die niet 'van de
aarde' is gekomen, maar 'uit de hemel',
van God.
Op deze manier, met de menswording
van zijn Zoon, heeft God voor ons de
weg geopend naar het nieuwe leven
dat niet gebaseerd is op egoïsme,
maar op de liefde. De geboorte van
Jezus is de grootste daad van liefde
van onze hemelse Vader.
Paus Franciscus
Bron: KN

Wij wensen alle parochianen van
onze St. Willibrordusparochiekern
een ZALIG KERSTMIS
De parochiekern-redactie

Levend Lied: Psalm 25
Straks is het alweer bijna Kerstmis.
Dan kunt u er zeker van zijn dat Pro
Deo weer enkele mooie kerstliederen
ten gehore zal brengen. B.v. 'Child in
a manger' van Rutter, een fijn, nieuw
lied. Maar zo ver is het nog niet.
Eerst komt de Advent nog.
De Advent is de tijd om eens een mooie
psalm te zingen.
Wat, een psalm in een katholieke viering? Dat is toch meer gebruikelijk in
een protestante eredienst? Dat is zo,
maar het is tegelijk een beetje jammer,
want er zitten hele mooie psalmen
tussen, zowel qua tekst als qua melodie.
Neem bijvoorbeeld psalm 25 maar
eens; die zingt Pro Deo op de 1e zondag van de Advent, 2 december.
Wat, kent u die niet? Maar de psalmen
horen toch tot de vaste gebeden van
de kloosterlingen.
Deze komt u toch wel bekend voor:
'Houd mij in leven wees gij mijn
redding, steeds weer zoeken mijn
ogen naar u'.
Om met je ogen dicht, steeds maar
weer te zingen. Of te neuriën. Als u
hem vergeten was, zoek hem maar
eens op.
Pelgrim

Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar / Nieuws Centrale kerk Wassenaar
kerk een vijfjarige subsidie van 50%
van de onderhoudskosten. Het andere
deel komt voor rekening van de kerk.

Actie KerkBalans-2019

Nieuwe misdienaar Kirsten
Graag verwelkomen we Kirsten Westgeest als misdienaar.
Ze heeft al een paar keer met groot
enthousiasme de Mis gediend. Ze is
zusje van misdienaar Laura en ze zit
op de Sint Bonifaciusschool.
Op deze foto ziet u haar met twee grote
harten die ze voor onze KinderWoordDienst op 4 december jl. over het dubbelgebod van de liefde heeft gemaakt.
Ze deed dit op de houtbewerkingsclub
van de YMCA waarbij ze goed is geholpen door de begeleiding aldaar.
YMCA en Kirsten bedankt!

Ook voor het jaar 2019 doen wij een
beroep op u voor de jaarlijkse kerkbijdrage voor de Sint Willibrorduskerk.
Wij zijn blij met de kerkbijdragen die wij
in 2018 mochten ontvangen en ook nu
nog zullen ontvangen in de laatste
maand van het jaar. Door al deze bijdragen zijn wij in staat om de lopende
kosten zonder aanvullende financiering te betalen.
Indien u nog een kerkbijdrage wilt betalen voor het (belasting)jaar 2018,
dan kunt u dat doen op het daarvoor
bestemde bankrek.nr NL95 INGB
0000 1164 56 t.n.v. Kerkbijdragen St.
Willibrordus.
Wij prijzen ons gelukkig met de grote
betrokkenheid van vrijwilligers. Door
hun grote inzet bespaart de kerk veel
kosten voor het onderhoud van het
kerkhof en de kerkentuin. Echter de
kosten voor het permanente onderhoud van het kerkgebouw zijn aanzienlijk. Als rijksmonument ontvangt de

Mirjam Aerden, coördinator misdienaren

==================================================
CENTRALE KERK Wassenaar
In het oktober nummer kon u lezen dat
bisschop van den Hende de keuze
voor de Wiilibrordus als centrale kerk
heeft bevestigd. Wat de gebouwen
betreft zal er de komende tijd weinig
veranderen, maar wel in het liturgisch
rooster. Per 1 januari 2019 zullen de
Jozef en De Goede Herder om-en-om
op zondag half tien de Eucharistievie-

ring hebben. De Franse parochie zal
vanaf 1 januari om 11.00 uur hun viering hebben.
Op zondagochtend 6 januari, om 9.30
uur, wordt als startmoment één viering
gehouden. De Jozefkerk en De Goede
Herderkerk zijn dan dicht.
Pastoor Michel Hagen

Nu de St. Willibrorduskerk is gekozen
als de centrale kerk in Wassenaar, is
de vervanging van het grote orgel
achter in de kerk in gang gezet. Daarvoor is in het verleden € 140.000 gereserveerd, maar door de stijgende
(loon)kosten is dit bedrag waarschijnlijk niet toereikend.
Ook het elektronische orgel zal worden
vervangen, waarvoor geen voorziening is getroffen. De kosten hiervoor
worden geraamd op ca. € 5.000.
Voorts worden plannen gemaakt om
de Willibrorduskapel achter in de kerk
geschikt te maken voor vieringen in
kleine kring. Daarvoor zijn geen gelden
gereserveerd; de kosten hiervoor kunnen hopelijk beperkt worden tot ca.
€ 40.000.
In de komende maand januari 2019
zult u in het kader van de Actie KerkBalans-2019 weer de bekende envelop ontvangen, waarin u vriendelijk
wordt verzocht uw Kerkbijdrage voor
2019 over te overmaken.
NOOT: Voor de aangifte inkomstenbelasting kunt u een hogere aftrekbaarheid van de jaarlijkse kerkbijdrage
bewerkstelligen.
Voor informatie hierover zie op onze
website www.sintwillibrorduswassenaar.nl op het tabblad Kerkbijdrage het
2e artikel.
Hans de Jong/Beh.commissie-financiën

=========================

CENTRALE KERK WASSENAAR: parkeermogelijkheden bij de St. Willibrorduskerk
SPECIAAL VOOR PAROCHIANEN UIT DE GOEDE HERDER EN DE ST. JOZEF
Er waren berichten - in verband met de centrale kerk met
ingang van 1 januari 2019 - dat de parkeermogelijkheden
bij de St. Willibrorduskerk onvoldoende zouden zijn voor
een extra aantal kerkgangers. Dit zou dan veroorzaakt
worden door het te verwachten extra aantal kerkgangers,
die vanuit De Goede Herder dan wel de St. Jozef per auto
naar de St. Willibrorduskerk komen.
Om dit na te gaan heeft er een telling plaats gevonden van
het aantal beschikbare plaatsen op maximaal 160 m afstand
resp. max. 2 minuten lopen van de ingang van het kerkgebouw.
Het grootste aantal van de hier bedoelde parkeerplaatsen

bevindt zich langs de inrit en uitrit van de Warenar én de
parkeerplaatsen in de naast het parkeerterrein gelegen Van
Heeckerenstraat.
Uit deze telling op 6 zondagen om ca. 9.45 u (dus ná
aanvang van de viering) in september/oktober jl. kwam naar
voren dat het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor een
extra aantal kerkgangers gemiddeld 41 stuks was, het minimum aantal was 32, het maximum aantal 48 stuks.
Al is de conclusie van deze telling dat er met ingang van 1
januari a.s. géén krapte aan beschikbare parkeerplaatsen
valt te verwachten op zondagochtend rond de St. Willibrorduskerk tijdens de viering van half tien.
LB
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Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar
GEDOOPT

Op zondag 21 oktober werd door pastor Kurvers gedoopt: Joaquin Abel, zoon van Lizet
Gonzales en Frank Paalvast.
Wij spreken de hoop uit dat Joaquin zal opgroeien als een gelovig mensenkind.

Nieuws over de St.
Willibrorduskerk
Nu de bisschop heeft ingestemd met
de aanwijzing van de St. Willibrorduskerk als centrale kerk voor Rooms-Katholiek Wassenaar, kan begonnen
worden met de uitvoering van twee
projecten: de vervanging van het grote
orgel en de herinrichting van de Willibrorduskapel, beide achter in de kerk.
De vervanging van het grote orgel staat
al jaren op de agenda. Het orgel is in
slechte staat en kan niet meer betrouwbaar bespeeld worden. De kosten van
restauratie zijn enorm hoog (circa
€ 400.000). De Katholieke klokken- en
orgelraad (Kkor), adviseur van het
bisdom, heeft restauratie ontraden,
omdat de kosten in geen verhouding
staan tot de geringe kwaliteiten van het
orgel.
Theo Vogels, lid van de beheercommissie en organist met veel kennis van
zaken, is op zoek naar een tweedehands orgel. Hij heeft inmiddels in samenspraak met de expert van de Kkor
een geschikt alternatief gevonden: een
Adema-orgel, afkomstig van de Pius
X- kerk in Amsterdam die gesloopt is.
Het orgel ligt opgeslagen bij een verhuizer, hetgeen kostbaar is voor het
Amsterdamse kerkbestuur. Dit kerkbestuur heeft een optie voor drie maanden gegeven. Het wachten is nu op een
offerte van de orgelbouwer, de firma
Adema, voor de overplaatsing en
eventuele wijzigingen en aanpassingen van het orgel. Voor de vervanging
van het orgel is in het verleden
€ 140.000 gereserveerd.

De vraag is of dit voldoende zal zijn.
Voor de aanschaf van dit orgel moet
eerst de goedkeuring van de bisschop
worden verkregen.
Een ander project betreft de herinrichting van de Willibrorduskapel zodat
deze ruimte gebruikt kan worden voor
diensten in kleine kring, zoals de aanbidding op vrijdagavond en de woensdagochtendmis. Deze oplossing voorkomt niet alleen dat de kerkganger zich
'verloren' voelt in een nagenoeg lege
kerk maar betekent ook aanzienlijke
besparing van energiekosten. Voor dit
project is geen geld gereserveerd en
is eveneens bisschoppelijke machtiging nodig. De kosten zijn op dit moment moeilijk in te schatten; wij hopen
dat de kosten hiervoor kunnen worden
beperkt tot maximaal € 40.000.
Uw speciale bijdrage aan deze twee
projecten is van harte welkom en kunt
u storten op bankrekening NL75 INGB
0000 3963 70 t.n.v. Parochiekern St.
Willibrordus onder vermelding van
Project orgel óf Project Willibrorduskapel.
De beheercommissie zal u op de
hoogte houden van de voortgang van
deze projecten.
Namens de beheercommissie,
Joke Meijer – van der Aa

Heeft u vervoer naar en
van onze kerk nodig?
Wij willen het vervoer per auto naar
en van onze kerk gaan regelen,
bijvoorbeeld eens in de 14 dagen of
één keer in de maand.
Willen degenen, die onze kerk niet
kunnen bereiken en dus daarvan
gebruik zouden willen maken, zich
aanmelden bij de Beheerder-Sloep/
Hans van Spronssen?
tel.nr. 070- 511 8133
Werkgroep Gemeenschapsopbouw

Misintenties
Zondag 2 december:
Maria Catharina Koot, Leen Kortekaas, Rob van Leeuwen, familie
Oosterveer-Compier
Zondag 9 december:
Aad Overdevest (jrgt),
Overdevest

Cees

Zondag 16 december:
Johanna Schoorl-Verhart (jrgt),
Adriana Hessing-Ruigrok van de
Werve (jrgt)., Corrie Knaap, fam.
Bakker-van der Ham, fam. Wegkamp-van der Ham, fam. van der
Ham-Fanneman, Rieki Compeer,
Kees Ysebrand
Zondag 23 december:
Frans van den Berg
Maandag 24 december
Nachtmis:
Johanna Schoorl-Verhart, Aad
Overdevest, Cees Overdevest,
Leen Kortekaas, Marloes Beijersbergen, Rob van Leeuwen, John
Konst, Johanna van de Riet, Josephine Westgeest-van der Stap en
overleden familie, Coby Heijstek en
overleden familie, overleden ouders
van der Kroft-van den IJssel, overleden ouders van Spronssen-Remmerswaal, overleden ouders Rodewijk-van den Berg, overleden ouders van der Zwet-Zonneveld
Dinsdag 25 december
1e Kerstdag:
Maria Helena van Maren en haar
zoon Frank, Johannes Knaap, Hendrika Konings, Maria Catharina
Koot, Adriana Hessing-Ruigrok van
de Werve, Jopie Jonker-de Groot,
Nicolaas van der Zijden, Clasina van
Winden-van der Ham, Rob van
Leeuwen, Koos Ruygrok, Corrie
Knaap, overleden ouders KnaapRemmerswaal, overleden ouders
Wisse-Noordover, overleden ouders van der Zwet-Zonneveld
Zondag 30 december:
Hendrika Konings (jrgt), Johannes
en Geertruida Remmerswaal-Overklift Vaupel Klein, overleden ouders
van der Geest-van der Kroft

Voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden
tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen, tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
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Contacten
Redactie De Augustinus
PAROCHIE H. AUGUSTINUS
Bestuur
Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514
5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl
Vicevoorzitter: Astrid van der Valk, tel. 06 - 2002 4214,
e-mail: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl
Secretaris: vacature
Penningmeester: Mike Emmerson, tel. 06 - 5576 8393,
e-mail: penningmeesterpb@parochie-augustinus.nl
Beheer gebouwen: Chris Warmenhoven, tel. 06 - 5368
4506, e-mail: chris@warmenhoven.nu
Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417,
e-mail: jan.ko@ziggo.nl

Pastoraal Team
Pastoor Michel Hagen,
tel. 070 - 514 5688; Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar;
e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl
www.hagenpreken.nl; Twitter: @hagenpreken; Facebook:
pastoor Michel Hagen.
Kapelaan Boris Plavčić, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar, tel. 06 - 4351 4595
e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl
Diaken George Brink, referent Wassenaar,
tel. 06 - 3078 0364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl
Diaken Peter Winnubst, referent Katwijk en Oegstgeest,
tel. 06-2443 4516
e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
Pastoraal werker Dirk Gudde, referent Voorschoten,
tel. 071 - 561 2508
e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Centraal Secretariaat
Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31,
2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565:
ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur.
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website:
www.parochie-augustinus.nl
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens,
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

Hoofdredacteur:
Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688,
e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl. (MH)
Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210,
e-mail: els.van.leuken@planet.nl. (EvL)
Locatieredacteuren:
• H. Joannes de Doper Katwijk:
Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218,
e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH)
Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935,
e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH)
• H. Willibrord Oegstgeest:
Vacature
e-mail:
• H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten:
Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137,
e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ)
• De Goede Herder Wassenaar:
Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039,
e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR)
• St. Jozef Wassenaar:
Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594,
e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW)
• Sint Willibrordus Wassenaar:
Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005,
e-mail: louis@brackel.info (LB)
Rubrieksredacteuren:
• Pastoraal Team/Spiritualiteit:
Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508,
e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG)
• Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk:
Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594
e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW)
• Huwelijk, Gezin en Jongeren:
vacature
e-mail:
• Liturgische Agenda:
Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005,
e-mail: louis@brackel.info (LB)
• Augustinus, 6 in 1:
vacature
e-mail:
• Parochiekalender:
Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210,
e-mail: els.van.leuken@planet.nl (EvL)
Logistiek:
Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

www.facebook.com/h.augustinusparochie
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Inleverdatum kopij januarinummer
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De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen en andere bijdragen
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De Augustinus-kids
Zalig Kerstfeest en een gezegend 2019!

Een kerstverhaal
Dit verhaal gaat over Hans en Grietje. Nee, dit zijn niet Hans en Grietje van de
heks. Deze Hans en Grietje leefden heel lang geleden, in het jaar nul. Ze
werkten heel hard in een herberg in een stad genaamd Bethlehem. Hans was
de man die het zware werk moest doen, de tassen en de koffers dragen van de
gasten en de stoelen en tafels klaarzetten en dingen repareren als er iets kapot
was. Grietje hielp in de keuken. Ze zat meestal bij het raam en ze maakte de
groenten schoon, of ze ruimde de borden op.
Op een dag was het heel druk in de herberg. Hans sjouwde af en aan met
spullen, hij wees de mensen de weg en bond hun ezels en kamelen vast. Ezels
en kamelen? Ja, want in het jaar nul hadden mensen nog geen auto’s. Als ze
ergens naar toe wilden gaan, dan namen ze een ezel mee om de spullen te
dragen, of ze gingen bovenop een kameel zitten. Grietje was in de keuken bezig
en ze zag alle mensen langs komen. Dat waren er heel wat. De hele herberg
was vol met mensen, alle kamers waren bezet, want er was iets belangrijks te
doen in Bethlehem. De baas van de herberg had al een bord opgehangen.
Daarop stond ‘VOL’. Toch kwamen er nog steeds mensen.
Grietje zat bij het raam aardappels te schillen. Ze zag door het raam een man
en een vrouw bij de herberg aankomen. De vrouw was in verwachting, dat kon
je zo wel zien. Grietje zag ook, dat ze heel erg moe was, ze hadden vast al ver
gelopen. Hans stond aan de poort en Grietje zag dat hij zijn hoofd schudde. “Nee”
hoorde ze hem zeggen “jullie kunnen hier niet blijven, alles is vol”. Grietje zag
dat de man een beetje boos werd, maar de vrouw legde haar hand op zijn arm.
Ze zei: “Ach lieve Jozef wees toch niet bezorgd, God zal wel voor ons zorgen.
Laten we maar een eindje verder gaan. Buiten in het veld bij de beesten zal wel
een plekje voor ons zijn”. “Goed Maria” zei de man die dus Jozef heette “bid jij
maar wat, dan helpen de engelen ons wel”. En ze waren verder gegaan. Maar
Grietje was bezorgd. Ze had gezien hoe moe die mensen waren en ze dacht:
“Wat als straks dat kindje geboren wordt en ze hebben geen bed om het neer
te leggen. Dat is toch geen welkom in de wereld voor een mensenkind!”. Ze liep
naar Hans toe. “Hans” zei ze “die mensen, dat kan toch zo niet”.
“Ach” zei Hans “we kunnen toch de hele wereld niet in de
herberg hebben, we zijn gewoon vol”. “Daar heb je gelijk
in” zei Grietje “maar we hadden toch wel wat aardiger tegen
die mensen kunnen zijn, we hadden ze ten minste wat te
eten en te drinken kunnen geven. Ze waren zelf zo aardig.
Weet je wat, ik doe wat brood en wat melk in mijn mandje
en ik ga achter ze aan, ik ga nu meteen”. “Niks daarvan, jij
gaat niet helemaal alleen naar buiten, het is al bijna nacht”
zei Hans “straks wordt je nog aangevallen door een wild
dier”. Maar hij zag wel dat Grietje toch wilde gaan, ze was
al bezig allerlei lekkere dingen in haar mandje te pakken,
een stukje koek, een appel.“Nou goed” zei Hans “je hebt
eigenlijk wel gelijk Grietje, maar je gaat niet alleen, ik ga
met je mee”. En daar gingen ze met zijn tweeën.
Toen ze een poosje gelopen hadden werd het donker. “Die
mensen vinden we nooit meer” zei Hans “laten we terug
gaan. Ze zeiden toch zelf dat de engelen hen wel zouden
helpen”. “Kom op, Hans” zei Grietje “nog even volhouden.
Straks wijst een engel ons wel de weg”. “Onzin” zei Hans
“engelen bestaan niet eens. Toen stond hij plotseling stil
en zei:

Tekening KvdP

“Wat hoor ik daar, dat lijkt wel zingen
en ik geloof dat ik allemaal lichtjes zie”.
Hij hield zijn hand boven zijn ogen.
“Engelen, ik zie engelen” riep hij, “Er is
iets wonderlijks gebeurd”. “En ik zie die
mensen” zei Grietje heel zachtjes, “maar het zijn er nu geen twee meer, ze
zijn met zijn drieën. Het kindje is geboren, kijk daar ligt het in die stal daar”.
Grietje knielde neer om het kindje beter
te zien. “Alsjeblieft“ zei ze “ik heb brood
in mijn mandje en een appel en koekjes. Voor jullie en voor het kindje, om
hem welkom te heten in deze wereld.
En ik heb ook een engel bij me, en hij
heet Hans”.
Klaas van der Poel

