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Joost Westgeest (algemeen lid); Joke Meijer-van der Aa (secretaris); Jan Konst (begraafplaat-
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Verslag parochiebestuurs-
vergadering op 20 november
De heer Wim Niemantsverdriet, finan-
cieel administratuer en ceremoniarius
van Mgr. J. van den Hende, heeft
overlegd met de financieel beheerders
van de zes parochiekernen. De heer
Niemantsverdriet zal voorlopig onder-
steunend actief zijn. Hij heeft de zes
parochiekernbegrotingen samenge-
voegd tot de totale (geconsolideerde)
Parochiebegroting 2020. Ook zal hij
contacten onderhouden met admini-
stratiekantoor Mol. Mevrouw Jolanda
Smits-van Schaik vertelde dat in het
Overleg Beheerders Financiën de op-
timalisering van de dienstverlening van
het betreffende bureau is besproken.
Dit verloopt nog niet helemaal volgens
plan.
 
De toekomst van Wassenaar: er is
reeds één Pastoraatgroep. We werken
nu aan het samenstellen van één Be-
heercommissie voor Wassenaar.
De verkoop van de Moeder Godskerk
is nog niet afgerond. Er is overleg
gaande over De Warenar, in samen-
hang met meer ruimte voor vergade-
ringen e.d. bij de Sint Willibrorduspa-
rochiekern.
De Herbestemmingscommissie van
de Sint Jozefparochiekern heeft ver-
slag uitgebracht aan het Parochiebe-
stuur. Er is een commissie samenge-
steld die ten aanzien van de inventaris 
actie gaat ondernemen.  Plannen voor
het kerkgebouw zijn er, het overleg
wordt vervolgd.
De huisvesting van de nieuwe pastoor
is afgesproken in Katwijk. Er wordt aan
de pastorie het een en ander opge-
knapt. Pastoor Hagen blijft voorlopig
tot 1 maart en zal per 1 juni op zijn
nieuwe werkplek starten.
Het collecteschema voor het jaar 2020
is vastgesteld.
 
EvdW
 

KERKBALANS 2020 - De klokkenluider van de Notre-Dame

Op de voorpagina ziet u een reusach-
tige klok, gemaakt bij de Koninklijke
Klokkengieterij Eijsbouts in Asten.
Deze klok maakten zij in 2013 voor de
Notre-Dame in Parijs. Grote blijdschap
was er toen bleek dat de klok na de
enorme brand onbeschadigd was.
 
Klokken en actie Kerkbalans hebben
iets met elkaar. Elk jaar wordt de Actie
Kerkbalans in ons bisdom begonnen
met een inluidmoment. De vorige keer
was dat in onze parochie, en wel in de
Joannes de Doperkerk in Katwijk.
 
Klokken luiden om parochianen naar
de kerk te roepen. Maar ze kunnen ook
als feestklokken luiden. Dan is er ook
nog de alarmklok en de noodklok. Voor
de Notre-Dame is de noodklok geluid
die een grote gulheid teweegbracht,
zodat er nu genoeg fondsen zijn om de
kerk te herbouwen.
 
In onze parochie luiden we ook de klok
om u te herinneren aan de Actie Kerk-
balans. Als alle parochianen zouden
bijdragen, dan zouden de zorgen al
een stuk minder zijn. Maar het is maar
een beperkte groep die daadwerkelijk
meedoet met de Actie Kerkbalans. Elk
jaar overlijden parochianen die tot dan
de kerk actief steunden. Al met al is het
nodig dat allen die actief betrokken zijn
bij de kerk, door kerkbezoek, als vrij-
williger en met de Actie Kerkbalans,
bereid zijn iets meer bij te dragen dan
verleden jaar. Alleen dan kunnen de
inkomsten en de uitgaven een beetje
in evenwicht blijven.
 
De klok van de Notre-Dame heeft de
brand overleefd. Onze wereld staat
ook in brand, of het nu om een han-

delsoorlog gaat, klimaatverandering of
vluchtelingenstromen. Als Kerk heb-
ben we een speciale Boodschap. Met
Gods hulp kunnen we aan ons innerlijk
werken, aan onze houding, we kunnen
hebberigheid en egoïsme overwinnen.
Dan pas maken we echt kans om ar-
moede, oorlog en geweld effectief te
bestrijden en ook de klimaatverande-
ring tegen te gaan. De wereld heeft de
Kerk nodig, met de bevrijdende Bood-
schap van Jezus Christus.
 
En de Kerk heeft u nodig, met uw be-
trokkenheid, uw kerkbezoek, als vrij-
williger en door uw financiële onder-
steuning. U kunt ons uit de brand hel-
pen, want er is ook hier in onze paro-
chie werk aan de winkel. Met voldoen-
de steun komen ook wij onbeschadigd
uit de brand van deze tijd en kunnen
we de rijkdom van ons geloof doorge-
ven aan de volgende generatie. Als
Kerk werken we aan de klimaatveran-
dering in ons hart. Daar moet het be-
ginnen. Dan verandert ook het geeste-
lijk klimaat in onze samenleving,  in de
bedrijven en in de politiek. Dat is nodig
om ook de klimaatcrisis effectief te
bestrijden.
 
Pastoor Michel Hagen

Samen sterk voor onze kerk. Foto: Peter van Mulken
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Van de bestuurstafel



Voorwoord januari 2020 
Het decembernummer was nauwelijks bezorgd of de redactie zat
's avonds alweer bij elkaar om het januari-nummer te bespreken.
Redacteuren en roostermakers veslikten zich in de snelheid
waarmee alles deze keer moest worden ingeleverd. Het had alles
te maken met de drukker die in de dagen rond Oud-en-Nieuw
enkele dagen dicht is. Ondanks de snelheid hopen we dat er
weinig fouten in het liturgierooster zijn geslopen en dat we niets
belangrijks vergeten zijn in de samenstelling van de artikelen.
 
Over de klok op de voorkant kunt u in het artikel over Kerkbalans
op de bestuurspagina hier links voldoende lezen. Het thema voor
dit nummer is eigenlijk Driekoningen. Daarvan ziet u een mooie
kleurplaat op de achterkant. Wanneer dit nummer bij u op de
deurmat valt, zijn Kerstmis en Nieuwjaarsdag nog maar net ge-
passeerd. De Kersttijd gaat echter door, die koopt tot en met het
feest van de Doop van de Heer op zondag 12 januari. Met Drie-
koningen zijn we dus nog helemaal in de sfeer van de Kersttijd,
het mysterie dat God in ons midden komt en blijft. het is de kunst
om dat deze dagen nog te blijven proeven en de stal niet te snel
weg te halen. Hij mag dus blijven staan tot en met 12 januari.
 
Tegelijk zien we dat alles ook weer in het nieuwe jaar met een
sneltreinvaart doorgaat. Op 19 januari hebben we alweer de
tweede gezinscatechese in Voorschoten. Een nieuwe generatie
met ouders en kinderen die stappen zetten in hun geloof. Op weg
naar de toekomst.
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastoor
Michel Hagen
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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
2e Eindredacteur: Anneke van der Valk
Locatieredacteuren: 
Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen
Oegstgeest: vacant
Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen
Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der
Wilk, Louis Brackel, Mirjam Aerden
Rubrieksredacteuren:
Liturgische Agenda: Louis Brackel
Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk
Augustinus, 6 in 1: vacature
Pastoraal Team/Spiritualiteit:
Diaken George Brink
Huwelijk, Gezin en Jongeren:
vacature 
Website: www.
parochie-augustinus.nl 
Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

Inleverdatum kopij zie blz. 31
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  Pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst, diaken George Brink en kapelaan Boris Plavčić

Uit het Pastoraal Team
Een nieuw jaar, een nieuw begin, 2020
is van start gegaan. Dit jaar zal er ook
voor ons team veel mooi nieuws zijn.
Een goede gelegenheid om nu al een
aantal data in de agenda te schrijven,
want u bent allen uitgenodigd deze
momenten mee te beleven!
Pastoor Michel Hagen gaat ons per 1
maart verlaten en zal per 1 juni 2020
benoemd worden als lid van het pas-
toraal team van de parochiefederatie
Rotterdam rechter Maasoever. Als
zodanig wordt hij tevens plebaan van
de kathedrale kerk in Rotterdam.
Op 1 maart nemen wij afscheid van
hem  in een feestelijke viering in de Sint
Willibrorduskerk in Wassenaar, met
daarna gelegenheid om nog even
gedag te zeggen tegen pastoor Hagen
tijdens een receptie.
We mogen ook een nieuwe pastoor
verwelkomen voor onze parochie. Dit
zal zijn Mr. R.J.W. Franken, wel be-
kend als pastoor Rochus Franken, uit
de parochie Heilige Willibrordus, Lisse,
Hillegom en De Zilk. Op 8 maart zal hij
officieel worden geïnstalleerd door de
bisschoppelijk vicaris Lex van Deelen, 
tijdens een feestelijke viering in de H.
Willibrordkerk in Oegstgeest. Aanslui-
tend is er een receptie om de nieuwe
pastoor te begroeten en te verwelko-
men in ons midden.
 
Door de verandering in de samenstel-
ling van ons Pastoraal Team zal er
vanaf begin dit jaar voor de parochie-
kernen ook een verandering zijn wat
betreft de locatiereferenten.
Kapelaan Boris Plavčić zal vanaf begin
januari 2020 aantreden als locatierefe-
rent voor de parochiekern H. Joannes
de Doper in Katwijk.
Diaken Peter Winnubst zal vanaf begin
januari worden aangesteld als locatie-
referent voor de parochiekern H. Lau-
rentius en De Moeder Gods in Voor-
schoten. Daarnaast blijft hij locatiere-
ferent van de H. Willibrord in Oegst-
geest.
Een nieuw jaar met veel veranderin-
gen, maar zeker ook veel nieuwe kan-
sen om het woord van God uit te dra-
gen. Wij wensen u allen dit nieuwe jaar
alles goeds, een gelukkig 2020 en
Gods rijke zegen.
 
Namens het pastoraal team, diaken
Peter Winnubst

Pastoraal woord
De laatste maand van het jaar afsluiten met de Advent en een paar dagen voor
het eind van het jaar feestelijk afsluiten met het Hoogfeest van Kerstmis brengt
de mensen dichter bij elkaar maar bovenal bij de Heer. Als gelovigen en daarmee
leerlingen van Jezus zijn we met de Advent begonnen met het nieuwe liturgische
jaar en mocht Jezus in ons hart een plek krijgen door zijn komst als Mens. Dit
is wat we ieder jaar weer opnieuw vieren met Kerstmis. Dat het kindje Jezus
met de dagen en weken en maanden mag groeien in ons hart zodat we een 
'volwassen’ relatie met Jezus mogen hebben. Zodat we mogen ervaren door
ons geloof dat we inderdaad net als de eerste leerlingen 2000 jaar geleden
geroepen zijn Jezus (na) te volgen.
Om een ‘volwassen’ relatie te kunnen hebben en het navolgen van de Heer
trouw te volbrengen kan niet los gezien worden van het Woord van de Heer.
Dat we de woorden van de Heer meer tot ons nemen en overwegen. Om het
woord van de Heer meer tot ons te nemen is het ook belangrijk dat we de Bijbel
in ons huis hebben. We leven in een moderne tijd waar je een katholieke Bijbel
ook online kunt downloaden en op je telefoon kunt installeren maar de voorkeur
gaat uit naar een Bijbel echt aanschaffen en zichtbaar op tafel plaatsen. Hierdoor
word je geprikkeld om er iedere dag in te lezen en even het woord van de Heer
te overwegen. Wat u in de ochtend leest, tot u neemt uit de Bijbel, proberen
door de dag heen vast te houden. Zo blijven we steeds verbonden met de Heer
en zullen we bemerken dat het jaar 2020 nog krachtiger zal zijn door het geloof
wat betreft het uitdragen en getuigen van onze relatie met de levende en ver-
rezen Heer. Dit uitdragen en getuigen van onze relatie met de Heer is het na-
volgen van Jezus. Jezus getuigde en droeg zijn relatie met de Hemelse Vader
uit in woorden en daden.
We mogen vele voornemens maken voor het nieuwe jaar, maar mogen alle
voornemens gebouwd worden en vorm worden gegeven op de Rots die
Christus is. Dat het Woord van de Heer onze vaste rotsgrond mag worden in
welke situatie dan ook. Zo kunnen we met zekerheid, vol vertrouwen, hoopvol
en vreugdevol dit jaar weer vorm geven aan ons leven en groeien in de relatie
tot Jezus Christus.
 
Gezegend 2020
 
Kapelaan Boris
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40-dagencampagne 2020
De Veertigdagentijd loopt van 26 fe-
bruari tot 12 april 2020. Voor de vierde
keer organiseert het bisdom een 40-
dagencampagne in het teken van het
‘Netwerk van Liefde’. Parochies, scho-
len en zorginstellingen kunnen activi-
teiten aanmelden die zij in deze perio-
de organiseren ten behoeve van men-
sen in nood, dichtbij en ver weg. In
2019 kwamen zo 322 activiteiten in 79
parochiekernen in het vizier. Vanaf half
februari staan de weekoverzichten op
de website van het bisdom. In nieuws-
berichten zullen bijzondere activiteiten
worden uitgelicht.
 
Bron: Bisdom Rotterdam

Wat doet u voor een ander? foto: Bisdom
Rotterdam

Aanbod bezinningsbijeen-
komst ‘Paus Franciscus en
de armen’
Nieuw in het kader van de 40-dagen-
campagne: een bezinningsbijeen-
komst in de Veertigdagentijd met als
titel ‘Paus Franciscus en de armen’.
Vanaf het begin van zijn pausschap zet
paus Franciscus zich in voor de inte-
gratie van de armen in de samenleving.

Tijdens deze bezinningsbijeenkomst 
bespreken wij enige diaconale sleutel-
teksten uit de Bijbel, bezinnen wij ons
op een paar kernfragmenten uit docu-
menten van paus Franciscus, verken-
nen wij onze eigen mogelijkheden om
te werken aan een cultuur van ontmoe-
ting met de armen, individueel en in
parochieverband.
 
Jan Maasen kan deze bijeenkomst van
maximaal 2 uur op locatie verzorgen.
Iets voor uw eigen parochie(kern)?
Neem contact op en leg een dagdeel
vast. De eerste afspraken zijn al ge-
maakt.
 
Bron: Bisdom Rotterdam

Pastoor Michel Hagen tijdens een eucharistie-
viering in de kathedraal, september 2019.
Bron: Bisdom Rotterdam

Benoeming van nieuwe
plebaan maakt een reeks
nieuwe benoemingen nodig
Door het plotselinge overlijden van
plebaan Chris Bergs op 17 mei van dit
jaar zag de bisschop zich gesteld voor
de invulling van een belangrijke vaca-
ture in de stad Rotterdam en de kathe-
draal. In het weekend van 30 novem-
ber-1 december is bekend gemaakt
dat Mgr. Van den Hende hier Michel
Hagen benoemt per 1 juni 2020.
De zeereerwaarde heer M.P.J. Hagen
(67) wordt per 1 juni 2020 benoemd tot
lid van het pastoraal team van de fe-
deratie Rotterdam rechter Maasoever
(0,8 fte). Als zodanig wordt hij tevens
plebaan van de kathedrale kerk HH.
Laurentius- en Elisabeth. Michel
Hagen is priester gewijd op 25 mei
1991.
Pastoor Hagen is op dit moment pas-
toor van de parochie H. Augustinus te
Katwijk aan den Rijn, Oegstgeest,
Voorschoten en Wassenaar.
De vacature die door zijn vertrek ont-
staat, wordt per 1 maart 2020 ingevuld.
Per die datum wordt pastoor R.J.W.
Franken (57) benoemd tot pastoor van
de parochie H. Augustinus. Rochus
Franken is priester gewijd op 5 juni
1993.
Pastoor Franken is op dit moment
pastoor van de parochie H. Willibror-
dus (Lisse, Hillegom, De Zilk).
Hij wordt per 1 maart 2020 in de H.
Willibrordusparochie opgevolgd door
pastor B.S. Bosma (53). Bouke Bosma
is priester gewijd op 15 november
2014.
Pastor Bosma is op dit moment lid van
het pastoraal team van de federatie
HH. Clara en Franciscus.
De bisschop heeft een vacature open-
gesteld en hoofd personeelszaken R.
Peeters verzocht te zoeken naar een
passende aanvulling van het pastoraal
team. “Wij beseffen dat deze medede-

ling, zo kort na de brand in Hoogmade,
voor u ongelegen komt”, schrijft deze
in de brief aan de parochie. “De bis-
schop wil er van zijn kant in deze voor
u zo zware tijden uitdrukkelijk voor
waken dat het pastoraal team van uw
parochie te klein wordt.” Het streven is
de benoeming van een nieuwe priester
in het team op 1 maart 2020 in te kun-
nen laten gaan.
Bisschop Van den Hende is dankbaar
dat de priesters een nieuwe benoe-
ming hebben willen aanvaarden ten
dienste van het geloofsleven van de
parochies en de voortgang van het
pastoraat.
 
Bron: Bisdom Rotterdam

Gebedsleider Matthé Vermeulen deelt zijn roe-
pingverhaal. Bron: Bisdom Rotterdam

God geeft ons een hart om
zijn roepstem te verstaan
‘Hier ben ik, zend mij.’ Met dit roepin-
genthema kwamen gebedsleiders van
parochies in het bisdom Rotterdam op
zaterdag 30 november bijeen voor hun
inhoudelijke ontmoetingsdag. Coördi-
nator pastorale dienstverlening Moni-
que Meeussen heet allen welkom. Er
zijn ongeveer zestig benoemde ge-
bedsleiders actief in het bisdom. Zij
geeft het woord aan pastoraal werker
Janneke Stam en gebedsleider Matthé
Vermeulen. Janneke Stam is sinds
maart 2017 verbonden aan de paro-
chie Pax Christi (Oudewater, Woer-
den, Meije Zegveld en Kamerik). Jan-
neke opent met een roepingengebed.
Daarna vertelt ze kort over roepingen
in de Bijbel. Soms is het meteen dui-
delijk. Andere keren duurt het langer
voordat iemand begrijpt wat hij of zij
moet doen. Sommige mensen durven
de opdracht die ze van God krijgen niet
goed op zich te nemen. Anderen gaan
meteen op weg. Janneke: “Elke roe-
ping van God houdt een opdracht in.
God roept ons. En het is aan ons om
zijn roepstem te verstaan en antwoord
te geven.”
 
Bron: Bisdom Rotterdam
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Bron: kuleuven.be/thomas/page/dialoogschool-onze-vader

Woorden uit de Bijbel -
beproeving
Wanneer ik bij een uitvaart of bij een
ziekenzalving het Onzevader bidt met
mensen die de laatste jaren weinig of
niet naar de kerk zijn gegaan, hoor ik
met regelmaat de laatste zin het oude:
‘leid ons niet in bekoring’ in plaats van
de nieuwe tekst: ‘breng ons niet in
beproeving’. Dit jaar verscheen van het
tijdschrift Communio een themanum-
mer over ‘beproeving’. Het leek me
daarom goed hier nog eens wat aan-
dacht aan te besteden.
 
Omdat vanuit Rome al lang de wens
was geuit dat België en Nederland één
Onzevader zouden bidden, hebben de
bisschoppen vier jaar geleden de kop-
pen bij elkaar gestoken om dat te rea-
liseren. De nieuwe versie neemt het
beste over uit de twee landen. Het
eerste deel is praktisch gezien de Ne-
derlandse versie. Het tweede deel is
met kleine aanpassingen vooral over-
genomen van de Belgische versie. Zo
stond in het oude Belgische Onzeva-
der: ‘en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze
schuldenaren’.
 
De slotzin is in beide landen is echter
aangepast aan een vernieuwd theolo-
gisch inzicht; ‘leid ons niet in bekoring’
is veranderd in: ‘breng ons niet in be-
proeving’. Op 27 mei 2016 hebben de
bisschoppen het vernieuwde Onzeva-
der ingevoerd. In de novembereditie
van De Augustinus van dat jaar hebben
we daar toen kort over geschreven. Op
1 mei van dit jaar sprak paus Francis-
cus ook over deze laatste zin in het
Onze Vader die bij ons dus al gewijzigd
was. Hij zei:“Alsof God op de loer ligt
om zijn kinderen in valkuilen te laten
trappen. Een dergelijke interpretatie
staat in de eerste plaats in contrast met
de tekst zelf, en is ver verwijderd van
het beeld van God dat Jezus ons heeft
geopenbaard. Laten we niet vergeten:
het ‘Onze Vader’ begint met ‘vader’. En

een vader zet geen valstrikken voor
zijn kinderen.”
 
In het nummer van Communio wordt
hier dieper op ingegaan. De laatste zin
in de Griekse tekst van het Onzevader
luidt: 'καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς
πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ
πονηροῦ'. Het woord Griekse woord
‘eis peirasmón’ wordt in de Latijnse
versie vertaald met: 'in tentationem'.
 
Bij het verschijnen van de nieuwe ver-
taling schreven de bisschoppen daar-
over het volgende: Uit exegetisch on-
derzoek van de Griekse grondtekst
voor het hier gebruikte Latijnse woord
'tentatio', nl. 'πειρασμος' en de verta-
ling ervan, blijkt dat 'beproeving' de
meer concordante vertaling van de
Griekse grondtekst is. Het woord komt
in het Nieuwe Testament 21 maal voor
in 20 verzen; in de Willibrordvertaling
1978 wordt de vertaling 'bekoring' uit-
sluitend gebruikt in twee samenhan-
gende situaties van gebed, nl. in het
Onze Vader (Mt 6, 13; Lc 11, 4) en bij
de dialoog in Getsemani: 'bidt dat ge

niet op de bekoring ingaat' (Mt 26, 41;
Mc 14, 38; Lc 22, 40.46). Bij de exege-
ten en in de Commissio mixta (Bel-
gisch-Nederlands commissie) werd
opgemerkt, dat het woord 'bekoring'
kan leiden tot misverstanden, omdat
het in de omgangstaal gebruikt wordt
in positieve zin als 'aantrekking' en
samenhangt met 'bekoorlijk'. De huidi-
ge vertaling van het Onzevader
spreekt God aan als degene die in
bekoring zou leiden; dit lijkt niet goed
samen te gaan met Jak. 1, 13-14:
'Niemand mag zeggen, als hij bekoord
wordt: Ik word door Gods toedoen
bekoord. God brengt niemand in ver-
zoeking, zo min als Hijzelf door het
kwade kan worden bekoord. Wordt
iemand bekoord, dan is het altijd door
het trekken en lokken van zijn eigen
begeerte'. De vertaling 'beproeving'
wordt daarom beschouwd als de meer
correcte vertaling en deze sluit ook
meer aan bij oecumenische pogingen
voor een gemeenschappelijk Onzeva-
der.
 
Na het invoeren hoorde ik nog lang
reacties van gelovigen die het toch
niets eens waren met de vertaling, nog
afgezien van hen die het te weinig
bidden om ermee vertrouwd te wor-
den. Ik voor mij ben blij dat ik God mag
vragen dat Hij mij in beproeving brengt,
het leven beproeft al genoeg.
 
Pastoor Michel Hagen
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Heilige van de maand:    
Zalige Petrus Donders
(Peerke Donders)  
Peerke Donders werd bij Tilburg gebo-
ren op 27 oktober 1809 als oudste in
zo'n gezin waar ze de ene klap na de
andere te verduren krijgen: ze waren
straatarm, vader verloor in korte tijd
drie keer zijn vrouw, onder wie de
moeder van Peerke, en bovendien
stierven een paar kinderen een vroeg-
tijdige dood. Kinderarbeid was in die
tijd heel gewoon en Petrus zat als
jongen van twaalf al achter het weef-
getouw. Van zijn droom om priester te
worden, kon niets komen; zijn ouders
hadden daar geen geld voor. Nadat hij
in 1831 was afgekeurd voor militaire
dienst, vroeg hij de pastoor hem te
helpen. Hij ging naar het seminarie van
Sint-Michielsgestel, waar hij huis-
knecht-student werd. Een licht was hij
niet. Dat gemis maakte hij goed door
zijn gaven van hart.
 
Op 5 juni 1841 werd hij in Oegstgeest
priester gewijd. Kort daarna kwam de
noodkreet van de bisschop van Suri-
name hem ter ore: of er edelmoedige
priesters waren die hun pastorale zorg
wilden wijden aan de Hollandse kolo-
niën die zo geteisterd werden door
tropische ziekten. Peerke was de
enige die zich aanmeldde. Op 1 augus-
tus 1842 vertrok hij naar Suriname. Zijn
werkterrein werd al gauw het oerwoud:
hij werd rivierenpater. Omgeven door
muskieten en allerhande ongedierte
trok hij naar de nederzettingen van de
boslandcreolen, voormalige slaven die

van de plantages waren gevlucht tot
diep in het oerwoud; hij besteedde zijn
zorgen ook aan de indianen die daar
woonden.
 
Peerke Donders is het beroemdst ge-
worden om zijn werk in de melaatsen-
kolonie 'Batavia', een eind buiten Pa-
ramaribo. Aan deze eenzame, versto-
ten en vergeten mensen heeft hij zijn
beste krachten gegeven. Hij verzorgde
de zieken, aanhoorde hun klachten en
verhalen, probeerde hen op te beuren,
en legde hun uit dat kwaad doen veel
erger is dan melaatsheid.
In 1865 werd de missie in Suriname
toevertrouwd aan de paters Redemp-
toristen en Peerke trad toe tot deze
congregatie. Uiteindelijk kreeg hij

Bron: www.bd.nl

Geboortehuis en kapel Peerke Donders, bron: reliwiki.nl

een nierontsteking waar hij op 14 janu-
ari 1887 aan overleed, 77 jaar oud.
 
Zijn stoffelijk overschot werd aanvan-
kelijk op het kerkhof van de melaatsen-
kolonie begraven, maar op 28 juli 1900
bijgezet in de houten Sint Petrus en
Paulus Kathedraal van Paramaribo.
Op 23 mei 1982 werd Peerke Don-
ders zalig verklaard, nadat Paus Jo-
hannes Paulus II in 1979 reeds had
bevestigd dat in 1929 een kind op
voorspraak van Donders was genezen
van botkanker. Bij zijn geboortehuis in
Tilburg werd in 1923 een kapel ge-
bouwd, tot op de dag van vandaag een
geliefde bedevaartsplek. We vieren
zijn gedachtenis op 14 januari, zijn
sterfdatum, in het bijzonder in het bis-
dom Den Bosch.
 
Diaken George Brink
 
Bronnen: heiligen.net,  wikipedia.org

Gebed van de maand:    
Voor de onaanzienlijksten
‘Alles wat jullie gedaan hebben voor
een van de onaanzienlijksten van mijn
broeders of zusters, dat hebben jullie
voor mij gedaan.’ (Mt, 25,40)
 
Heer, U bent mij voorgegaan naar de
onaanzienlijksten van onze broeders
en zusters, naar mensen die honger
en dorst hebben, naar vreemden en
naakte mensen, naar zieken en gevan-
genen.
 
Heer, neem me mee naar hen, dat ik
hen vind en dat ik U bij hen vind, dat
zij opnieuw broeders en zusters wor-
den en we met elkaar bij U zijn.
 
Wat ik voor hen doe, is met U en ook
voor U gedaan. Wat we van elkaar
ontvangen, wilt U aan ons geven. Waar
we elkaar dienen, dienen wij U en uw
Rijk, dat niemand behalve Uzelf mid-
den onder ons kan oprichten.
 
(Georg von Lengerke, uit: Youcat
Gebedenboek)
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19 jan Gezinscatechese Bijeenkomst 2
Voorschoten, Augustinus 11, p.9

 1 mrt Afscheid pastoor Michel Hagen, Sint
Willibrorduskerk, Wassenaar, p.4

 8 mrt Installatie pastoor Rochus Franken,
H. Willibrordkerk, Oegstgeest, p.4

Parochiekalender JANUARI 2020
 1 jan Nieuwjaar wensen, Sint

Willibrorduskerk, Wassenaar
 5 jan Nieuwjaar wensen, Katwijk, Oegstgeest,

Voorschoten,
19 t/m
26 jan

Week van Gebed voor de eenheid
van de christenen, p.8

                  Vacaturebank parochie H. Augustinus  -  Katwijk  /  Oegstgeest  /  Voorschoten  /  Wassenaar

H. Willibrord in Oegstgeest:
- Bloemengroep: verzorgen van de bloemen
- Contactpersonen: een attentie brengen bij mensen
- Koffieschenkgroep
- Bloemengroetgroep: wegbrengen van bloemen
- Gastvrouw/heer voor dinsdagochtend
- Tuingroep: voor met name donderdagochtend
- Lid voor de Raad van Kerken Oegstgeest
 
H. Joannes de Doper in Katwijk:
- Lid voor het beamer-team
 
De redactie vraagt dringend uw aandacht en actie
voor de volgende vacatures in haar midden:
1. Pagina Huwelijk, gezin en jongeren
2. Pagina's 6 in 1 (in totaal drie pagina's)
3. Locatieredacteur voor Oegstgeest

Week van Gebed voor de
eenheid van de christenen
'Buitengewoon’ is het thema voor de
Week van Gebed voor de eenheid van
de christenen in 2020. Dat maken de
Raad van Kerken en MissieNederland
bekend. De jaarlijkse gebedsweek
vindt plaats van 19 t/m 26 januari.
Geïnspireerd door de buitengewone
vriendelijkheid die in Handelingen 28

 

naar voren komt, daagt de Week van
Gebed deelnemers uit om te streven
naar meer dan het gewone.

Het materiaal voor 2020 is voorbereid
door kerken in Malta. Christien Crou-
wel, algemeen secretaris van de Raad
van Kerken: "Het thema 'Buitenge-
woon' ligt dicht bij de bevolking van
Malta. In het Bijbelboek Handelingen
lezen we dat Paulus en zijn reisgeno-
ten schipbreuk lijden op het eiland.
Daar worden zij met buitengewone
vriendelijkheid opgevangen. Deze
gebeurtenis markeert het moment
waarop het evangelie het eiland be-
reikt. Dat wordt door de bevolking nog
ieder jaar gevierd. In de komende ge-
bedsweek worden wij daarin meege-
nomen.

Jan Willem Janse, projectleider bij
MissieNederland, licht het thema ver-
der toe: “Het unieke aan dit thema is
dat het ons niet alleen oproept tot bui-
tengewone vriendelijkheid, maar ook
uitdaagt om te durven ontvangen van
mensen die anders zijn dan wij. Die
uitdaging past goed bij de Week van
Gebed voor de eenheid. Wanneer we
de ander zien als bedreiging, komen

we niet tot ontmoeting en zeker niet tot
het vieren van eenheid.”
 
De Raad van Kerken en MissieNeder-
land kennen een lange gebedstraditie
die teruggaat op initiatieven van ruim
150 jaar geleden. Wereldwijd bidden
miljoenen christenen mee. Door
samen te bidden blijken zij onderlinge
verwantschap te ervaren. Tegelijk
tonen ze hun verantwoordelijkheid
voor anderen door de problemen van
de samenleving in de voorbeden een
plek te geven. Naar schatting doen in
Nederland 200.000 mensen mee met
het initiatief.
 
Bron: Raad van Kerken Nederland

Nieuws uit Lumen Valley
Inleiding
Van 28 oktober t/m 2 november 2019
zijn Cécile en Jouke Schat op bezoek
geweest in Togo bij het Lumen Valley
project om met eigen ogen te zien, hoe
het met dit project staat. En om de start
van het scholingsproject 'preventieve
gezondheidszorg voor kinderen' voor
te bereiden. Hieronder ons verslag van
de stand van zaken per 1 november
2019.

Het Parochiebestuur is nu grotendeels ingevuld. Er
wordt nog gezocht naar een penningmeester (M/V) en
een vice-voorzitter (M/V). Meer informatie op:
www.parochie-augustinus.nl/vacatures-bestuur
 
Vacaturemeldingen in de parochiekernen:
H. Laurentius in Voorschoten:
- Vrijwilligers voor de EHC groep
- Koffieschenkers na de zondagviering
- Uitbreiding Huishoudelijke werkgroep
- Vrijwilligers voor Wijkcontact: huisbezoek
- Bloemendames/heren
- Lid voor Spiritueel Café
- Kosters: dinsdag, donderdag, uitvaarten
 
De Goede Herder in Wassenaar:
- Penningmeeester en secretaris voor de Beheercommissie
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ruimte over is. De bedoeling is dat er
meer planten met honingdragende
bloemen bijkomen.
 
Geiten- en schapenfokkerij (Vasten-
actieproject 2018). Het project wordt
(net als het schapenfokproject) geleid
door Aboum. De schapenstal en die
van de geiten is gereed evenals een
omheinde loopruimte. Er zijn 20 scha-
pen en 25 geiten aangekocht. De
schaapherder laat hen dagelijks er-
gens in  de Lumen Valley (76 hectare)
grazen. De geiten zijn heel lastig onder
controle te houden, daar moet nog wat
op worden gevonden. Inmiddels zijn er
ook jonge geitjes geboren en de eerste
lammetjes hebben eveneens het licht
gezien. Een probleem bij dit scholings-
project is dat de monniken een jonge
man lieten opleiden in het buurland
Benin, die na zijn opleiding echter een
andere weg wilde gaan.  Er wordt nu
iemand anders opgeleid en één van de
monniken neemt voorlopig de leiding
van het project op zich. Hij komt uit de
regio en is zoon van een boer, dus hij
weet waar hij het over heeft.
 
Plavuizenmakerij. Dit al 2 jaar lopen-
de project, wat een goede, stabiele
baan biedt aan 7 jongeren, wordt ge-
leid door Sadate.  Het project levert op
dit moment op jaarbasis al zo’n
€ 35.000 op (vermenigvuldig dat met
een factor 8 -10 om een idee te krijgen
hoeveel dat naar Nederlandse begrip-
pen is), en is momenteel nog het enige
dat geld oplevert. Het team werkt niet
alleen aan gebouwen binnen de vallei
maar ook zeker daarbuiten. Onlangs
hebben ze een opdracht binnenge-
sleept om een deel van de buitenmu-
ren van de nieuwe markthallen van de
stad Kara te betegelen.
 
'Enrochement' (breuksteenstorting,
deel Vastenactieproject 2019). Dit
project wordt geleid door Ari. Het pro-
ject leert jongeren om wegen te verhar-
den met stukjes steen uit de rotsen.
Ook worden waterbeddingen en via-
ducten met gesteente versterkt en
verfraaid. De bedoeling is om op deze
manier het gebruik van beton te ver-
mijden. Vanuit het Vastenactieproject
2019 wordt een klein deel van het
project gefinancierd, namelijk de oplei-
ding van vijf jongeren in dit vak. Ze
leren stenen hakken en die gebruiken
voor weg- en waterwegverharding. De

Algemeen
De algemene indruk is dat er al vrij veel
gereed is. De basisinfrastructuur staat
en functioneert (wegen, bruggen,
water en elektriciteit). Er zijn 6 kamers
voor gasten, gemeenschappelijke
douches en toiletten en een centraal
gelegen gezamenlijke keuken. Elke
morgen zien we een groep van 100 tot
150 jongeren binnenkomen die aan de
diverse projecten werkt.
 
Stand van zaken van de projecten
Op dit moment lopen er acht scho-
lingstrajecten, een negende en tiende
zijn in voorbereiding. Alle trajecten
hebben een jongere die eindverant-
woordelijk is met daarboven één van
de drie monniken maar nog niet alle
trajecten hebben voldoende leerlin-
gen. Dat hangt af van de stand van het
scholingsproject: sommige eindver-
antwoordelijken wachten tot het juiste
seizoen aanbreekt, anderen zijn al
volop aan de slag en dragen al bij aan
de financiering van de dagelijkse kos-
ten. Een korte, niet volledige, opsom-
ming:

Imkerij (Vastenactieproject 2018). Het
imkerproject wordt geleid door Jonas,
die in het bezit is van 2 mastertitels,
waarvan 1 in biologie. Hij heeft zich in
het bijenvak bekwaamd en hij neemt
nog maandelijks deel aan nascholings-
cursussen. Er is  een gebouwtje waar
hij de hulpmiddelen kan opbergen, de
honing kan slingeren en de administra-
tie kan doen. Al geruime tijd is hij  'op
jacht' geweest naar bijenvolken. Hij
heeft intussen ruim 50 bijenvolken
'gevangen' ,die verblijven in eigen ge-
maakte korven. Het doel is om tot 100
volken en korven te komen. Na het
afgelopen extreem lang durende re-
genseizoen, vliegen nu sinds novem-
ber de bijen weer uit. In december valt
de nieuwe honing te verwachten. Er is
verder een beplantingsplan voor een
deel van de vallei gemaakt waar nog

rest van het project wordt betaald door
reguliere donateurs van de Broeders.

Metselaar (Vastenactieproject 2019).
Dit project wordt geleid door Tadjou.
Ruim 30 jongeren zijn dagelijks in de
vallei bezig met metselen, de helft
daarvan was werkeloos en is nu in
opleiding. Er is al veel gebouwd (wa-
tertoren, ommuring, 6 gastenkamers,
gemeenschappelijke keuken en dou-
ches, kapel, garage, honingmakerij,
stallen voor geiten en schapen) maar
er moet nog veel meer worden ge-
bouwd. Op dit moment zijn de metse-
laars bezig met het afronden van het
werk voor de priorij van de monniken
en de bouw van een drietal bungalows
voor gasten, daarna volgen de zaal
voor de opleiding en de eerste hulp-
post. Op termijn moet o.a. nog een
groot retraitecentrum worden ge-
bouwd en een verblijfsgelegenheid
voor ecotoerisme.
 
De leiding
Het project is oorspronkelijk opgezet
door pater Etienne die vanaf 2015 tot
2017 alleen in de kluizenaarswoning
woonde. In 2017 kwam pater Jean-
Maximilien hem ondersteunen maar
die is in 2019 overgeplaatst naar een
klooster van de Broeders van St. Jan
in Canada. Vanaf september 2019 zijn
twee nieuwe, ervaren monniken het
project komen versterken, pater Josef
en pater Jean-Eric. De laatste komt uit
de regio en heeft een achtergrond in
de boerenwereld. Elk van de drie
monniken staat aan het hoofd van
enkele projecten. Het is de bedoeling
dat er in 2020 na de zomer tenminste
één maar waarschijnlijk twee monni-
ken bijkomen.
De komende maanden zullen de mon-
niken – naast het toezicht op de pro-
jecten – ook besteden aan het opstel-
len van interne regels voor alle inwo-
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ners van de vallei en aan het beschrij-
ven en juridisch verankeren van alle
scholingsprojecten.

Nadere informatie
Op de website: https://nl.lumenvalley.
org/nederlands/ . Voor vragen en op-
merkingen kunt U ook mailen naar
jouke.schat@gmail.com
 
Cécile en Jouke Schat

Deel van de vallei, gezien vanaf de
watertoren.
(Foto's: Jouke Schat)

Restaureren met respect
Dat het restaureren van kerken geen
sinecure is zult u ongetwijfeld begrij-
pen.
Het is een zaak van zorg en aandacht
- tot in detail - ter wille van de voortgang
van het geloof ter plaatse.
Een kerkrestauratie verschilt wezenlijk
met die van andere gebouwen door de
grootte, met deuren van soms wel vier
meter hoog en massieve balken van
20 bij 30 cm., en het feit dat er voort-
durend aan gewerkt is door vele eer-
dere generaties. Het werk van al die
vakmensen in de tijden vóór ons willen
we bewaren én herstellen, en dat wordt
gedaan met de grootste zorg en aan-
dacht.

Timmerlieden vroeger en nu laten vaak
in het hout een signatuur achter, een
jaartal en een naam. Het doet je besef-
fen dat je deel uit maakt van een keten.
 
Strijd tegen het vocht
Bij elke kerkrestauratie is de strijd
tegen het vocht een hoofdthema.
Dikke kerkmuren kunnen veel water
hebben opgenomen, veroorzaakt door
lekkages van goten, slecht voeg- en
metselwerk. Dat is b.v. sterk te zien bij
steunberen. Vocht leidt tot houtrot,
loszittend stucwerk, zoutuitbloei, roes-
tende muurankers en schade aan
metsel- en voegwerk. Gevels worden
poreus. Over duurzame oplossingen
moet goed nagedacht worden, de
restauratie vereist grondige en vak-
kundige aanpak, lapmiddeltjes helpen
niet. Dit geldt eveneens voor het pro-
bleem van optrekkend vocht vanuit de
bodem. Dan wordt vaak een zoutbuf-
ferende stuclaag aangebracht.
 
Hot issue: verwarming en isoleren
met beleid
Bij restauraties van kerken wordt vrij-
wel altijd de verwarming meegenomen
in het project. Want de traditionele
verwarming geeft vooral warmte die
naar boven in de kerk stijgt. Maar je
wilt het onderin warm hebben. Dan
moet er dus onevenredig hard ge-
stookt worden om het ook op vloerni-
veau behaaglijk te hebben.
Het aanbrengen van verwarming gaat
hand in hand met het isoleren van de
kerk. Vloerisolatie is belangrijk om de
warmte niet te verliezen via de grond.
Tegen warmteverlies helpen voorzet-
ramen aan de buitenzijde van glas-in-
loodvensters ook enigszins, maar die
voorzetramen zijn toch vooral bedoeld
om het vaak oude, waardevolle glas-
in-lood te beschermen.
 
Verbinding tussen oud en nieuw
Elke restauratie is een combinatie van
de oude situatie en de nieuwe aanpas-
singen.
De vuistregel is dat bij elke schade de
oorzaak grondig wordt onderzocht. Het
kan een constructiefout zijn, of een
gevolg van het stoken in de kerk. Vaak
zie je dat het lood niet meer de goede
kant op staat, zodat het water niet naar
beneden loopt.
Montanten (stijlen die een groot ven-
ster opdelen in kleinere delen waarin
het glas-in-lood wordt aangebracht)

worden nogal eens kapot gedrukt door
roestvorming. Zij kunnen worden ver-
vangen door b.v. messing, een mate-
riaal dat niet roest.
 
En dan uiteindelijk na een periode van
verbouwingen en aanpassingen kun-
nen de geloofsgemeenschappen, als
de steigers weg zijn, weer de toekomst
tegemoet.
 
Noot:
Directeur kasper Burgy hecht waarde
aan de ontwikkeling van zijn medewer-
kers en ziet door de steigers heen het
belang van het respectvol restaureren:
"Als je bij een viering een volle kerk
ziet, een levendige geloofsgemeen-
schap, dan weet je waarvoor je je hebt
ingezet".
 
Jilles begon bij Burgy als volkomen
leek. "Ik kom uit de zorg, had nog nooit
getimmerd. Maar na een gesprek
mocht ik in opleiding en aan de slag.
Directeur kasper Burgy zag dat ik, hoe
toepasselijk voor een timmerman in
spe, uit het goede hout gesneden was.
Ik begon onderaan. Letterlijk en figuur-
lijk, want ik moest in een kelder van
een kerk pompen aanbrengen. Van
Burgy mocht ik alle nodige vakopleidin-
gen doen. Daar ben ik dankbaar voor."
 
Bron: Burgy Bouwbedrijf in Tussenbei-
de, herfst 2019

Jongeren: Christus leeft!
“Christus vivit’ (‘Christus leeft’) is de
titel van het schrijven van paus Fran-
ciscus naar aanleiding van de synode
over ‘jongeren, het geloof en de onder-
scheiding van de roeping’ (3-28 okto-
ber 2018) in Rome. Het document is
nu beschikbaar in de door de Neder-
landse Bisschoppenconferenite geau-
toriseerde vertaling.
 
‘Christus leeft en wil dat jij leeft!’ schrijft
paus Franciscus. Het zijn de eerste
woorden die de paus tot iedere chris-
telijke jongere wil richten. De tekst is
opgenomen in de nieuwe uitgave van
Kerkelijke Documentatie (2019 nr. 1).
De prijs van kerkelijke Documentatie
(2019 nr. 1) bedraagt € 15,- inclusief
verzendkosten en exclusief behandel-
kosten van € 1,10. Zie voor informatie
over bestellen de website rkkerk.nl.
 
Bron: Tussenbeide, herfst 2019
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Kalender tieners en jongeren
2020
12 jan   Nieuwjaarsgourmet (nieuw!!!),
            Oegstgeest
            11.00 uur H. Mis
            12.00 uur Aanbidding
            13.00 - 16.00 uur Gourmet
 8 feb   TienerMis H. Augustinus,
            Oegstgeest,
            19.00 - 20.00 uur
 9 feb   Tour of Faith
            15.00 - 19.00 uur
 8 mrt   Tour of Faith
 5 apr   Tour of Faith
10 mei  Tour of Faith
28 juni  Tour of Faith
 5 juli    StrandMis Katwijk
            14.00 - 22.00 uur
 
Voor info: kapelaan Boris Plavčić 
per WhatsApp (+31 6 43514595)

RK middelbare scholen
Onze parochie heeft twee RK mid-
delbare scholen, het Adelbert Colle-
ge in Wassenaar en het Duinzigt
College in Oegstgeest. Op deze pa-
gina voor huwelijk gezin en jonge-
ren willen we aandacht besteden
aan deze scholen. Deze maand het
Adelbert College in Wassenaar. 
 
Het Adelbert College,
een eigentijdse school 
op katholieke grondslag
  
Het Adelbert College is een scholen-
gemeenschap die verbinding hoog in
het vaandel heeft staan. Verbinding
met elkaar en met de maatschappij,
waarbij leerlingen zich in de breedste
zin van het woord kunnen ontwikkelen.
Een sfeer waarin je jezelf mag zijn,
vormt de stevige basis van de cultuur
die de school kenmerkt. De katholieke
identiteit uit zich dan ook in de omgang
met elkaar: respect voor elkaar en el-
kaars verschillen, zorg hebben voor
elkaar en de omgeving.
 
In 1954 werd het Adelbert College door
een groep ouders opgericht als onaf-
hankelijke, katholieke middelbare
school. De oprichting was in die naoor-
logse jaren een uiting van erkenning
van het katholieke volksdeel. In die
eerste periode werd de basis gelegd
van wat nu nog steeds kenmerkend is
voor de identiteit van de school.
 
In de 65 jaren dat de school nu bestaat,
groeide de katholieke grondslag mee

met zijn tijd. Het gemeenschapsgevoel
was en is een van de kernwaardes en
dagelijks voelbaar in de cultuur van de
school. Oprechte interesse in elkaar en
in gezamenlijkheid hoogte- en diepte-
punten doormaken. De vieringen aan
het begin van elk schooljaar en de
jaarlijkse kerstviering in de Jozefkerk
zijn tradities die het Adelbert College
kenmerken. Oog hebben voor elkaar:
voor elkaars kracht en talenten maar
zeker ook voor leerlingen en collega’s
die extra zorg of aandacht nodig heb-
ben.
 
Het vak levensbeschouwing leert de
leerlingen in de brugklassen niet alleen
over de vijf wereldreligies maar ook
over belangrijke niet-godsdienstige
levensbeschouwingen zoals het hu-
manisme. Begrip voor en kennis van
verschillen tussen de achtergrond en
overtuigingen van mensen vormen
hierbij een belangrijk uitgangspunt.
Vooral in de bovenbouw van havo en
vwo staat de geschiedenis van de
islam en het christendom centraal.
Daarnaast wordt bijzondere aandacht
geschonken aan ethische onderwer-
pen vanuit christelijk en katholiek per-
spectief. Het is een bewuste keuze om
dit vak in havo en vwo deel uit te laten
maken van het examen dat alle leerlin-
gen aan het einde van hun schooltijd
afleggen.
 
Om nog beter in te spelen op de be-
hoefte van de individuele leerling wordt
met ingang van schooljaar 2020-2021
het Adelbertrooster geïntroduceerd.
Vanuit een stevige basis van vakles-

sen leren leerlingen keuzes te maken
in wat zij nodig hebben voor de ver-
schillende vakken: ondersteuning of
verdieping. In dit kader wordt in de
bovenbouw aandacht besteed aan
verschillende vormen van Oosterse en
Westerse  spiritualiteit. Deze verdie-
pingsreeks kan worden afgerond met
een deelname aan het Abdij-weekend.
Het Adelbert College geeft met eigen-
tijds onderwijs vorm aan de katholieke
identiteit van de school, waarbij een
ieder zich welkom en gezien voelt.
 
Voor veel leerlingen van groep 8 is het
Adelbert College inmiddels een beken-
de school. Zij kwamen met hun klas op
bezoek op het Adelbert College óf
krijgen een gastles op hun eigen ba-
sisschool. Nieuwsgierig naar meer? U
bent van harte welkom op onze Open
Dag op zaterdag 25 januari van
10.00-13.00uur!
 
Roland Grillis, rector-bestuurder
Jacques Quadvlieg, priester-docent
levensbeschouwing

Jacques Quadvlieg, priester-docent levensbeschouwing met enkele leerlingen
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25 jaar parochiaan
 
De meeste parochianen staan er niet zo bij stil dat ze een bepaald jubileum
hebben behaald als lid van onze gemeenschap. Maar Frans Oudejans, u
allen wel bekend als de meneer die altijd vooraan in het gangpad zit in zijn
rolstoel, weet nog als de dag van gisteren dat hij 4 januari 1995 voor het eerst
onze kerk werd ingereden en zich daar gelijk thuis voelde.
Frans (toen 31 jaar) was net uit Halfweg bij zijn ouders vandaan verhuisd
naar het Zeehospitium, waar hij zelfstandig ging wonen. Intussen wonen zijn
ouders ook op dit terrein, zodat ze elkaar nabij kunnen zijn. Zeker nu zijn
ouders 88 en 91 jaar oud zijn, maar ze zijn nog wel vief.
Frans heeft zich altijd veilig gevoeld in onze geloofsgemeenschap en is daar
zeer dankbaar voor. Dat wil hij dan ook graag uiten en vieren. Hij ervaart de
belangstelling van de medeparochianen als zeer warm en hartelijk. Niet alleen
de medeparochianen waren en zijn belangrijk voor hem, ook pastoor
Schiebroek en pastoor Ammerlaan zijn belangrijke mannen in het leven van
Frans geweest. Toen hij 25 jaar geleden voor het eerst in onze kerk kwam,
kon dat nog maar 1x per maand. Later kwamen daar de feestdagen bij. En
nu komt hij zoveel hij kan, zeker als het koffiedrinken is. Want van gezelligheid
houdt hij zeker. Dat is dan ook de reden dat ik hierbij namens hem het verzoek
doe of er iemand met hem zou willen wandelen op een zaterdagmiddag in
Katwijk aan Zee, als er genoeg reuring is. Daar zou hij dan intens van genie-
ten.
Meldt u zich alstublieft bij mij aan als u interesse heeft. Hierbij feliciteer ik
namens de parochiekern H. Joannes de Doper Frans Oudejans met zijn
zilveren jubileum dat we gaan vieren op zondag 5 januari. Viert u het mee?
 
Anneke Noordermeer-Karremans

foto: Anneke N. 

Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk

Pastorie: 
Kerkstraat 70
2223 AJ Katwijk
tel. 071 - 4029402
 
E-mailadres:
joannesdedoper.katwijk@casena.nl
Website: www.joannesdedoper.nl
Secretariaat:
mevr. Anneke Noordermeer, tel. 071-4029402
Secretaris beheercommissie:
dhr. P(aul) van Houwelingen
e-mail: pvhouwelingen@gmail.com
Locatiereferent:
Peter Winnubst, tel. 0624434516
email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Parochiekerk:
H. Joannes de Doperkerk
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
Vieringen:
za 19:00 uur (oneven week), z0 09:30 uur
wo: 09:00 uur inde sacristie 
IBAN Bankrekeningen
alle betalingen / misintenties
NL58 RABO 0331 7012 78
KERKBALANS:
NL74 RABO 0331 7019 60  en
NL54 INGB 0000 5793 99
locatieredacteuren:
Piet Hagenaars (PH)
Paul van Houwelingen (PvH)
email: redactiejdedoper@outlook.com

Aan het begin van een nieuw jaar..
Niet wetend hoe het u/jullie is vergaan, maar voor mij is het
jaar 2019 weer omgevlogen. Rond de jaarwisseling blikken
we terug en kijken we vooruit. Wat het jaar 2019 betreft, het
bracht ons gezamenlijke en persoonlijke positieve, maar
helaas ook negatieve ervaringen. Dit is immers inherent
aan het leven. Wanneer ik terugkijk op 2019 blijven mij een
aantal zaken bij. De energietransitie, de stikstofcrisis en de
daaropvolgende Pfas-perikelen waren en zijn zaken die ons
duidelijk maken dat, willen we onze aarde leefbaar houden,
we moeten veranderen.  Negatief of positief? Met z’n allen
kunnen we met onze gedragsverandering, aan wat we in
eerste instantie misschien als negatief ervaren, een posi-
tieve wending geven. Als gelovigen kunnen we ons daarbij
laten inspireren door ons geloof. Vooruitkijkend op 2020
moeten we weer afwachten wat het jaar ons zal gaan
brengen. Het meeste is onzeker. Zeker is echter de wisse-

ling van pastoor. Per 1 maart nl.  zal pastoor Michel Hagen
ons gaan verlaten en zal pastoor Rochus Franken zijn in-
trede doen in onze parochie H. Augustinus. Pastoor Fran-
ken heeft te kennen gegeven dat hij in onze pastorie aan
de Kerkstraat wil komen wonen. Na een groot aantal jaren
krijgt onze pastorie dus weer de bestemming waarvoor hij
is gebouwd: woning van de pastoor. Voor het zover is, moet
er echter binnen zeer korte tijd heel veel gebeuren. De
verdieping van de pastorie moet worden ingericht tot een
bewoonbaar appartement. Dit houdt o.a. in dat er weer een
beroep gedaan wordt op de inzet van een groot aantal
vrijwilligers, met name de leden van de TC. Bij voorbaat
willen wij die allen bedanken voor hun medewerking!
Met vertrouwen in het komende jaar wens ik u/jullie een
zalig en in alle opzichten voorspoedig 2020 toe
.
Leen de Best, voorzitter Beheercommissie

De voedselbank heeft drin-
gend behoefte aan kinderon-
dergoed maat 86 t/m 116.
Zie artikel pagina 15
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Eindsprint Kerkbalans 2019
Zondag 8 december konden we met
trots deze thermometerstand van de
Actie Kerkbalans 2019 tonen op de
beamers  voorafgaande aan de viering
in onze kerk! Ik was ook aanwezig en
hoorde zo hier en daar uitingen als:
"Ohhhhh……….." en "Ahhhh………."
bij het zien van de stand. Ja, lieve
mensen, de € 80.000,- is al ruim ge-
passeerd! En dan moeten de bijdragen
van de maand december nog komen.
Alle aandacht voor Actie Kerkbalans
met het diocesane inluidmoment heeft
u waarschijnlijk geïnspireerd om gul te
geven. We wachten in spanning de
eindstand af, misschien kan de ther-
mometer dit niet aan en spat deze
uiteen als een vreugdevol, lichtend
vuurwerk om u allen te bedanken voor
uw trouwe giften. Ziet u het al voor u?
Maar alle gekheid op een stokje, het
wordt een TOP eindstand, dat staat wel
vast. We houden u op de hoogte.
Zaterdag 18 januari tussen 12.30 u en
13.30 u bent u van harte welkom bij het
inmiddels traditionele inluidmoment
van de Actie Kerkbalans 2020, onder
het genot van koffie, thee, fris, glüh-
wein en een knabbeltje. Steeds weer
een mooi moment van elkaar ontmoe-
ten, bijpraten, inspiratie opdoen en
brainstormen of we dit nieuwe jaar
weer zo’n prachtig resultaat kunnen
bereiken.  De kerkbalanslopers krijgen
hun pakketjes uitgereikt en u krijgt de
bekende envelop weer in de brieven-
bus met de vraag of u mee wilt doen
met Actie Kerkbalans en u kunt uw
toezegging invullen op het retourfor-
mulier. Ik wil nog even de mogelijkheid
van Periodieke Gift onder uw aandacht
brengen. Lucratief omdat u dan een
deel van uw gift terug kunt krijgen van
de belastingdienst. Zie voor meer in-
formatie: www.belastingdienst.nl/gif-
ten. Formulieren hiervoor zijn verkrijg-
baar op het secretariaat.
 
Actie Kerkbalans 2020 loopt van zater-
dag 18 januari t/m zaterdag 1 februari.
 
Anneke van  der Valk

Kerstmarkt Zuiderkruis 2019
Werkgroep Zuiderkruis heeft wederom een gezellige kerstmarkt achter de rug.
Er was taart bij de koffie, er werden prachtige kerststukken en mooie kaarten
verkocht en veel mensen gingen met een leuke prijs van de loterij naar huis.
Dankzij uw komst hebben we weer een mooi bedrag (€2.141,57) bij elkaar
kunnen krijgen voor het Girls Only House in Green Malata. Dank u wel hiervoor
en graag tot ziens bij een van onze activiteiten in het nieuwe jaar. 

Werkgroep Zuiderkruis
 

foto's" PvH

Nieuws vanuit onze website
De vrijwilligers zijn er maar druk mee, vooral de heren van de technische
commissie, om kamers in de pastorie te ontruimen.  Ook de zolder van de sa-
cristie, de bibliotheek enz. moeten door de betreffende werkgroepen opgeruimd
worden want … de nieuwe pastoor Rochus Franken zal per half februari de
pastorie gaan benutten als woonruimte.  De laatste pastorale bewoning dateert
van vijftien jaar geleden, dus er zijn heel wat aanpassingen nodig.  Volg de
website, u vindt er ook de laatste uitgave van de digitale nieuwsbrief en  het
allerlaatste nieuws.  

Gerard Bol  
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foto PvH

Vandaag weer een artikel van de
hand van Richard Hulmer. Hij bouw-
de de afgelopen jaren veel kennis
op over onze kerk en wil deze in een
aantal artikelen delen met u. 

Kunst in onze kerk
Onze kerk mag dan al meer dan hon-
derd jaar  een punt van herkenning zijn
in Katwijk aan den Rijn, toch zijn er in
deze kerk een aantal voorwerpen die
ouder zijn.
Een daarvan is het altaar in de rechter
kruiskapel, het zgn. 'Rococo-altaar'.
Voor iedereen die enig oog heeft voor
bouwkunst moet het toch opgevallen
zijn , dat dit altaar - qua architectuur - 
niet  bij onze kerk hoort. Maar daarom
kunnen we toch van zijn mooie vorm-
geving genieten.
Even terug naar de stijlperiode waar
het altaar z’n naam aan te danken
heeft. Rococo is een ontwikkeling in de
bouwkunst tussen 1730 en 1760. Het
woord is afgeleid van het frans 'coquil-
le'  vanwege de schelpachtige versie-
ringen en vormen . Deze versieringen
werden aangebracht in kerken, palei-
zen en woonhuizen tijdens en na de
Barokperiode (1600-1750).  Dit vond
voor het merendeel plaats in Italië,
Duitsland en Frankrijk. In Nederland
zijn weinig voorbeelden te vinden van
Rococoversieringen.
Het altaar in onze kerk is gemaakt
tussen 1730 en 1750 en heeft dienst
gedaan in het r.k. jongensweeshuis in
Amsterdam. Dit weeshuis werd geleid
door de Jezuïeten en dat is nog zicht-
baar  in de motieven van het altaar, 
zoals 'Het  Alziende Oog' en de letters
'IHS'  (In Hoc Salus: hierin rust het

Heilige). Het hoge gedeelte was be-
stemd voor het plaatsen van een mon-
strans en het lagere gedeelte als taber-
nakel en het onderste deel als 'altaar-
tafel'.
Na 1846 mochten wij als katholieken -
na het herstel van de bisschoppelijke
hiërarchie - weer kerken hebben en in
hetzelfde jaar werd er een kerkje ge-
bouwd in de ‘Groote Steeg'. Daar heeft
het dienst gedaan als hoofdaltaar.
Toen de nieuwe kerk in 1911 gereed
kwam is het kerkje afgebroken. Na de
afbraak is het altaar achter in onze
huidige kerk geplaatst en in de jaren
80 verhuisd naar de kruiskapel.
Als parochie moeten we heel blij zijn
met zo’n prachtig altaar met toch een
hele geschiedenis. Misschien dat u nu
met andere ogen kijkt naar dit prachti-
ge kunststuk.
 
Richard Hulmer

De Vrolijke Noot in KRO/RKK
Op zondag 9 februari is er vanuit het
omroeppastoraat een viering vanuit de
Petruskerk te Roelofarendsveen. Op
deze datum heeft het kinderkoor De
Vrolijke Noot een uitnodiging gehad
om deze viering te verzorgen. Daar
zegt het koor natuurlijk geen nee te-
gen! Een mooie uitdaging om bij een

foto pvh

Blije (b)engeltjes!
1 december, de eerste zondag van de
Advent kregen alle kinderen namens
onze (b)engeltjes een eigen Advents-
kalender. Zo konden ook zij gaan af-
tellen naar het grote feest van ‘Het
Licht’, Kerstmis.
1 december was ook de dag dat jullie
al dat speelgoed meebrachten naar de
kerk of misschien al eerder hadden
meegenomen naar de Horizon. Wat
een manden! Onze eerste reactie was
“HELP! Hoe gaan we dit doen? Zo-
veel!!” Maar na een avondje de mou-
wen opgestroopt te hebben met elkaar
was er overzicht en wisten we wie wat
zou gaan krijgen. Toen alles in de ca-
deautasjes zat of, als dit niet helemaal
paste in een cadeaupapiertje was
verpakt werd het cadeau nog voorzien
van een mooie kaart en……klaar! Op
naar de Voedselbank!
 
Wat zou ik graag de gezichtjes willen
zien van die (b)engeltjes, klein of wat
groter, met Kerstmis, misschien zittend
bij een kerstboom, met hun eigen ca-
deau op schoot, met een glimlach op
hun gezicht …. maar hopelijk vooral
met het gevoel geliefd te zijn en weten-
de dat het kindje Jezus ook voor hen
is geboren, om 'Licht' te zijn voor hen!
Vrolijk Kerstfeest lieve (b)engeltjes!
Namens alle grote (b)engels wensen
wij ook u een Zalig Kerstmis en een
mooi 2020!
 
Anneke, Debby en Marloes

Het team van basisschool De Horizon wenst u
een héél goed 2020.

__________________________________

breder publiek de mooie liederen ten
gehore te brengen. Dit zal voor de
kinderen een bijzondere beleving zijn!
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Voedselmanden
De voedselmanden zullen deze
maand in het weekend van 4 en 5
januari, maar ook in het weekend van
1 en 2 februari, weer gereed staan
voor de cliënten van de voedselbank.Bron: pixabay.com

kampenonline.nl

Koffieochtenden
VALKENBURG:
De inloopochtenden in Valkenburg zijn
op de eerste en derde woensdag van
de maand. Van 10.00 uur tot 11.30 uur
roulerend over de drie kerkgebouwen.
Voor informatie of vervoer: Annemiek
071-4074 232, Gea 06-4689 9857 of
Anja 06-3890 1200.
RIJNSBURG:
De inloopochtenden vinden plaats op
de derde donderdag van de maand in
de vernieuwde Voorhof, van 09.30 uur
tot 11.30 uur. De inloopochtenden zijn
er voor jongeren en ouderen, samen
of alleenstaanden, oppasopa's en
oma's. Iedereen is van harte welkom.
Loop gewoon eens binnen. Er zijn altijd
mensen die je welkom heten en een
praatje willen maken. Je kan sjoelen,
een kaartje leggen of een spelletje
doen. Het team van gastvrouwen en
gastheren wil je graag ontvangen.
Contactpersonen:  Cock Slager
(071-4022 966); Peter van der Nol
(071-4024 845)

Hendrika Maria Zaal - Vrijburg, wedu-
we van Joop Zaal.
Geboren 27 januari 1932 en overleden
14 november 2019.
Het afscheid van Riek heeft in besloten
kring plaatsgevonden.

Doopschelp

Dopelingen in onze parochie
worden gedoopt met een
mooie doopschelp. De schelp
wordt voorzien van de doopda-
tum en de naam van de dope-
ling. Na afloop kan de schelp
bij het secretariaat worden op-
gehaald. Helaas ligt er nog een
mandje vol schelpen die niet
zijn afgehaald. 

Wij vragen de ouders van de
dopelingen om vóór 1 februari
van komend jaar de schelp op
te komen halen. Daarna zullen
we de doopschelpen helaas
moeten vernietigen. 
pvh

Noodkreet van de Voedsel-
bank Katwijk… kunt u
helpen?
Bij het bezorgen van de inhoud van de
voedselmanden, weer een prachtige
opbrengst in de vieringen van afgelo-
pen weekend waarvoor dank, donder-
dagochtend door parochianen kwam
een kreet om hulp om bepaalde goe-
deren. Het lijkt zo simpel en onrealis-
tisch maar het bestaat gewoon nog
anno 2019.
Het gaat om de vraag kinderonder-
goed in de maten 86 t/m 116. En het
gaat hierbij ook om maillots in deze
kindermaten. Heeft u deze nog ergens
liggen, of wilt u ze voor dit goede doel
kopen, dan kunt u ze direct naar de
Voedselbank Katwijk brengen. Of geef
het maar aan één van de dienstdoende
kosters in onze kerk af, dan verzamelt
diegene het en zorgt ervoor  dat het
ook rap op de juiste plek terechtkomt.
Dat moet toch lukken, zeker met de
gedachte aan het komende kerstfeest?

Klaterend kerstconcert kerstprojectkoor Vocalis
Prachtige liederen in diverse talen door de 65 leden van het kerstprojectkoor
gezongen, een schitterende eigen tekst op ‘Hallelujah’, de dertig kinderen van
De Vrolijke Noot en allen van jong tot oud(er) gehuld in een flitsende kerstoutfit.
Het was te horen en te zien in de sfeervol aangeklede en uitgelichte kerk op
vrijdagavond 13 december. 267 Bezoekers waren door het winterse hondenweer
gekomen om te gaan genieten. Was u er niet bij, het kerstconcert is terug te
beluisteren en de beamerteksten zijn mee te lezen op www.joannesdedoper.nl.
Door een misverstand stond helaas na afloop niet voor iedereen de glühwein
klaar in ‘de kleine JOANNES’. Jammer, maar het plezier in samen zingen van
kerstliederen pakt niemand alle koorleden en de vele bezoekers af.
 
Gerard Bol 

Foto: Astrid van der Valk

                                  De redactie van De Augustinus wenst u een heel goed 2020...!
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H. Joannes de Doper/ Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius en
De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 Leidseweg 98

za. 4-jan 19.00  EV kapelaan Plavčić /
cantor/
voedselmanden 

zo. 5-jan Openbaring des Heren / 09.30   EV kapelaan Plavčić / 11.00  EV kapelaan Plavčić / 11.00  EV pastoor Hagen & 
Driekoningen Vocalis / Dameskoor / voedselmanden / diaken Winnubst /

nieuwjaarsreceptie kl. JOANNES / crèche
voedselmanden 

ma. 6-jan

di. 7-jan 09.00  EV kapelaan Plavčić 19.00  EV pater Magnin

wo. 8-jan 09.00  EV pastoor Hagen 11.30 WGV Rozenkrans & 15.00 WGV Foreschate /
Aanb. Allerh. / Gbl Günther gbl Naber

15.30 WCV Adegeest /
 gbl Klaasesz

do. 9-jan 09.00   EV kapelaan Plavčić 09.00   EV pastoor Hagen /

vr. 10-jan 16.30  EV pastoor Hagen /
De Wilbert

za. 11-jan geen viering 19.00  EV kapelaan Plavčić 

zo. 12-jan Doop van de Heer 09.30  EV pastoor Hagen / 11.00  EV pastoor Hagen / 11.00   EV kapelaan Plavčić 
Cantemus / KWD / Gemengd Koor / KWD / Laurentiuskoor /
koffiedrinken kl. JOANNES crèche KWD / crèche 

ma. 13-jan
di. 14-jan 09.00  EV pastoor Hagen 19.00  EV kapelaan Plavčić  
wo. 15-jan 09.00  EV kapelaan Plavčić  11.30 WGV Rozenkrans &

Aanb. Allerh. / Gbl Günther
do. 16-jan 09.00  EV kapelaan Plavčić  09.00  EV pastoor Hagen
vr. 17-jan

za. 18-jan 19.00  EV pastoor Hagen /
cantor

zo. 19-jan 2e Zondag door het jaar 09.30   EV pater Magnin / 11.00   EV pater Magnin / 11.00   EV pastoor Hagen en 
Cantemus Schola leden team PT /

gezinscatechese /
gezinsviering / crèche 

ma. 20-jan
di. 21-jan 09.00   EV kapelaan Plavčić 19.00  EV pastoor Hagen 
wo. 22-jan 09.00   EV pastoor Hagen 11.30 WGV Rozenkrans &

Aanb. Allerh. / Gbl Günther
do. 23-jan 09.00   EV pater Bouman & 09.00   EV pastoor Hagen 

gbl Elshout
vr. 24-jan

za. 25-jan bekering H. apostel Paulus 19.00  WGV Taizé / diaken Winnubst 19.00  EV pastoor Hagen 19.00  EV pater Magnin /

zo. 26-jan 3e Zondag door het jaar 10.30  OCV diaken Winnubst & 11.00   EV pastoor Hagen  / 10.30 OCV rev. Crew & ds De Boer / 
ds Padmos / KWD / cantor / Kruispunt
Vocalis / creche 
koffiedrinken kl. JOANNES 

ma. 27-jan 20.15 WGV Rozenkrans / gbl Günther
di. 28-jan 10.30   EV kapelaan Plavčić / 09.00   EV pastoor Hagen 19.00  EV pastoor Hagen 

Overduin
wo. 29-jan 09.00   EV kapelaan Plavčić 11.30 WGV Rozenkrans &

Aanb. Allerh. / Gbl Günther
do. 30-jan 09.00   EV kapelaan Plavčić 09.00  EV pastoor Hagen  
vr. 31-jan

za. 1-feb 19.00  EV kapelaan Plavčić  /
cantor/voedselmanden

zo. 2-feb Opdracht van de Heer/ 09.15  EV Blasiuszegen 11.00  EV kapelaan Plavčić  / 11.00  EV pastoor Hagen  /
Maria Lichtmis 09.30  EV kapelaan Plavčić  / KWD / Dameskoor / Dameskoor /

Cantemus / creche  / KWD / crèche 
voedselmanden / Blasiuszegen Blasiuszegen /

voedselmanden
Legenda:      EV     =   EucharistieViering OCV   =   OeCumenische Viering

WCV =   Woord-  en  CommunieViering KWD   =   KinderWoordDienst
WGV =   Woord-  en  GebedsViering
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De Goede Herder / Wassenaar St. Jozef / Wassenaar Sint Willibrordus / Wassenaar
n

2 5 8 Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat 77

     zie St. Jozef: 19.00u 19.00  EV pastoor Hagen /      zie St. Jozef: 19.00u za. 4-jan
samenzang-cantor

09.30   EV mgr Van Luyn / geen viering 09.30   EV pastoor Hagen & diaken Brink / zo. 5-jan
cantor      zie Sint Willibrordus: 09.30u Viering Hoogfeest Drie Koningen voor

11.00  EV Franstalige parochie de 3 Wassen.parochiekernen /
Magn. Camtorij-Jozef en Dameskoor-DGH /
jaarheilige trekken

ma. 6-jan

č ć in 10.30  EV pastoor Hagen  / Kerkehout 09.00  EV mgr Van Luyn di. 7-jan

10.30  EV pastor Versteegen / Johannahuis 09.00  EV kapelaan Plavčić  / wo. 8-jan

cantor-samenzang

09.00  EV mgr Van Luyn do. 9-jan

09.00   EV + aanbidding / kapelaan Plavčić 19.45  tot 20.00u: Rozenkransgebed vr. 10-jan

20.00  tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 
č ć      zie Sint Willibrordus: 19.00u      zie Sint Willibrordus: 19.00u 19.00  EV pastoor Hagen / za. 11-jan

samenzang
geen viering 09.30  EV mgr Van Luyn / 09.30  EV kapelaan Plavčić zo. 12-jan

Magn. Cantorij  / koffiedrinken Pro Deo 
11.00  EV Franstalige parochie

ma. 13-jan
č ć 09.00  EV mgr Van Luyn di. 14-jan

09.00   EV pastoor Hagen wo. 15-jan

09.00  EV mgr Van Luyn do. 16-jan

09.00   EV kapelaan Plavčić 19.45  tot 20.00u: Rozenkransgebed vr. 17-jan
20.00  tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 

     zie St. Jozef: 19.00u 19.00  EV kapelaan Plavčić      zie St. Jozef: 19.00u za. 18-jan
samenzang-cantor

11.00   EV Frans/Ndlse viering / pater Matthew / geen viering 09.30   EV pastor Kurvers / zo. 19-jan

dameskoor / koffiedrinken cantor-samenzang /
11.00  EV Franstalige parochie koffiedrinken

ma. 20-jan
č ć                                                                               09.00  EV mgr Van Luyn di. 21-jan

09.00   EV kapelaan Plavčić wo. 22-jan

09.00  EV mgr Van Luyn 10.30   EV pastoor Hagen / Huize Willibrord do. 23-jan

09.00   EV pater Bouman & 19.45  tot 20.00u: Rozenkransgebed vr. 24-jan

gbl Elshout 20.00  tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 

     zie Sint Willibrordus: 19.00u      zie Sint Willibrordus: 19.00u 19.00  EV pater Bouman & diaken Winnubst / za. 25-jan

samenzang
          géén viering 09.30   EV pater Magnin / 09.30   EV pastoor Hagen  / zo. 26-jan

Magn. Cantorij  / koffiedrinken
Pro Deo 

11.00  E Franstalige parochie

er ma. 27-jan
č ć 09.00   EV pater Magnin di. 28-jan

č ć 09.00  EV pastoor Hagen  / wo. 29-jan

č ć 09.00   EV mgr Van Luyn do. 30-jan
09.00   EV pastoor Hagen 19.45  tot 20.00u: Rozenkransgebed vr. 31-jan

20.00  tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 
     zie St. Jozef: 19.00u 19.00  EV pastoor Hagen  /      zie St. Jozef: 19.00u za. 1-feb

samenzang-cantor samenzang
č ć 09.15  EV Blasiuszegen geen viering 09.15  EV Blasiuszegen zo. 2-feb

č ć  / 09.30  EV mgr Van Luyn / 09.30  EV pastoor Hagen /
Pro Deo /

11.00  EV Franstalige parochie KWD /
koffiedrinken

VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen
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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, di en do 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 (even week) en zo om 11.00 uur
Locatiereferent: 
Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-24434516
E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur:
Vacature
E-mail:
Redactie Website:
E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl
 

Activiteiten
Nieuwjaar wensen na de
Eucharistieviering
Zondag 5 januari
 
Inzameling voedselbank
Weekend van 4 en 5 januari
 
Schrijven voor
Amnesty International
Maandag 13 januari van 14.00-
16.00 uur in de pastorie
Let op: 2e maandag!
 
Napraten over de lezingen
van de ochtendviering
Dinsdag 14 januari , 10.00 uur
 
Week van Gebed voor de
eenheid van de christenen
Thema: 'Buitengewoon'
19 tot en met 26 januari
 

Wij gedenken...
...Henricus Antonius (Hans) Reterink,
weduwnaar van Annie Reterink-Schel-
lart, vader en opa. Hans werd op 6
oktober 1925 in Magelang (Ned. Indië)
geboren en overleed op 29 november.
De uitvaartplechtigheid vond plaats op
vrijdag 6 december in de Groene of
Willibrordkerk, waarna Hans is bijgezet
in het familiegraf op de R.K. begraaf-
plaats St. Barbara te Den Haag.
 
Moge deze lieve dode rusten in Gods
licht en vrede.

Op het hoogtepunt van zijn kunste-
naarschap ontstaat dan ook de be-
roemde ‘Sterrennacht’, op de grens
van Nuenen en Eindhoven in de vorm
van een kunstwerk van Daan Roose-
gaarde als nachtelijk wandelpad te
belopen.
 
Het moge duidelijk zijn: Vincent is altijd
een gedreven ‘zendeling’ gebleven, op
zoek naar oprechtheid, naar licht, in het
geloof, in de kunst en het leven. Als
prediker én als kunstenaar wilde hij
getuigen van een andere werkelijk-
heid, boven de waarneembare werke-
lijkheid. Uiteindelijk heeft hij op evan-
gelische wijze met zijn artistieke talen-
ten gewoekerd. Zo wilde hij als kunste-
naar bereiken wat hem als evangelie-
preker niet gelukt was. Helaas heeft
Vincent nooit zelf kunnen ervaren wat
zijn blijde boodschap betekent voor al
degenen die zijn woorden en werk
bewonderen.
 
Els van Leuken
 
Bron: De Roerom, jaargang 34, num-
mer 3, november 2019: delen uit een
lezing door Peter van Overbruggen
over ‘De Spiritualiteit van Vincent van
Gogh’ (1853-1890)

Vincent van Gogh, van predi-
ker tot kunstenaar
Op aanraden van zijn vader gaat Vin-
cent in Brussel een kortdurende evan-
gelistenopleiding volgen, gericht op
het houden van toegankelijke voor-
drachten. Hij stopt er voortijdig mee,
maar kan aan de slag als prediker bij
de mijnwerkers in de Borinage. Hij
preekt veel over de naastenliefde,
maar hij laat het niet alleen bij woorden.
Hij geeft zijn geld, kleren en goederen
weg aan de armste der armen. Maar
dat gaat de kerkelijke bestuurders al-
lemaal te ver. Vincent wordt ontslagen,
omdat hij met zijn deftige schoolfrans
niet verstaan zou worden door de
eenvoudige dialectsprekende mijn-
werkers. Maar de werkelijke reden is,
dat hij zich te veel met deze mensen
vereenzelvigt.
 
En dan, rond 1880, 27 jaar oud, kiest
hij er definitief voor om kunstenaar te
worden. Deze keuze is in feite niet
meer en niet minder dan een variatie
op zijn eerdere roeping als prediker.
En als hij in december 1883 in de
Nuenense pastorie bij zijn ouders arri-
veert, begint hij aan zijn meest produc-
tieve schildersperiode van bijna twee
jaar.
 
In het laatste jaar van zijn leven maakt
Vincent een aantal schilderijen met
bijbelse thema’s, zoals De Barmharti-
ge Samaritaan, een Piëta, de opwek-
king van Lazarus, de laatste naar het
voorbeeld van Rembrandt. Opvallend
dat bij Vincent de persoon van Jezus
niet is afgebeeld, maar wel krachtig
aanwezig is in een bijna verblindende
zon, als symbool van de Eeuwige, die
ons het leven schenkt.

Vincent van Gogh, Sterrennacht. Saint-Rémy--
de-Provence, 1889, Olieverfschilderij 73 x 92
cm. Museum of Modern Art, New York
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Uw Beheercommissie zit niet stil. Naast de zorg voor de
dagelijkse gang van zaken voor het in stand houden van
kerk en pastorie en het kerkhof houdt de commissie zich
ook bezig met de plannen voor de korte en langere termijn.
 
Bij de bisschoppelijke visitatie van afgelopen zomer zijn er
aanbevelingen gedaan die ook bouwkundige consequen-
ties kunnen hebben voor de inrichting van de kerkruimte.
De Beheercommissie en Pastoraatgroep pakken dit geza-
menlijk op. Onder meer wordt nagedacht over een aparte
sacramentskapel binnen de grote kerkruimte (afgeschermd
met glas), die ook als dagkapel gebruikt kan worden.
 
Verder is in oktober weer de tweejaarlijkse inspectie van de
Monumentenwacht geweest. Over het algemeen is de
onderhoudsconditie van onze gebouwen goed, maar dat
neemt niet weg dat er toch zaken zijn die enige urgentie
hebben gekregen: zo zijn voor 2020 zowel het vernieuwen
van de goten van de pastorie als het uitvoeren van onder-
houdsvoegwerk aan kerk en toren op het programma gezet.
Dit zijn geen goedkope ‘klussen’, maar wel noodzakelijk
voor het behoud van onze gebouwen. De houtwormproble-
matiek, o.a. in de kerkbanken, waar wij al enige tijd op
beperkte schaal mee te maken hebben, hopen wij in 2020
met meer succes aan te pakken. De bestrijding tot nu toe,
met behulp van gespecialiseerde bedrijven, heeft toch
onvoldoende succes gehad. Gelukkig heeft de Monumen-
tenwacht wat nieuwe tips gegeven.
 
Ook het energieverbruik vergt aandacht, vooral van de grote
kerkruimte. Het initiatief om samen met onze ‘buren’ een
aardwarmteproject van de grond te krijgen wordt in 2020
verder uitgelopen. Daarnaast willen we voor de korte termijn
de huidige installaties kritisch doorlichten om nog wat winst
(of minder verlies!) te kunnen boeken.
 
Toiletten. Ondanks alle inspanningen en de volle medewer-
king van het parochiebestuur en van het bisdom is het
jammer genoeg toch niet gelukt om nog voor Kerstmis de
2 nieuwe toiletten te realiseren bij het ingangsportaal van
de kerk. Dus wordt dit werk zo snel mogelijk in het nieuwe
jaar uitgevoerd.
 
De brand in de St. Willibrorduskerk in Wassenaar en het
recente verloren gaan van de kerk van Hoogmade heeft
ons ertoe gebracht om tussen de Mariakapel en de kerk-
ruimte brandwerende glazen deuren te willen plaatsen.
Immers er is geen permanent toezicht tijdens de openstel-
ling van de Mariakapel.
 
De aangekondigde sluiting van La France medio 2020

Foto: EvL

Nieuws uit het kinderkoor
Op deze foto oefent Usha Berfelo met de 6 (zes!) leden van
het pas opgerichte kinderkoor. Nee, nog niet voor Kerstmis,
al zou je dat denken met die twee kerstbomen aan de zijkant.
Maar volgend jaar moet dat gaan lukken, het liefst met nog
veel meer kinderen erbij.
Meld je dus aan bij het secretariaat, tel. 071 517 53 04 of
e-mail pastorie@willibrordoegstgeest.nl
 
De eerstvolgende repetitie is op donderdag 9 januari 2020,
van 16.00-17.30uur.
Van harte welkom!

noopt ons om na te denken over een vervangende, mis-
schien eigen accommodatie voor condoleances etc.
 
Om al deze ontwikkelingen en plannen in daden te kunnen
omzetten is uw kerkbijdrage onmisbaar.
 
De Beheercommissie H. Willibrord

Foto: Bas van der Lans

Kerstconcert en Nieuwjaar
Het was weer een prachtig concert van het Gemengd koor
op de derde zondag van de Advent. Schitterende liederen,
een goed gevulde kerk, het begin van het kerstfeest.
 
Ik wens en hoop dat wij, geïnspireerd door de kerstgedach-
te, het jaar 2020 met vertrouwen ingaan. Bij alle verande-
ringen in het team bent u als gelovigen heel belangrijk voor
de voortgang van onze geloofsgemeenschap.
Daar ben ik u dankbaar voor en ik wens u van harte een
Zalig Nieuwjaar.
 
Diaken Peter Winnubst
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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
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:
vacant
Locatieredacteur:
mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ)
e-mail: mimpen08@casema.nl

 

Agenda
Donderdag      2 en 16 januari
19.30 uur          Christelijke meditatie (Pluspunt)
Zaterdag          4, 11, 18 en 25 januari
16.00 uur          Christelijke meditatie (Bondsgebouw)
Zondag            5 januari
                         Voedselbank, Wereldwinkel
12.00 uur          Nieuwjaarsreceptie
Maandag         6 januari
11.00 uur          Liturgisch Bijbellezen (Pastorie)
Dinsdag           14 januari
20.15 uur          Samenscholen: Bruggenbouwers (Bij een
                         van de deelnemers thuis)
19 januari t/m 26 januari   
     Week van Gebed voor de Eenheid
Zondag            19 januari
9.30 uur            Gezinscatechese H. Augustinus 1 (Bonds-
                         gebouw en Pastorie)
9.30 uur            Eerste Heilige Communie (Bondsgebouw)
Maandag          20 januari
20.00 uur          Samenscholen: Groene Bijbelteksten
                         (Consistorie Kruispunt)
Donderdag      23 januari
16.00 uur          Samenscholen: Bijbelkring op donderdag-
                         middag (Consistorie Kruispunt)

Familieberichten
Overledenen

Op zaterdag 16 november 2019 stierf Franja Mora, de lieve
man van Liduin Mora. Hij stierf na een maandenlang du-
rende ernstige ziekte en werd 73 jaar. In de aula van be-
graafplaats Rosenburgh hebben we naar verhalen over
hem geluisterd. Over zijn jeugd in Servië. Hoe hij als Duitser
door communisten werd gekleineerd en daarom altijd de
Duitse nationaliteit heeft willen behouden. Hoe hij Liduin
leerde kennen en met haar trouwde. Wat een geweldige en
zorgzame vader hij werd voor hun twee kinderen en later
een bijzondere opa voor hun kleinzoon. Na het ontroerende
verhaal van Liduin werd Joegoslavische muziek gespeeld.
Verder werd na de verhalen van Laura en Ferents door
schoonzoon Abdel een vers uit de Koran gezongen. Na-
tuurlijk kwam ook zijn humor ter sprake. Franja was kun-
stenaar. Volgens zijn vrouw Liduin kon je de mens van de
kunstenaar niet scheiden: hij was kunstenaar in al zijn ve-

zels. Hij maakte tekeningen, houten en bronzen beelden
en werken van glas en zilver. In de afscheidsbijeenkomst
werd ook zijn sterke geloof in God benoemd en het feit dat
hij in de voetsporen van Jezus wilde treden. Over een leven
na de dood sprak hij niet. Moge Franja op een plek zijn waar
hij God ontmoet en omgeven zijn door liefde, warmte, vrede
en gerechtigheid.

Op  maandag 18 november overleed mevrouw Maria Eli-
sabeth Antonia Bentvelsen-Steijn in de leeftijd van 93 jaar.
Rietje groeide op als oudste van vijftien in een groot gezin,
waar zij een soort ‘reserve-moeder’ was voor haar jongere
broertjes en zusjes. Omdat zij slechthorend was, kreeg zij
haar opleiding tot coupeuse aan het doveninstituut in St
Michielsgestel. Zij trouwde in Voorschoten met Cees, die
ook in St Michielsgestel naar school was geweest. Het
echtpaar ging in Den Hoorn wonen. Rietje was een zorg-
zame moeder voor de drie zoons die uit hun huwelijk werden
geboren, een vrouw met humor en een sterk gevoel voor
rechtvaardigheid. De laatste jaren woonden Rietje en Cees
in een zorginstelling in Ede. Op maandag 25 november
hebben wij afscheid genomen van Rietje in de H. Lauren-
tiuskerk en haar ter ruste gelegd op begraafplaats Rosen-
burgh.

Op dinsdag 3 december is op 59-jarige leeftijd onze paro-
chiaan Johannes Abraham Paulus Happel plotseling in zijn
slaap overleden. Jean-Paul was een zoon van Paul Happel,
de in Voorschoten bekende onderwijzer. Zelf leefde hij een
teruggetrokken leven, maar werd als facilitair manager door
zijn bedrijf zeer gewaardeerd. Wij namen afscheid van hem
met een woord- en gebedsdienst op dinsdag 10 december
in de H. Laurentiuskerk.

Op 88-jarige leeftijd is overleden Apolonia Anna Catharina
van der Ploeg-van der Geest. Plony was de weduwe van
Bart van der Ploeg. Heel onverwacht is Plony overleden op
woensdag 4 december. Zij was altijd in de weer voor ande-
ren en deed veel vrijwilligerswerk. Ze was gek op haar
zoons, schoondochter en kleindochters. Op woensdag 11
december was de uitvaart in onze kerk, waarna zij is be-
graven op het parochiekerkhof. We zullen haar missen.

Mogen zij opgenomen zijn in Gods eeuwige liefde.
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Eerste Heilige Communie van start
Vanaf november 2019 doen 11 kinderen mee aan de
voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. We
volgen de methode 'Blijf dit doen'. Thema's als Bidden,
Jezus, Delen en Vertrouwen komen aan bod. Het is een
bijzonder enthousiaste groep en actief in de les. In onze
eerste samenkomst op de zondagochtend hebben we
samen gebeden, getekend en gesproken over de betekenis
van de naam van God. Een van de Communicanten was
ook nog jarig en trakteerde. Wat een feest!

In totaal zijn er 7 bijeenkomsten, waarin de kinderen steeds
meer worden meegenomen in de geheimen van het wonder
van het brood en wat dat voor ons eigen leven betekent.
Brood bestaat niet alleen uit wat meel en wat gist, maar het
staat voor wat echt broodnodig is: geloof, hoop en liefde.
Deze bemoedigingen heeft elk mens dagelijks broodnodig!
Ook de ouders zijn meer betrokken bij het Communiepro-
ject. Zij maken deel uit van de gezinscatachese, woonden
de bijeenkomst met theologe Juliëtte van Deursen bij over
geloofsopvoeding, en nemen het initiatief voor het Goede
Doel. Dus naast mooie woorden, ook concrete daden.

Werkgroep Eerste Communie

WELKOM Peter Winnubst
Zoals u in 'Vanuit het Pastoraal Team' in deze Augustinus
hebt kunnen lezen, zal diaken Peter Winnubst per 1 janu-
ari 2020 parttime werkzaam zijn als locatiereferent in onze
parochiekern. Wij zijn heel blij dat er zo snel een oplossing
is gevonden voor de vacature van Dirk Gudde. Peter zal
aanwezig zijn op maandag en woensdag. Op dinsdag en
donderdag is hij locatiereferent in Oegstgeest. Op vrijdag

heeft Peter zijn vrije dag. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op
zondag 5 januari is Peter erbij en kunt u nader met hem
kennismaken.

Wij heten Peter van harte welkom in onze parochiekern en
wensen hem veel succes in zijn nieuwe werk.

De Pastoraatgroep

Herinnering Nieuwjaarsreceptie
Zondag 5 januari: Nieuwjaarskoffie 

KERKBALANS 2020: Groot onderhoud
Op 18 januari gaat de Actie Kerkbalans weer van start. Er
wordt dan weer een beroep op u gedaan om een financiële
bijdrage te leveren aan onze lokale parochiegemeenschap.
In 2020 moet er groot onderhoud aan de H. Laurentius-
kerk worden gepleegd. Zo moeten de dakkapellen en
galmborden van de toren worden gerepareerd en geschil-
derd en moeten de goten van de kerk worden voorzien van
een nieuwe coating en geschilderd. Dat kost veel geld.

De H. Laurentiuskerk is een rijksmonument. Onze paro-
chiekern heeft de plicht het gebouw goed te onderhouden.
Het komend jaar zullen wij hoogst waarschijnlijk geen in-
komsten meer hebben van de zenders in de toren van de
Moeder Godskerk. Dat betekent dat wij nog meer dan
voorheen uw bijdrage hard nodig hebben. Kunnen wij op u
rekenen?

De actieperiode van de Kerkbalans is van 18 januari t/m 1
februari 2020. Parochianen krijgen in die periode een en-
velop met brief en informatieboekje in de bus. Wij vragen
van harte uw aandacht hiervoor.

De Commissie Kerkbalans
 

                                             

Na de Eucharistieviering op de eerste gewone zondag van
het jaar, is er op zondag 5 januari in het Bondsgebouw extra
feestelijk koffiedrinken, met oliebollen en een glaasje, en er
is dan ook  gelegenheid elkaar Zalig Nieuwjaar te wensen.
Komt u ook? Van harte welkom!

De Pastoraatgroep

2020
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Als, had, dan: hoe het Nederlanderschap
Valentin ontglipte
Valentin had Nederlander kunnen zijn. Maar toen hij begin
twintig was, trok hij de wijde wereld in en dacht er niet aan
het staatsburgerschap aan te vragen. Toen hij jaren later
terug wilde naar Nederland, was hij te laat.
“Ach, had ik maar…” Vult u maar in. Iedereen heeft dat wel
eens. Je bent even afgeleid door de smartphone en het
eten is aangebrand: “had ik maar beter opgelet”. Even zitten
kletsen in de auto en de afslag gemist: “had ik maar beter
opgelet”.
Valentin heeft dat ook. Onoplettend geweest. Stom. Heel
stom. Het heeft een gat in zijn leven geslagen. Valentin had
Nederlands staatsburger kunnen zijn. Als hij dat, toen bij
begin twintig was, had aangevraagd was hij probleemloos
Nederlander geworden. Als. Had. Dan. Feit is dat hij geen
aanvraag deed. Valentin was met andere dingen bezig.
Maar laten we bij het begin beginnen.
 
Het is eind jaren tachtig, Valentin woont met zijn moeder in
de USSR. Zijn ouders zijn gescheiden. Vader is kolonel bij
de KGB, moeder leidt de EHBO-afdeling van het plaatse-
lijke ziekenhuis. Daar brengt een Nederlandse zeiler zijn
scheepsmaatje binnen, die een hartaanval heeft gehad.
Valentins moeder wordt ingeschakeld, omdat ze zo goed
Engels spreekt. De zeiler en het hoofd EHBO vallen als een
blok voor elkaar.
 
Moeder trouwt uiteindelijk met de Nederlander en verhuist
hierheen. Valentin is dan 17. Vader wil dat zijn zoon in zijn
voetsporen treedt en het leger in gaat. Het trekt Valentin
totaal niet. Hij komt naar Nederland met een verblijfsver-
gunning op grond van gezinshereniging. Hij speelt er ijs-
hockey, niet onverdienstelijk, en gaat aan de slag als ma-
gazijnhulp. Hij werkt zich al snel op tot technisch schrijver
en vertaler Engels - Russisch.
 
Zo komt hij in de zakenwereld terecht, waar hij bemiddelt
tussen Nederlandse en Russische bedrijven. Maar de jaren
negentig zijn wilde jaren in Rusland. Iedereen probeert geld
en macht te verwerven na de val van de Sovjet-Unie. Het
is Valentin té wild, hij bedenkt wat anders, hij wil in de ho-
reca beginnen.
 
In Nederland is het duur om een pand te pachten, te duur.
Valentin is 25 jaar; zoveel geld heeft hij nog niet bijeen
gespaard. Hij vertrekt naar Mallorca en begint er een bar.
En zelfs een tweede. Het loopt lekker, het leven is mooi.
Totdat het plaatselijke horeca-kartel vindt dat de buitenland-
se nieuweling het té goed doet. Hij rijdt in een Jaguar Cabrio
nota bene. Ze maken hem het leven dusdanig zuur dat
Valentin het op Mallorca voor gezien houdt.
 
Hij keert terug naar Nederland en start een procedure om
zijn verblijfsvergunning te hernieuwen, aangezien deze
inmiddels is verlopen. Maar Valentins aanvraag wordt af-
gewezen: de DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) vindt dat
Valentin wel in Rusland kan gaan wonen. Hij zou recht
hebben op het Russische staatsburgerschap.
 
Maar om dat staatsburgerschap te krijgen, moet Valentin

naar Rusland reizen. Hij moet het dáár aanvragen. En
zonder geldig reisdocument kán hij niet reizen. Hij heeft
alleen zijn geboorteakte en oude USSR-paspoort, daarmee
kom je niet langs de douane. Hij zit klem.
 
Hij probeert het via het consulaat. Ook daar vangt hij bot.
Een aanvraag via het consulaat kan slechts wanneer ten-
minste één van je ouders ingezetene is in Rusland. Va-
lentins vader is echter overleden. En zijn moeder woont in
Nederland. Er lijkt geen uitweg. Toch vindt de DT&V dat
Valentin niet hard genoeg zijn best heeft gedaan om het
land te verlaten.
 
Hij wordt in de VBL (Vrijheidsbeperkende Locatie) in Ter
Apel geplaatst. Twee jaar zit hij daar. Het is de hel op aarde,
vindt Valentin. Want je mag er helemaal niks. De man die
altijd bezig is, altijd aan het werk, wordt gek van het stilzit-
ten. Letterlijk. Hij slikt inmiddels 21 pillen per dag om het
hoofd boven water te houden.
 
Hij is wanhopig. Ze kunnen toch zien dat hij destijds zomaar
Nederlander had kunnen worden? Waarom wordt zijn on-
oplettendheid als twintiger hem zo zwaar aangerekend? Hij
heeft altijd gewerkt, altijd netjes belasting betaald. Waarom
telt dat niet? Uiteindelijk wordt hij uit de VBL op straat gezet
en komt hij na omzwervingen bij INLIA terecht. Hij dankt
God.
 
Eenmaal tot rust gekomen in de opvang vraagt Valentin
opnieuw een verblijfsvergunning aan, op grond van het
zogeheten buitenschuldcriterium. Want hij heeft echt alles
geprobeerd, 5,5 jaar is hij nu bezig.
 
Elk land waarmee hij via zijn familie ook maar enige banden
had, hoe ver verwijderd ook, schreef hij aan voor het
staatsburgerschap: Estland, Georgië, Oekraïne, Wit-Rus-
land, en zelfs ook Poetin. Hij ging naar alle ambassades
waar hij terecht kon. Overal nul op het rekest. De buiten-
schuld-procedure is zijn allerlaatste hoop.
 
Stel dat het lukt? Wat zou hij doen als hij mag blijven? 
“Werken, werken, werken”, zegt Valentin. Hij kijkt er verlan-
gend naar uit.
 
Bron: INLIA, Groningen.

Voor 't nieuwe jaar
voor 't nieuwe jaar
en alle volgende jaren
wens ik éénieder
een gezond humorgevoel
en relativeringsvermogen

geen strijd, geen nijd, geen spijt,
geen pijn noch kommer
die niet te verdragen zijn

maar vooral,
hoop ik van ganser harte :
maken wij toch allen samen
't leven fijn!
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Bij klachten over de verzending van De Augustinus in
Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel.
071-5612 208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl

Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. in-
leveren vóór 13 januari 2020 bij het Kerkelijk Bureau of
de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

een luisterend oor
een klein gebaar
een glimlach
veel hoeft dat niet te zijn
wat aandacht, tederheid en warmte

heet dat niet liefde?                            

De kosters
Als u 5 minuten van te voren de bank inschuift, is er al van
alles gedaan in de kerk. De lichten branden, kaarsen zijn
aan, de boekjes liggen klaar, waxinelichtjes bij Maria
neergezet, de altaartafel heeft de juiste liturgische kleur. Dit
is een greep uit de werkzaamheden, die de koster doet
voordat de viering begint.
Een taak die een uur voorafgaand aan de viering begint en
een uur erna is afgelopen. Ook het klaar hangen van het
juiste kazuifel voor de voorganger behoort tot de taak van
de koster. De misdienaars worden goed begeleid door de
koster. Het meeste werk speelt zich af buiten het zicht van
de parochianen. De koster is een echte duizendpoot, die
overal een oplossing voor probeert te vinden en ook iemand
die goed met mensen moet kunnen omgaan.

De feestdagen, en met name Kerstmis, zijn topsport voor
onze kosters. Dan zijn ze soms meerdere vieringen aan het
werk. Het is een dankbare taak, waardoor het werk van
koster veel voldoening geeft en ook heel plezierig is om te
doen!

Bent u enthousiast geworden na het lezen van dit stukje
over de kosters, neem dan contact op met onze koster Ernie
Wielenga. Zij kan u nog veel meer vertellen en een keer
meelopen om te kijken hoe het gaat, dat kan altijd.

Tilly ten Thije
lid Pastoraatgroep - vrijwilligers 

De titel van deze rubriek verwijst naar een uitspraak
van de H. Laurentius. Wij laten steeds een werk-
groep of een enkele vrijwilliger aan het woord.
Vrijwilligers die wij graag in het zonnetje willen
zetten.

KOSTER gevraagd voor dinsdag en/of donderdag
Voor de dinsdagavondviering en de donderdagochtendvie-
ring zoeken we een koster die bij toerbeurt beschikbaar is.
U wordt ingewerkt door koster Ernie Wielenga.
Het werk van koster is een mooie en dankbare taak. 

KOSTER gevraagd voor uitvaarten
We zijn op zoek naar iemand die bij toerbeurt het mooie
kosterswerk voor uitvaarten wil doen. U staat er niet alleen
voor, maar wordt ingewerkt door koster Aad van Loenen.
Bij een uitvaart bent u ongeveer 3 uur in totaal kwijt met het
klaarmaken van de kerk, het afscheid nemen en het oprui-
men.

Voor beide functies geldt: Hebt u nog een paar uurtjes
beschikbaar en spreekt dit werk u aan, neemt u dan contact
op met het Kerkelijk Bureau (tel: 071-5612508 of kerkelijk-
bureau@rkvoorschoten.nl) of rechtstreeks met Ernie Wie-
lenga, email: erniecj@hotmail.com 

Oecumenische viering 26 januari
Gebed voor de Eenheid van de christenen. Eén van de
momenten in het kerkelijk jaar waarin we proberen de
rijkdom van de oecumene te vieren. Het thema dit jaar: ‘-
Buitengewoon’. Een woord uit Handelingen 28 vers 2.
Paulus en de zijnen lijden schipbreuk en worden op Malta
‘buitengewoon vriendelijk’ ontvangen. Hierdoor geïnspi-
reerd daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te
streven naar meer dan het gewone. Dit jaar vindt de viering
plaats in Het Kruispunt, aanvang: 10.30 uur. Voorgangers:
Rev. Ruan Crew van de Church of St James, ds. Willem de
Boer van de Protestantse Gemeente en ongetwijfeld ie-
mand van de parochiekern H. Laurentius en Moeder Gods
(op dit moment is nog niet bekend wie dat zal zijn).
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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: arendwessel@gmail.com
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. nummer:
NL73 INGB 0000 0201 43
Misintenties: opgave aan secretariaat:
NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie
voor: (desbetreffende naam vermelden)
Euch. vieringen: zo 9.30 uur, om de 2 weken
Buurtcentrum Kerkehout, Charlottestraat 5
2245 VW Wassenaar:
iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur
Mariakapel: vr 9.00 uur
Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur
Franstalige Euch. vieringen: zo 11.00 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

 
 

Feestelijke Eucharistievie-
ring in de Advent in het
Johannahuis
Pastor B. Versteegen komt nu al tien
jaar maandelijks voor de Eucharistie-
viering naar de Stichting Johannahuis
(Verzorgingshuis Van Ommerenpark).
Daarom werd zijn 40-jarig priester-
schap daar herdacht tijdens de feeste-
lijke  Eucharistieviering in de biblio-
theek op 11 december.

Eucharistieviering in de bibliotheek van het Jo-
hannahuis. Vlnr de heer J. Rueb, mw. S. Rueb
-Wilde en pastor Versteegen. Foto HR

In zijn overweging benoemde de pas-
tor enkele onderwerpen die hij in de
afgelopen veertig jaar als diepere
kennis over de Advent is gaan be-
schouwen.
De lezingen in de Advent zijn heel
bemoedigend.  Ze wijzen niet zozeer
naar de geboorte van Christus maar
meer naar wat er daarna komt, naar
wat in de toekomst verborgen ligt: de
kracht die Hij zal geven, Zijn weder-
komst.
Teksten over schuld en zonde kunnen
de mens klein maken in hoe hij over
zichzelf denkt, maar bedoeld is de
grote kracht van God te benadrukken.
Aldus ook een recent theologisch arti-
kel in het Benedictijns  Tijdschrift.
 
Bij het slot van de Eucharistieviering
vertelde pastor Versteegen dat hij zijn
priesterwijding in het Karmelieten-

klooster in Bamberg, Duitsland, ont-
ving.
De kelk die hij kreeg bij zijn priesterwij-
ding en die hij zelf heeft ontworpen,
heeft een knop (een ring/rand) van
bergkristal, een gesteente dat 20.000
jaar oud is.
Tijdens de afgelopen 40 jaar is er een
barst in die steen gekomen  en een
geoloog heeft hem verteld dat dat be-
tekent dat er nog leven in de steen zit.
Dat past dan wonderwel bij de spreuk
die pastor Versteegen in 1979 koos als
'wapenspreuk':
'En laat u ook zelf als levende stenen
gebruiken' (voor de bouw van een
geestelijke tempel). 1 Petrus 2,5.
De prachtige stola, ook van 40 jaar
geleden, ontlokte destijds zijn moeder
de opmerking dat die veel te mooi was
om in de Veertigdagentijd of Advent te
dragen.
Na afloop was er koffie met gebak en
enkele collega’s (pastoor Michel
Hagen en ds. Hannelore Middel) kwa-
men de pastor feliciteren. Voorts hield
mevrouw S. Rueb-Wilde - die namens
De Goede Herder al tientallen jaren
wijkcontactpersoon is in het Johanna-
huis - een toespraak en er waren
bloemen en felicitaties van het huis. De
assistent-wijkcontactpersonen de heer
J. Wilde en mw. L. van Weezendonk,
alsmede de bewoners waren uiteraard
ook betrokken bij de voorbereiding en
een cadeau voor de pastor.          HR
 

De kelk met de knop van bergkristal. Foto HR

Gebedsintenties januari
5 januari, 19 januari
Voor de intenties van de Mariadagka-
pel, Henk en An Metkemeijer-Kloos,
Mat van Dael, Reinout Barge, Caspar
Kerckhoff, Loek en Ria Kampschöer-
Olieslagers, Jaap Peters, Bob Polman,
Hans Klooster, Leni van Dort-van
Munster, Rien Dobbelaar, Riet van
Engelshoven-den Boer, Aurelie Pahud
de Mortanges-van Nagell, Dora Lugt-
hart-Voorham, Mia Jacobs-Sanders,
Harry van den Haak, Bets Bakker-van
Leeuwen, Wim de Boed, Guus van den
Berg, Bram Ettema, Cor Laarman,
Willy Govaerts-Blom, Guus Mous-
sault, Wouter Nolet.

Velen genoten op zondagmiddag 15 december
van de mooie uitvoering van de Messiah van
Händel onder leiding van Anneke Huitink.
Mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van
de Driesprong en de Raad van Kerken Wasse-
naar. Foto HR
 

Mooie uitvoering Messiah

Agenda
Op 5 januari gaat in onze kerk om 9.30
uur Mgr. Van Luyn voor. In de Willibror-
dus is er op die tijd een gezamenlijke
viering voor de drie Wassenaarse
kernen. Let op! Op 19 januari is de
Eucharistieviering in De Goede Herder
samen met de Franstalige parochie,
voorganger is pater Mathew. Aanvang
11.00 uur. Het Dameskoor verleent
medewerking; na afloop koffie. Er is
dan géén viering om 9.30 uur.
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Op zoek naar een gratis personal coach voor 2020?
Kom dan naar de Eucharistieviering van 9.30 uur op Driekoningen (5 januari)
in de Sint Willibrorduskerk. U kunt dan uit een mandje (zonder te kijken) een
kaartje trekken met een heilige erop: deze heilige is uw ‘jaarheilige’. De heiligen
zijn als hemelse personal coaches. De heilige die u neemt is geen ‘toevalsgreep’;
de heilige die u op het kaartje ziet, heeft u uitgekozen! Het is dus ook niet de
bedoeling te gaan ‘ruilen’.

Wat is de bedoeling van een jaarheilige? Allereerst dat we deze jaarheilige
vragen extra voor ons te bidden en ons te helpen in het geloof. Vervolgens dat
we ons wat in diens leven en persoon verdiepen om van hem/haar te leren (bijv.
via heiligennet.nl). Misschien is het zelfs mogelijk een kleine bedevaart naar
een plek te maken verbonden met de jaarheilige of zelfs de vakantie daar een
beetje op af te stemmen! Probeer het eens, en laat u verrassen door de heiligen,
hoe merkbaar zij met ons kunnen zijn en zich aan ons laten kennen.

Na de viering wordt het mandje in de Mariakapel van de Sint Willibrorduskerk
gezet (Kerkstraat 77, geopend elke dag van 9.30-16.30 uur m.u.v. maandag),
daar kunt u eventueel ook uw heilige 'trekken'. Ik wens u een gezegend jaar met
uw persoonlijke jaarheilige!

Pastoor Michel Hagen

Musical The Passion
De repetities van de musical The Pas-
sion Wassenaar (het lijdensverhaal
met hedendaagse Nederlandse liede-
ren) met ca 50 deelnemers verlopen
erg goed. Het klinkt al heel aardig en
de hoofdrollen zijn al verdeeld. De
voorstellingen zijn 3, 4 en 5 april ('s
avonds) in onze Sint Jozefkerk. We
zijn ook blij met de samenwerking met
de Messias en de NPB-kerk. De kruis-
tocht langs een paar kerken in Wasse-
naar is in voorbereiding. Er is nog een
tekort op de begroting en we starten
half januari een crowdfunding actie om
het geluid en het beeld een optimale
kwaliteit te kunnen geven. Heeft u ook
nog iets over voor het welslagen van
de musical?  Voor de 1e week van april
zijn we op zoek naar extra handjes voor
hand- en spandiensten. Iets voor u?
Meer info:
www.thepassionwassenaar.nl

Gabrie Lansbergen Foto Eva

Wassenaarse communicanten stellen zich voor
Dit vond plaats tijdens de Eucharistieviering op zondag Gaudete, 15 december
jl. De kinderen zeiden hun naam en gaven deze redenen voor hun 1e H.
Communie: omdat ...."ik wil voelen hoe het is om de hostie te krijgen en erbij te
horen; ik zo dichter bij Jezus en de mensen om mij heen kom; ik meer over God
wil weten; ik ook tot deze gemeenschap wil behoren; als ik de hostie krijg ik heel
dicht bij Jezus ben; Jezus ons gevraagd heeft om het brood te delen; ik een kind
van God wil zijn, en Hem wil leren kennen; ik  in Jezus en God geloof en ik er
meer van wil weten; ik van God houd; ik graag dichter bij Jezus wil zijn; ik dan
voortaan samen met alle mensen aan de tafel van Jezus mag zitten."
 
MdM
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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

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

 

De handwerkgroep op donderdagochtend, ie-
dere veertien dagen! Foto: Gabrie Lansbergen.

Na de Seniorenviering is het altijd gezellig kof-
fiedrinken, en zeker ook aansluitend het glaas-
je advocaat met slagroom! Foto: Gabrie Lans-
bergen.

Een balans opmaken
Soms heb je het even nodig om stil te
staan en de balans op te maken. De
tijd met Kerstmis en Nieuwjaar is daar
een goed moment voor. Aan het einde
van het jaar blikken we terug op de
afgelopen periode. Wat heeft het jaar
ons gebracht? En met het nieuwe jaar
maken we vaak nieuwe voornemens.
Als ik terugkijk over 2019 dan zijn er
droevige en opbeurende feiten. We
krijgen soms te maken met ziekte en
overlijden in onze omgeving maar
soms ook met fijne gebeurtenissen.
Laten we vooral dat laatste koesteren.
Met de Sint Jozefkerk zijn we ook op
weg naar veranderingen. Maar het is
goed om te zien dat de Jozefgemeen-
schap zo hecht is. Veel vrijwilligers
blijven actief en zetten zich in voor el-
kaar en anderen. Laatst nog met de
kerstmarkt; met een mooie opbrengst.
Het koffie drinken na de zondagvierin-
gen en ook onlangs na de seniorenvie-
ring (met iets extra’s erna) zijn altijd erg
in trek.
De gezellige bijeenkomsten van de
handwerkclub, de mooie kerstvierin-
gen van de drie scholen bij ons in de
kerk en de drie vieringen in onze kerk
met Kerstmis zelf. Laten we dit nog een
aantal jaren volhouden.
 

Actie Kerkbalans
Een van de eerste acties in het nieuwe
jaar is de Actie Kerkbalans. Op maan-
dag 13 januari komen de vrijwilligers in
Sion samen om deze actie voor te
bereiden.
Het is al moeilijk om de balans positief
te houden; er is een tekort begroot. We
blijven uw bijdrage nodig hebben om
de noodzakelijke kosten te kunnen
dekken en om de Jozefgemeenschap
in stand te houden. Juist in een samen-
leving waarin mensen steeds vaker op
zichzelf zijn aangewezen, vormen we
met elkaar een gemeenschap waar
mensen altijd welkom zijn. Het omzien
naar elkaar is een belangrijk deel van
het samen kerk zijn. Uw steun is daar-
bij van onschatbare waarde.
 
Armoede
Steeds meer mensen vragen om steun
bij kerken. Ook in Wassenaar helpen
de ICW van de RK Kerken en de Dia-
konie van de PKN kerken naast het
Steunfonds van de SMOW mensen in
ernstige financiële omstandigheden.
Daarnaast faciliteert de Sint Jozefkerk
de Voedselbank al jaren, gaf de Sint
Jozefkerk een deel van de kerstcollec-
te aan een Stichting voor kinderen in
Irak en was een deel van de kerstmarkt
voor een schooltje in Tanzania via
Anita Bellekom. Een club van 10 men-
sen uit Wassenaar verzorgde onder

leiding van Anneke en Leo van de Kooij
voor ruim 100 dak- en thuislozen in
Den Haag een warme maaltijd, betaald
door de diaconie van de H Augustinus.
Iedereen hartelijk dank voor de inzet.
Ook allen een zalig en gezond Nieuw-
jaar toegewenst.
 
Gabrie Lansbergen

Parochieagenda
  5 januari Orkestrepetitie The Passion
  8 januari Repair Café
  9 januari Handwerken
13 januari Drie Beheercommissies
16 januari Voedselbank
22 januari Parochiebestuur
23 januari Handwerken
26 januari Orkestrepetitie The Passion
30 januari Voedselbank
 

Misintenties
29 december: Sophia Catharina Wil-
helmina Schrader-van Rhijn  //  Mla-
den Rajic; 4 januari: Wilma Hulsebos
// Mladen Rajic; 12 januari: Hans van
den Broek  //  Mladen Rajic  // Wilma
Hulsebos; 18 januari: Mladen Rajic //
Sophia Catharina Wilhelmina Schra-
der-van Rhijn; 26 januari: Mladen
Rajic; 1 februari: Mladen Rajic.
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De Magnificat Cantorij
Vanaf de eerste zondag van de Advent
tot het wereldse nieuwjaar  is het voor
koren een drukke tijd. Naast de  zon-
dagsvieringen is er een senioren- en
vesperviering. Zondag Gaudete zong
de Schola van de St Jozefparochie-
kern gregoriaans. Ook is door sommi-
ge koorleden meegezongen in de Ou-
dejaarsviering van de Raad van Ker-
ken. In de voorbereiding voor het
Hoogfeest van Kerstmis is er druk
gerepeteerd. En zo heeft de Magnificat
Cantorij met haar zang (en orgelspel)
in de nachtmis en op Eerste Kerstdag
bij kunnen dragen aan een Zalig Kerst-
feest.
 
En dan is het 2020! Een nieuw jaar;
waarin ook ons parochiële koor weer
zijn bijdrage mag geven aan de vierin-

De gastheren en gastvrouwen van de Pastoriedienst. Foto: EvdW
 

De Pastoriedienst
Iedere doordeweekse ochtend is er van 09.00 tot 12.00 uur een gastvrouw of 
gastheer op de pastorie. De telefoontjes worden aangenomen (als de telefoon
bijtijds van de nachtstand wordt gehaald), misintenties worden genoteerd, de
deur wordt geopend voor degenen die aanbellen en vooral: er is koffie. Met een
bijbehorend praatje! Die keukentafel, weet u wel, waar wij het al eens eerder
over hadden! Niets dan goeds, dat begrijpt u. Heel gezellig, dat is zeker. U bent
welkom, er wordt vergaderd, er wordt verzorgd, en alles in een warme en ge-
zellige sfeer. U ziet op de foto eerste rij v.l.n.r.: Ben, Martien, Truus, Mary, en
tweede rij: Henny, Cootje, Jacco Willem, Loes, Netty en Corry. Nico van der
Swaluw was verhinderd.
 
EvdW

Gerard Konings en Henk van der Ploeg, trou-
we bezorgers! Foto: EvdW

De bezorgers van uw
parochieblad
Weet u wat er allemaal moet gebeuren
voordat u ons parochieblad in handen
heeft? Jarenlang De Gaffel, en nu al-
weer vijf jaar De Augustinus, alhoewel
wij natuurlijk het nog graag over De
Gaffel hebben. Onderwerpen beden-
ken, artikelen schrijven, vragen om
kopij, werk om op de computer (is leuk
werk hoor!) alles passend te krijgen.
De eindredactie, het drukwerkproces
en hoe komt dan De Augustinus bij u
in de brievenbus? Door onze trouwe
bezorgers!
 
Het is een legertje van parochianen,
zeventien in getal, vooral op leeftijd,
maar ook jonge vrouwen: Lidian
Schrama, Karin Gerse, en ik reken
Corry Wellner ook onder de jonge
vrouwen! En dan onze 'oudgedienden':
Ben van Spelde, Leny en Aad den
Hollander, Gertie Linnebank, Wim
Nagelkerke, Henk Wensveen, Jos
Rijnbeek, Jos Martens, Betty van den
Barselaar, Tony de Zwart, Len van den
Barselaar, Nico van der Swaluw, en
allemaal komen zij blij en opgewekt
hun stapeltje parochiebladen ophalen
aan de pastorie en gaan met gezwinde
spoed alles rondbrengen. Ook onze
Riet Schouten samen met dochter Ans
(of een zoon) doet nog mee. Magnifiek
toch! Ik kon er helaas maar twee op de
foto krijgen. Dank voor al dat rondbren-
gen! Iedereen is er blij mee!
 
EvdW

gen in onze Sint Jozefkerk. In het kader
van de samenwerking door de Wasse-
naarse kerken zingt de Magnificat
Cantorij eveneens op het Driekonin-
genfeest in de Sint Willibrorduskerk op
5 januari 2020.
Hoewel de gemiddelde leeftijd van de
koorleden en de organist/dirigent aar-
dig wat jaartjes boven de gemiddelde
pensioenleeftijd is, blijven wij ons best
doen om de vieringen op te luisteren.
Eind januari  houden wij onze jaarver-
gadering. Daar kunnen wij onze wen-
sen voor verbeteringen weer kenbaar
maken. Heeft u ideeën of voorstellen
daarvoor? Laat het ons weten.
 
Namens alle koorleden wens ik U  een
Zalig en waardevol Nieuwjaar toe.
 
Thea den Hollander
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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 telefonisch
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:
ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook de Lit. Agenda op blz.
16/17):
zo. om 09.30u, za. om de week 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):
e-mail: LF@brackel.info
tel. 06 - 260 260 05 
 

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

Het Huiszegenkaartje 2020 
Op zondag 1 januari zijn de Huiszegen-
kaartjes voor 2020 na afloop van de
viering in de St. Willibrordus aan de
kerkgangers uitgereikt.
Deze kaartjes zijn voor de drie Wasse-
naarse parochiekernen door onze pa-
rochiaan Erik van Blerk aangeschaft
als gift aan de parochie.
  
Betekenissen van de aanduiding 
'C+M+B'    (bron: katholiekgezin.nl ) 
(1) 'De Drie Wijzen'
Deze letters 'C+M+B' worden in ver-
band gebracht met de namen die van-
uit de traditie aan de wijzen uit het
oosten zijn gegeven: namelijk Caspar,
Melchior en Balthasar. 
(2) Zegentekst
Maar deze letters betekenen nog
meer. Zij zijn ook de beginletters van
de zegentekst 'Christus Mansionem
Benedicat', vertaald 'Christus zegene
dit huis'. 
(3) Openbaring
De letters worden ook in verband ge-
bracht met de drievoudige openbaring
van de Heer. Kerstmis is het feest van

ZALIG NIEUWJAAR
 
 
Wij wensen al onze parochianen een
ZALIG 2020.                           LB
 

WIE EEN GELOVIGE
SCHAADT, SCHAADT
CHRISTUS ZELF

Over de bekering van de apostel Pau-
lus en wat wij daarvan kunnen leren.
 
De jonge Saulus wordt afgebeeld als
een onbuigzame man, ofwel als ie-
mand die intolerant is ten opzichte van
degenen die anders denken dan hij,
iemand die zijn eigen politieke of reli-
gieuze identiteit tot de absolute norm
maakt en de ander reduceert tot een
potentiële vijand die verslagen moet
worden. Een ideoloog. In Saulus was
religie getransformeerd tot een ideolo-
gie. Pas toen hij door Christus werd
getransformeerd, leerde hij dat de
ware strijd niet gevoerd wordt 'tegen
vlees en bloed maar tegen de wereld-
beheersers van deze duisternis, tegen
de boze geesten' (Ef. 6,12). Hij leerde
dat je niet tegen mensen moet vechten,
maar tegen het kwaad dat hen tot hun
daden aanzet.
 
De razernij en vijandigheid van Saulus
mag ons allemaal doen afvragen: hoe
beleef ik mijn geloofsleven? Ga ik an-
deren tegemoet of ben ik tegen ande-
ren? Behoor ik tot de universele Kerk
(goed en slecht, alles bij elkaar) of tot
een selectieve ideologie? Houd ik van
God of van dogmatische formules?
Doet mijn geloof in God me vriendelijk
of vijandig staan ten onzichte van de-
genen die anders zijn dan ik?

 
Lucas vertelt dat, terwijl Saulus erop
gebrand is de christelijke gemeen-
schap uit te roeien, de Heer al bezig is
om zijn hart te raken en hem te beke-
ren. Dat is de werkwijze van de Heer:
Hij raakt het hart. De Verrezene neemt
het initiatief en toont zich aan Saulus
op de weg naar Damascus.
Door middel van het 'duo' licht en stem,
kenmerkend voor godsverschijningen,
verschijnt de Verrezene aan Saulus en
roept hem tot de orde over zijn broe-
derlijke woede: "Saul, Saul, waarom
vervolgt gij Mij?" (Hand. 9,4). Hier toont
de Verrezene dat Hij een is met dege-
nen die in Hem geloven: een lid van de
Kerk schaden, is Christus zelf scha-
den! Ook degenen die ideologen zijn,
omdat ze tussen haakjes de 'zuiver-
heid' van de Kerk willen, schaden
Christus.
 
De stem van Jezus zegt tegen Saulus:
"Sta op en ga de stad in; daar zal ie-
mand u zeggen wat ge doen moet"
(Hand. 9,6). Eenmaal rechtop, ziet
Saulus echter niets meer. Hij is blind
geworden. Van een sterke, autoritaire
en onafhankelijke man is hij zwak,
hulpbehoevend en afhankelijk van
anderen geworden omdat hii niets kan
zien. Christus' licht heeft hem verblind
en blind gemaakt: 'Zo wordt uiterlijk
ook duidelijk gemaakt wat er innerlijk
aan de hand was, zijn blindheid voor
de waarheid, voor het licht dat Christus
is' (Benedictus XVI, algemene audiën-
tie, 3 september 2008).
Saulus ontvangt het doopsel. Het
doopsel betekent zo voor Saulus,
zoals voor ieder van ons, het begin van
een nieuw leven en het gaat samen
met een nieuwe blik op God, op zich-
zelf en op de anderen, die van vijanden
broeders in Christus worden.

Laten we de Vader vragen dat ook wij,
net als Saulus, de impact van zijn lief-
de mogen ervaren. Alleen die liefde
kan een hart van steen in een hart van
vlees veranderen (vlg. Ez.11,15), dat
in staat is om 'die gezindheid (...) welke
ook Christus Jezus bezielde' (Fil. 2) in
zich op te nemen.
                                                             
Paus Franciscus
Bron: KN
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               GEDOOPT

Op zondag 8 december heeft diaken
Peter Winnubst een zoontje van een
vluchtelinge, momenteel verblijvend in
Duinrell - afkomstig uit Zuid-Soedan
gedoopt. De moeder Bojo wilde haar
zoontje Ethan graag laten dopen in
onze kerk. Op dat verzoek is uiteraard
ingegaan.
Wij hopen dat Ethan als een gelovig
mensenkind mag opgroeien in deze
wereld.                    LB

de openbaring aan alle mensen. Deze
openbaring van God wordt gevierd met
Driekoningen, bij het feest van de Doop
van de Heer en bij het eerste wonder
van Christus in Kana.

Zo wijzen de letters ook naar deze
feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de
aanbidding van de Wijzen (Magi) en de
Doop van de Heer in de Jordaan (Bap-
tisma).
                                             LB

WILT U GEREDEN WORDEN
NAAR DE KERK EN NA AF-
LOOP TERUG?
 
Het vervoer van en naar de kerk kan -
indien daar  behoefte aan bestaat -
voor u geregeld worden.
Wilt u gereden worden naar en van de
kerk op zondag (bijvoorbeeld eens in
de 14 dagen of één keer in de maand),
geeft u zich dan alstublieft op bij Hans
van Spronssen in de Sloep, tel. nr
070-511 8133.
 
Graag horen wij van u.
 
Werkgroep Gemeenschapsopbouw

1.een overzicht van de ontvangsten
en uitgaven van onze parochiekern
St. Willibrordus

2.het bankrekeningnummer waarop
u uw kerkbijdrage kunt storten
(NL95 INGB 0000 1164 56 ten
name van Kerkbijdrage St.
Willibrordus)

3.over gedeeltelijke teruggave van
uw kerkbijdrage door de Belasting-
dienst (door een zogenaamde pe-
riodieke gift of een gewone gift)

In de maand januari 2020 zult u in het
kader van de Actie KerkBalans-2020 
weer de bekende envelop ontvangen.
In deze envelop vragen wij u om een
kerkbijdrage voor het jaar 2020 en
geven wij u de volgende informatie:
 

 

Ook treft u in deze envelop een ant-
woordkaart aan waarop u een bijdrage
kunt toezeggen, alsmede een accept-
girokaart.
 
Zonder uw bijdrage ook in 2020 wordt
het erg moeilijk om onze kerk in goede
staat te houden en alle kosten te beta-
len. Als voorbeeld van deze kosten in
2020 noemen wij de doorlopende
kosten van verwarming en de kosten
ten gevolge van ons aandeel  in de
salarissen van het pastoraal team en
van de secretariaten van de parochie.
Voor 2020 komen daar bij (1) na lang
sparen en overleg de uitgaven voor de
vervanging van het orgel achterin de
kerk, (2) wij willen besparen op de
kosten van verwarming door het plaat-
sen van infra-rood panelen in een deel
van de kerk, dit speciaal voor vieringen
met een betrekkelijk gering aantal
kerkgangers (zoals op woensdagmor-
gen)  en (3) de kosten van een grote
opknapbeurt van het kerkhof .
Ondanks het teruglopend aantal paro-
chianen hopen wij toch op een iets

OPROEP: Neem gerust óók
jonge kinderen mee naar de
kerk!
 
Wij volwassenen denken allemaal wel
eens: moet dat nu, kan dat niet anders?
wanneer wij in de kerk tijdens een
viering een peuter horen schreeuwen/
huilen of eigenwijs door de kerk naar
voren zien banjeren of iets dergelijks.
Om dergelijke gedachten van een
antwoord te voorzien, willen wij de
volgende opmerkingen maken.
Je zou toch denken dat iedere welden-
kende katholiek een vreugdedansje
doet als er wéér een jong, fris gezinne-
tje op zondagmorgen de kerk komt
binnengereden met wandelwagen of
buggy?
 
Wat ons betreft hebben de dienstdoen-
de ouders aan het eind van de Mis
sowieso een certificaat van bijzondere
moed en heiligheid verdiend. Want
behalve het weerstaan van eventuele
boze blikken, vergt het een stap in
geloof om als jonge ouders naar de Mis
te gaan. De inhoud van de Mis ontgaat
je namelijk voor 99%. De verleiding om
niet te gaan is dan ook even zo groot.
Het gros van de Mis ben je namelijk
hard aan het werk om je grut een
beetje stil en bezig te houden: met
zachte speeltjes die geen geluid
maken als ze op de grond vallen en
rozijntjes om de mondjes stil te hou-
den. 

Wat ons betreft zouden wij, de andere
parochianen, toch het adagium moe-
ten hebben van: 'If you don’t hear
crying, the Church is dying': als je geen
gehuil hoort, sterft de Kerk.
Voor de ouders van baby's, peuters en
kleuters is het opnemen van deze tekst
hopelijk tegelijkertijd een aansporing
om u niet te laten weerhouden deze
jonge wereldburgers zo nodig mee te
nemen naar de viering in onze kerk! 
DUS: VOELT U  ZICH VOORAL WEL-
KOM IN ONZE KERK BIJ EEN VIE-
RING!!             LB  
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Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klach-
ten/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

Misintenties
Zondag 5 januari: 
Dirk de Vlugt, Johanna Ruijgrok-
Laarman (jrgt), Toos Brekelmans en
haar zoon Wim, Gerarda Jonker, 
familie Oosterveer-Compier
 
 
Woensdag 8 januari: 
Gerarda Jonker
 
 
Zaterdag 11 januari: 
Johanna van Galen-Winnubst, Ge-
rarda Jonker
 
 
Zondag 12 januari:
Siny Vogels (jrgt), Cornelia van
Vroonhoven, Gerarda Jonker, over-
leden ouders van Baggum-Vergeer,
overleden ouders Kuijpers-Steens
 
 
Woensdag 15 januari: 
Gerarda Jonker
 
 
Zondag 19 januari: 
Johannes Knaap, Fokje Terwisscha
van Scheltinga-Hoekstra, Gerarda
Jonker
 
 
Woensdag 22 januari: 
Gerardina Duiveman
 
 
Zondag 26 januari: 
Helena Maria van Maren-Peters en
haar zoon Frank
 
 
Zondag 2 februari: 
Nico Verhart, Johanna van Galen-
Winnubst, familie Oosterveer-Compier

In Memoriam
 
Op 90-jarige leeftijd is overle-
den mevrouw Gerarda Petro-
nella Jonker.
Haar laatste woonadres was
bij de SWZ Bellesteijn.
De uitvaartplechtigheid is op12
december gehouden in onze
kerk, waarna mevrouw Jonker
werd gecremeerd. 
 
Moge zij  rusten in vrede. 
 
 

hoger totaal bedrag aan kerkbijdragen
dan in 2019 en dat uw gezamenlijke
bijdragen voldoende zullen zijn om de
doorlopende kosten en een deel van
de genoemde toekomstige uitgaven te
dekken.
Meer informatie over de onder punt 3.
bedoelde mogelijkheden tot het bespa-
ren op uw belasting vindt u op de
website van onze parochiekern St.
Willibrordus (www.sintwillibrorduswas-
senaar.nl) op de bladzijde 'Kerkbijdra-
ge'.
Ook is daar de mogelijkheid aange-
bracht tot het downloaden of afdrukken
van het daarvoor benodigde formulier
(incl. toelichting).
 
Namens de Beheercommissie
St. Willibrordus, Hans de Jong
 

Pro Deo zong het uit met
Kerstmis 
 
Kerstmis is het feest van liedjes, liede-
ren. Dit jaar zong Pro Deo er in de
periode tussen Kerstmis en de doop
van de Heer, niet minder dan 70 !! 
Toegegeven, daar zit een oecumeni-
sche viering van Oud en Nieuw en een
Nieuwjaarsviering tussen , maar het is
toch een respectabel aantal. Verder
natuurlijk traditionele, Latijnse liede-
ren, Nederlandse liederen, Engelse
hymnen en Carols en u kon – als u
wilde –  een Engelse versie van Stille
Nacht meezingen. Is dat niet wat veel?
Ach, het is traditie en het geeft aan de
ene kant het internationale karaker van
het kerstfeest weer en aan de andere
kant het feestelijke karakter: we kun-
nen maar niet uitgezongen komen. 
 
Natuurlijk stonden de liederen voor u
afgedrukt in het boekje. U  hoefde ze
niet allemaal mee te zingen. Mocht wel,

maar u hebt misschien gemerkt dat
vooral de meerstemmige, Latijnse 
gezangen misschien wat meer oefe-
ning vergen. Maar ik wil graag uw
aandacht speciaal vestigen op een
nieuw lied dat we dit jaar voor het eerst
zongen. Het is een Kerstkoraal van
Bach, cantate 147. Heel eenvoudig, in
het Nederlands. 
   Jezus, diepe vreugd des harten, onze
kracht en toeverlaat.
   Jezus troost in onze smarten, die ons
liefhebt zonder maat.
   Laat geen zonden ons meer schei-
den, laat Uw vriendschap ons verblij-
den.
   Jezus leidt ons bij de hand, naar ons
hemels Vaderland.
 
Verder zongen we tot slot een traditio-
neel Engels lied:
   Rejoice in the Lord always: and again
I say, Rejoice.
   Rejoice in the Lord always: and again
I say, again I say, Rejoice
   and again I say Rejoice.
Rejoice in the Lord always: and again
I say Rejoice.
Rejoice in the Lord always: and again
I say Rejoice.
Rejoice in the Lord always: and again
I say, again I say, Rejoice.
Amen
 
Was dat niet een mooi en plechtig slot
voor een Zalig Kerst gevoel ?             
                                                             
     Pelgrim
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PAROCHIE H. AUGUSTINUS
 
Centraal Secretariaat
Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31,
2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565
ma-do tijdens kantooruren
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl
 
Pastoraal Team
Pastorale noodtelefoon  voor ziekenzalving en bij
overlijden: 06 4942 3242 
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 Wasse-
naar, 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
 
Bestuur
Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514
5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl
Vicevoorzitter: vacature
Secretaris: Joke Meijer-van der Aa
Penningmeester: vacature
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
Algemene zaken: Joost Westgeest
Communicatie en tweede secretaris: Emmy van der Wik
(adviseur)
tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl
 
Website:
www.parochie-augustinus.nl   
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens,
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl
 
Facebookpagina:
www.facebook.com/h.augustinusparochie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redactie De Augustinus 
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: vanleukenels@gmail.com (EvL)
2e Eindredacteur:
Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com
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
    • 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: LF@brackel.info (LB) 
    • Wassenaar Gezamenlijk:
      Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594,
      e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW)
      Mirjam Aerden (MdM)
 Rubrieksredacteuren:
    • Pastoraal Team/Spiritualiteit:
      Diaken George Brink, tel.06- 3078 0364
      e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl (GB)
    • 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
    • Liturgische Agenda:
      Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005,
      e-mail: LF@brackel.info (LB)
    • Augustinus, 6 in 1: vacature
    • Parochiekalender:
      Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210,
      e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL)
Logistiek:
Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Inleverdatum kopij februarinummer
2020 uiterlijk 15 jan 2020:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 1 feb - 1 mrt 2020
Verschijningsdatum: 28 jan 2020
De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen en andere bijdragen
te redigeren, in te korten of niet te
plaatsen.
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De Augustinus-kids
De Wijzen
De Wijzen volgden de ster die ze in het oosten hadden gezien. De ster ging voor
hen uit tot hij bleef stilstaan boven de plaats waar het Kindje Jezus was. Bij het
zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis
binnen, en ze zagen het Kind met zijn moeder Maria. Zij vielen op hun knieën
neer en zij brachten het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en
boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre.
 
MdM (uit: Matt 2, 10-12)


