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Welkom aan pastoor Rochus
Franken
Deze editie van ons parochieblad De
Augustinus is de eerste keer dat pas-
toor Rochus Franken hieraan mee-
werkt. Van harte welkom pastoor, in uw
nieuwe werkomgeving. Op 1 maart
nemen wij afscheid van pastoor Michel
Hagen, en op 8 maart heten wij u wel-
kom in onze gehele parochie. Het
wordt ongetwijfeld een mooie en
goede toekomst.
 
Korte terugblik
Wethouder Lia de Ridder (cultuur en
zorg) kwam aan de start van de
parochiebestuursvergadering op 22
januari jl. informatie verstrekken over
de stand van zaken omtrent De Wa-
renar. Het theater behouden, en het is
belangrijk om de dorpsfunctie van de
Warenar te behouden. De Gemeente-
raad buigt zich over deze kwestie.
Pastoor Franken was aanwezig, en
zag alle activiteit met interesse aan. De
parochiebestuurder met portefeuille
bouwzaken was helaas verhinderd. De
bekende onderwerpen: Moeder Gods-
kerk, La France en De Warenar, wer-
den besproken. Het Centraal Secreta-
riaat in de persoon van Désirée de
Bruijn, doet wat zij kan, en daar ver-
dient zij zeker een compliment voor!
Desalniettemin is assistentie is nodig,
alsmede het vinden van een nieuwe
penningmeester.
Charlotte van Steijn gaat het liturgisch
rooster verzorgen. Pastoor Michel
Hagen heeft bijna  al zijn taken in de
parochie H. Augustinus overgedragen.
Kennismaking en overleg met de be-
stuursleden van de Charitas (samen-
gevoegde P.C.I.’s) is gepland in febru-
ari. Overleg met de webbeheerders
was er op  27 januari jl. Iedere web-

master houdt de actualiteit op de web-
site  op zijn eigen manier bij, goed om
dit van elkaar te horen.
 
Een digitale retraite voor de
40-dagentijd
Na de ‘Stoptobermaand’ - niet roken - 
konden wij meedoen met de ‘Ikpasja-
nuarimaand’ geen alcohol. De komen-
de 40dagentijd kunnen wij meedoen
met ‘40dagengeendruppel’ dus geen
alcohol. Wel water drinken hoor! Ook
kunnen wij meedoen met:
De digitale retraite
'De morgen komt!' is de titel van de
40-dagenretraite 2020 van de jezuïe-
ten. De retraite gaat op Aswoensdag
26 februari van start. Deelnemers aan
de digitale retraite krijgen dagelijks een
e-mail met daarin gebedsteksten, be-
staande uit bijbelteksten en meditatie-
ve vragen. Het geheel vormt een inner-
lijke reis om het mysterie van Pasen
intenser te beleven.
De teksten zijn dit jaar geschreven
door dominee Judith van der Werf. Een
primeur: Judith is de eerste vrouw en
protestant die een digitale retraite voor
de jezuïeten maakte. De vorige elf
edities werden door jezuïeten ver-
zorgd. 
U kunt zich voor deze gratis digitale
retraite inschrijven via www.ignati-
aansbidden.org

Bij de voorplaat
U ziet een foto van het Vasten-
actieproject dat we als paro-
chie dit jaar ondersteunen:
'Werken aan je toekomst'. De
23-jarige Patrick Siluyele uit
Zambia geeft in zijn vrije tijd
naailes aan gehandicapten.
Lees zijn verhaal op pagina 10.

Musical The Passion, Sint Jozefkerk, Wasse-
naar.

40dgnretraite. Bron: www.ignatiaansbidden.org

Musical The Passion
Het duurt nog maar ongeveer zes
weken voordat de musical wordt opge-
voerd op 3,4 en 5 april in de Sint Jo-
zefkerk. De kerk zal in de eerste week
van april worden omgebouwd om het
spektakel te laten plaats vinden. Naast
50 deelnemers, doet er ook een heel
orkest van ca 30 musici mee. Het gaat
een mooi spektakel worden.
De toegangskaarten kosten € 15 per
stuk. Al 50% van de kaarten zijn ver-
kocht. U kunt in Wassenaar ook kaar-
ten kopen aan de pastorie of u kunt
kaarten kopen via de website: www.
thepassionwassenaar.nl.
Op 29 februari zal er een processie zijn
met het kruis en er zullen een aantal
specifieke mensen geïnterviewd wor-
den. Deze beelden worden ook tijdens
de voorstelling gebruikt. We zijn nog
op zoek naar extra handjes voor aller-
lei hand- en spandiensten in de eerste
week van april. Iets voor u? Zo vraagt
Gabrie Lansbergen namens de werk-
groep Musical The Passion. Aanmel-
den aan de pastorie van de Sint Jozef-
parochiekern, tussen 09.00 en 12.00
uur. Telefoon 070 5114262.

Ik wens u een goede 40dagentijd toe.
 
Emmy van der Wilk,
2de secretaris, communicatie en PR
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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 Rochus Franken
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: Charlotte van Steijn
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

Veertig dagen bezinning
Een lid van een zangkoor vertelde me ooit dat voor een mooi
meerstemmig gezang van vijf minuten met Pasen al gauw een
paar uur repetitie nodig is. Zij had die tijd er graag voor over.
Oefening baart tenslotte kunst. Het deed me goed om dat te horen.
 
De veertigdagentijd is begonnen. We mogen tijd nemen om in de
stilte naar God te luisteren. Om ons te ‘bezinnen’. Om uit te vinden
wat blijvend is. Wat ons leven uiteindelijk echt de moeite waard
maakt. Ook in het nadenken over deze dingen moeten we ons
oefenen. Want als we dat niet doen raken ze zo gemakkelijk op
de achtergrond. Oefening baart ook hier kunst. Mensen denken
soms bij ‘bezinning’ aan heel erg met jezelf bezig zijn. Maar het
eigenlijke van bezinning is volgens mij, dat je jezelf durft te verla-
ten. Dat je hart zich verder opent voor de Ander en de anderen.
Wie daar tijd voor durft te maken mag, hoop ik, ontdekken hoe rijk
een mens dan wordt. Rijk aan Gods nabijheid. Rijk aan zinvolheid.
Rijk aan hoop, vertrouwen en blijdschap. Maar ook rijk aan
mensen naast zich. Rijk aan waardering over en weer.
 
Hopelijk kunnen wij deze weg samen gaan nu ik als uw pastoor
begin in de parochie H. Augustinus. Elders in dit blad treft u een
interview met mij aan. Daarnaast hoop ik van harte u persoonlijk
te mogen ontmoeten op de receptie in ‘La France’ na de installa-
tieviering op 8 maart om 11.00 uur in Oegstgeest.
 
Een heel
gezegende
veertigdagentijd!
 
Pastoor
Rochus Franken

Inleverdatum kopij zie blz. 31
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Uit het Pastoraal Team
In het Pastoraal Team bereidden we
ons in februari verder voor op de over-
dracht van het pastoorschap van Mi-
chel Hagen aan Rochus Franken. We
zijn blij dat pastoor Franken voor dit
doel de meeste vergaderingen van ons
team al bijwoont en zich zo een goed
beeld vormt van de zaken die bij ons
aan de orde zijn. Natuurlijk krijgen ook
de afscheidsviering van pastoor
Hagen en de installatieviering van
pastoor Franken daarbij de nodige
aandacht; de organisatie daarvan is
toevertrouwd aan twee commissies
met vertegenwoordigers uit alle paro-
chiekernen, de ene onder leiding van
diaken Brink, de andere onder leiding
van diaken Winnubst.
Op 19 januari is er weer parochiële
gezinscatechese geweest in Voor-
schoten. Tot tevredenheid van het
team waren de bijeenkomsten met
kinderen uit alle leeftijdsgroepen en
hun ouders en de daarop volgende
gezinsviering weer een groot succes;
het is een belangrijke vrucht van het
werk van het pastorale team onder
leiding van pastoor Michel in de afge-
lopen jaren, natuurlijk mede dankzij
alle vrijwilligers die er aan bijdroegen.
De komende gezinscatechese van
maart werd in februari in de steigers
gezet.
Vele zaken vragen de aandacht van
het team: de invulling van het liturgi-
sche rooster, nu en in de komende
jaren, de vervulling van belangrijke
vacatures in het bestuur en andere
werkgroepen, de diakonale inzet voor
mensen in nood die aandacht vraagt,
het uitbrengen van boekjes voor de
uitvaart en de doop die in de hele pa-
rochie gebruikt kunnen worden, enz,
enz.
Gespreksonderwerp  was ook de ge-
wenste uitbreiding van ons centraal
secretariaat, dat werkt ten behoeve
van het Parochiebestuur, het Pasto-
raal Team en diverse parochiebrede
initiatieven en projecten. 
Nog voor de zomer zal het team met
de nieuwe pastoor een korte retraite
hebben in de abdij van Egmond, een
dierbare plek waar we de afgelopen
jaren regelmatig te gast waren. Gele-
genheid om elkaar in een sfeer van rust
en gebed beter te leren kennen, voor-
al in geestelijk opzicht.
 
Diaken George Brink

Pastoraal woord
In het jaar van het Woord van God
kunnen we op verschillende manieren
en in verschillende vormen ons geloof
verdiepen met het Woord van God. We
zijn in onze parochie begonnen met
lectio divina, een vorm van beschou-
wend Bijbellezen. Deze activiteit zal
een keer per maand plaatsvinden in
Katwijk. Dit is een moment waar we
ons leven gaan verbinden met het
Woord van God. Zo kun je zelf op ieder
moment van de dag het Woord van
God tot je nemen en luisteren naar wat
God te zeggen heeft. Maar hier zal ik
nu inzoomen op de preek. Omdat er
laatst een interessant onderzoek is
geweest over de lengte van de preek,
wil ik de preek nemen als moment waar
ook het Woord van God tot ons komt.
Wat zegt dit onderzoek over de preek
in verschillende christelijke gemeen-
schappen en de preek in de Katholieke
Kerk?
 
In katholieke kerken van de Verenigde
Staten wordt in vergelijking met ande-
re, vooral protestantse geloofsge-
meenschappen, het kortst gepreekt.
Dat is het resultaat van een midden
december 2019 gepubliceerd onder-
zoek van het Amerikaanse Pew Re-
search Center. Het onderzoek baseer-
de zich op online preken van 6431
verschillende websites van kerken en
christelijke geloofsgemeenschappen.
Het Pew Research Center analyseer-
de 50.000 preken die werden gehou-
den in april en mei 2019. De gemiddel-
de duur van een preek bleek 37 minu-
ten te zijn. Preken door zwarte protes-
tantse voorgangers duurden gemid-
deld 54 minuten, terwijl de preken van
protestantse voorgangers in het alge-
meen gemiddeld 25 minuten duren.
Maar het kortst wordt er gepreekt in
katholieke kerken: doorgaans slechts
14 minuten.

Inhoudelijk kwamen in 98% van de
katholieke preken de woorden God en
Jezus voor. En meer dan in preken van
andere denominaties komen in katho-
lieke preken de woorden Pasen, eu-
charistie, bisdom, parochiaan en homi-
lie voor. (Bron: https://www.pewforum.
org/2019/12/16/the-digital-pulpit-a-na-
tionwide-anal..)
 
Het is interessant om te zien hoeveel
tijd er wordt genomen om het Woord
van God te verkondigen in verschillen-
de gemeenschappen en bij ons in de
Katholieke Kerk. Er wordt vaak gespro-
ken over de preek en vaak bemerk ik
ook als priester dat er oprecht naar
geluisterd wordt. Want het moment
van de preek is een moment waarop
de boodschap weerklinkt en er op een
bepaalde manier uitleg wordt gegeven
over het Woord van God. De priester
of diaken probeert tijdens de H. Mis ons
geloof te vormen door het Woord van
God en ons aan te sporen hoe we van
daaruit kunnen leven. Mogen we bid-
den dat de bisschoppen, priesters en
diakens tijdens de H. Mis het Woord
van God doorleefd, met hart en ziel,
naar volle waarheid, krachtig, recht-
vaardig, liefdevol en barmhartig weten
te verkondigen.
 
Kapelaan Boris
 

De foto's van bestuur en team
zullen worden aangepast.

Pastoor Michel Hagen draagt de sleutel over aan pastoor Franken voor de Joannes de Doper-
kerk in Katwijk. Pastoor Franken is op 20 februari gaan wonen op de pastorie naast de kerk. Van
links naar rechts: Diaken George Brink, pastoor Rochus Franken, kapelaan Boris Plavčić, pastoor
Michel Hagen en diaken Peter Winnubst.
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Kardinaal Venezuela: "Toe-
wijding Kerk
indrukwekkend”
"We willen een weg uit deze situatie in
Venezuela, een uitweg die vreedzaam
en democratisch is, zonder de taal van
de oorlog”, aldus de Venezolaanse
kardinaal Baltazar Porras in een inter-
view met Kerk in Nood.
Volgens de aartsbisschop van Merida
en apostolisch administrator van Ca-
racas worden “echte veranderingen
altijd van onderaf opgebouwd”. Hij
waarschuwt in gesprek met Kerk in
Nood “niet teveel hoop te vestigen op
zoveel populisten die zoveel schade
aanrichten aan ons continent”.
Voorbij politieke
overtuigingen
“Maar liefst 85% van de media wordt
geconfronteerd met beperkingen en de
vrije pers wordt sterk bedreigd”, aldus
de kardinaal, die constateert dat
steeds meer jongeren verdwijnen en
dat de repressie enorm is. “We willen
een weg uit deze situatie die vreed-
zaam en democratisch is, zonder de
taal van de oorlog, we hebben elkaar
nodig. We moeten iets doen dat verder
gaat dan politieke overtuigingen en
ideologieën, we moeten een diep ge-
weten creëren voor het heden en voor
de toekomst”.

Kardinaal Baltazar Porras begroet zijn parochi-
anen. Bron: Kerk in Nood

Creativiteit bij hulp
Volgens de kardinaal zet de katholieke
kerk in Venezuela zich met creativiteit
en standvastigheid in om de mensen
te helpen in deze sociale, politieke,
economische en humanitaire crisis. In
Venezuela lijdt 30% van de kinderen
aan ondervoeding, 60% van de gezin-
nen zoekt elke dag op straat naar
voedsel en de censuur is enorm toe-
genomen. “In de volkswijken is de
aanwezigheid en toewijding van de
kerk indrukwekkend. Dat sterkt mij
zeer. Veel parochiezalen zijn omge-
vormd tot eetzalen en medische apo-
theken”.

Gemeenschapszin
"Het volk verenigt zich om samen op-
lossingen te bieden voor gemeen-
schappelijke problemen. Het zijn een-
voudige en nederige mensen die
geven van het weinige dat ze hebben,
zoals in het Evangelie”. Volgens de
aartsbisschop verrichten priesters,
religieuzen en leken ongelooflijke ar-
beid. “Ze geven niet alleen voedsel, ze
begeleiden anderen, geven hun tijd en
toewijding. Het grootste gebrek is im-
mers aan genegenheid”.
Kerk in Nood ondersteunt priesters,
religieuze broeders en zusters, leken,
catechisten en seminaristen in Vene-
zuela bij hun vorming en bij humanitai-
re projecten, zoals noodhulp, het on-
dersteunen van gaarkeukens, het
bouwen van waterputten of het aan-
schaffen van elektrische generatoren.
 
Bron: Kerk in Nood

Geloofsgesprek vanuit een
studentenflat in Leiden
Chiara van Voorst, Daniëlle Hoogen-
boom en Pauline Buirma vertellen over
het leven in hun katholieke studenten-
huis.
Geloof, werk en studie zijn werelden
die niet zomaar samenvallen. Dat
merkte bijvoorbeeld Chiara bij haar
studie psychologie: “Op momenten
vond ik dat moeilijk, omdat er bij veel
studenten een andere mindset is hoe
je naar de mens kijkt, zonder gods-
beeld en zonder geloof in het bestaan
van de ziel”. Chiara is inmiddels afge-
studeerd en aan het werk. Daniëlle
Hoogenboom is nu tweedejaars stu-
dent psychologie. Ze vertelt dat ze el-
kaar in het studentenhuis in het geloof
kunnen helpen door samen op te trek-
ken, samen te bidden en omdat je ook
dingen bij elkaar kunt navragen.
Chiara: “Je kunt tijdens je studie snel
het idee hebben dat je de enige bent
die gelooft. Maar dat vergeet je al gauw

Chiara, Daniëlle, Pauine en Leo Feijen. Bron:
Bisdom Rotterdam

als je hier thuis bent. En je kunt elkaar
ook uitdagen in het geloof. Door kleine
dingen maar ook als je zaken mee-
maakt die je moeilijk vindt, kun je elkaar
uitdagen en vragen: wat heb je zelf
geprobeerd eraan te doen?”
Pauline Buirma zit in het laatste jaar
van de academische pabo. Ze geeft les
aan kleuters. Dat is bijzonder, vertelt
ze. De kinderen zijn nieuwsgierig naar
het leven en ze dagen je uit: wie ben
jij en waar sta jij voor? Pauline: “Die
vraag is niet in één dag beantwoord. Ik
probeer iemand te zijn die de waarde
ziet van het leven, van de mens en van
alles wat we mogen leren en ontdek-
ken”.
Ook zij vertelt dat geloof niet zomaar
samenvalt met werk en studie. “Ik splits
die werelden soms. Geloof is dan de
Kerk en familie en thuis. En daarnaast
heb ik nog mijn studie. Maar ik merk,
bijvoorbeeld als ik me zorgen maak en
een huisgenoot vraag om met me te
bidden, dat het helpt als ik geloof ook
betrek op mijn studie”. Ze vertelt in het
geloofsgesprek dat ze daarin wil groei-
en en hoe het vieren van de eucharis-
tie haar daarbij helpt.
 
Bron: Bisdom Rotterdam, zondag 9
februari 2020
 

Feest voor de jubilerenden. Foto: Johan
Wouters

Van 12,5 jaar pastoraal
werk(st)er tot 65 jaar priester
In 2020 vieren in totaal elf mensen een
jubileum in het bisdom Rotterdam. Het
gaat om vijf priesters, één diaken en
vijf pastoraal werk(st)ers. Twee bis-
dompriesters vieren hun 65-jarig pries-
terjubileum: J.M. Schlatmann en C.J.
Th. van Bockxmeer. Zij werden beiden
gewijd op 4 juni 1955.
De jubilea, die worden vermeld op de
bisdomwebsite, beginnen vanaf 25
jaar priester of diaken en 12,5 jaar
pastoraal werk(st)er.
 
Bron: Bisdom Rotterdam
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Woorden uit de Bijbel:    
Woord van God
Onze bisschop heeft dit jaar uitgeroe-
pen tot het Jaar van het Woord van
God. Een goede aanleiding om in deze
rubriek eens na te gaan wat het Woord
van God in de Bijbel betekent.
 
Het woord van God zoals dat beschre-
ven staat in de Bijbel, is machtig en
werkzaam. Dat geldt voor het Oude
Testament, het heilige boek van het
Joodse volk, dat in het Hebreeuws
geschreven is. ‘Woord’ is daar  דבר 
 (‘dabar’).
 
God getuigt bij monde van zijn profeet
Jesaja: ‘Want zoals de regen en de
sneeuw uit de hemel neerdalen en
daarheen pas terugkeren, wanneer zij
de aarde hebben gedrenkt, haar heb-
ben bevrucht en met planten bedekt,
wanneer zij zaad hebben gegeven aan
de zaaier, en brood aan de eter; zo zal
het ook gaan met mijn woord, dat
voortkomt uit mijn mond; het keert niet
vruchteloos naar Mij terug, maar pas
wanneer het heeft gedaan wat Mij
behaagt, en alles heeft volvoerd, waar-
toe Ik het heb gezonden.’ (Jes. 55,
10-11)
Zo krachtdadig als zijn woord is, is ook
zijn spreken, in het Hebreeuws אמר
 ('amar'). In het Bijbelboek Genesis
schept God alles wat bestaat door de
woorden die Hij spreekt: ‘God sprak:
“Er moeten lichten zijn aan het hemel-
gewelf, die de dag van de nacht zullen
scheiden; zij moeten als tekens die-
nen, zowel voor de feesten als voor de
dagen en de jaren en tevens als lam-
pen aan het hemelgewelf om de aarde
te verlichten.” Zo gebeurde het.’ (Gen.
1, 14-15)
 
Het woord van God kan richting geven
aan ons leven, het is een betrouwbaar
richtsnoer: ‘Een lamp voor mijn voet is
uw woord (דבר), een schijnend licht op
mijn pad.’ (Ps. 119,105)

Ook het Nieuwe Testament getuigt van
de kracht van Gods woord, dat in het
Grieks de vorm heeft van λόγος (‘lo-
gos’) of ook wel  ῥῆμα (rèma):‘Want -
het woord van God is levend en krach-
tig. Het is scherper dan een tweesnijdend -
zwaard en dringt door tot het raakpunt -
van ziel en geest, van gewrichten en -
merg. Het ontleedt de bedoelingen en -
gedachten van de mens.’ (Hebr. 4, 12)
 
Interessant, dat ook in de heidense fi-
losofie van de Hellenistische cultuur te
midden waarvan  de Joden rond de
geboorte van Jezus, en ook de eerste
christenen, leefden, de ‘logos’, het
woord, een heel belangrijke rol speel-
de: het was het goddelijke beginsel dat
heel de kosmos doordrong en er de
basis van vormde.
 
Volgens ons christelijke geloof heeft
het scheppende en alles-doordringen-
de Woord van God in Jezus Christus
een menselijke gedaante aangeno-
men. Johannes beschrijft het in het
grootse, kosmische begin van zijn
Evangelie. Daarin belicht hij de diepe-
re en universele betekenis van wat we
met Kerstmis vieren: ‘In het begin was
het Woord (Logos) en het woord was
bij God en het Woord was God. Dit was
in het begin bij God. Alles is door Hem
geworden en zonder Hem is niets ge-
worden van wat geworden is. In Hem
was leven, en dat leven was het licht
der mensen. En het licht schijnt in de
duisternis maar de duisternis nam het
niet aan. (…) Het Woord is vlees ge-
worden en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aan-
schouwd, zulk een heerlijkheid als de
Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol genade en waarheid.’ (Joh. 1, 1-5 +
14)
Hij, het vleesgeworden Woord, spreekt
met gezag en zelfs de redeloze ele-
menten gehoorzamen aan wat Hij
zegt: ‘Op diezelfde dag tegen het val-
len van de avond sprak Jezus tot hen
(de leerlingen, GB): “Laten we overste-

ken.” Zij stuurden het volk weg en
namen Hem mee zoals Hij daar in de
boot zat; andere boten begeleidden
Hem. Er stak een hevige storm op en
de golven sloegen over de boot, zodat
hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de
achtersteven op het kussen te slapen.
Ze maakten Hem wakker en zeiden
Hem: “Meester, raakt het U niet dat wij
vergaan?” Hij stond op, richtte zich met
een dwingend woord tot de wind en
sprak tot het water: “Zwijg, stil!” De
wind ging liggen en het werd volmaakt
stil. Hij sprak tot hen: “Waarom zijn ge
zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge
nog geen geloof bezit?” Zij werden
door een grote vrees bevangen en
vroegen elkaar: “Wie is Hij toch, dat
zelfs wind en water Hem gehoorzamen?”
'(Mc. 4, 35-41)
Het is dit goddelijke Woord, mensge-
worden in Jezus, dat in navolging van
het hierboven geciteerde vers uit
psalm 119 tot ons zegt dat Hij licht is
op onze levensweg: 'Ik ben het licht
van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt
niet rond in de duisternis, maar zal het
licht van het leven bezitten.' (Joh. 8,
12)
We houden onze Bijbel in ere en noe-
men hem de Heilige Schrift. Ook wordt
de Bijbel aangeduid als Gods Woord.
Dat is ook de eerste betekenis van het
Jaar van het Woord van God dat ons
bisdom nu viert: een jaar om ons, meer
nog dan anders, te verdiepen in de
Bijbel en wat die ons te zeggen heeft.
Maar het eigenlijke Woord van God,
dat van den beginne bij Hem en in Hem
was en dat de grondslag vormt van
heel ons leven en van al wat bestaat,
dat is Jezus Christus, de levende Heer,
het goddelijk Woord dat mens gewor-
den is.
 
Diaken George Brink
 
(alle Bijbelcitaten in dit artikel zijn ont-
leend aan de Willibrordvertaling 1978)

6

Spiritualiteit



Heilige van de maand: Sint
Jozef
Sint Jozef wordt als heilige gevierd op
19 maart, Jozef als bruidegom van de
Heilige Maagd Maria. Jozef, de vader
van onze heer Jezus Christus op
aarde, staat vooral bekend als timmer-
man en familievader van de Heilige
Familie.
Jozef is de aardse vader van Jezus en
daardoor de aardse vader van ons
allen.
 
Sint Jozef is een man met een ijzer-
sterk geloof en een groot hart voor zijn
gezin, hij is voor ons een voorbeeld in
zijn opofferingsgezindheid.
Toen hem in een droom verteld was
dat Jezus de zoon was van God, ge-
loofde en vertrouwde hij meteen in het
plan van God. Hij beschermde Jezus
door met Maria naar Egypte te vluch-
ten.
 
Jozef is de beschermheilige van de
hele kerkgemeenschap. Hij is patroon-
heilige van huisvaders, van echtgeno-
ten en christelijke gezinnen. Zijn voor-
spraak kan worden aangeroepen om
een oplossing te vinden bij woning-
nood.
Ook kan er tot hem worden gebeden
bij verzoekingen of verleidingen. Je
kunt je altijd wenden tot Sint Jozef
wanneer je verkeert in wanhopige si-
tuaties en rampspoed.
 
Jozef is de perfecte vader. Als je pro-
blemen hebt, tegen dingen aanloopt,
kun je ook altijd bij hem terecht.

     Sint Jozef met het kind Jezus

Het leven is niet altijd even makkelijk,
maar weet dat je, als je tegenslagen
incasseert, ook altijd aan Jozef kan
vragen om je bij te staan.
 
Diaken Peter Winnubst

Gebed om hulp tot de Heilige
Jozef
Roemrijke Heilige Jozef,
Wees onze voorspraak,
Zie met vaderlijke liefde neer op de
belangen van Uw kinderen.
Schenk ons de genade,
dat wij samen voorwaarts gaan,
dat wij de handen ineen slaan,
dat wij één van hart zijn,
dat wij innerlijk één zijn in opvatting,
dat ons denken één mag zijn,
dat wij verenigd open staan voor de
stilte,
dat wij beschouwend één worden,
dat onze lippen samen de Hemelse
Vader om erbarmen smeken.
Amen.
 
 
(https://gebeden-site.jouwweb.nl/heilige-
jozef)
 

Nog meer over Sint Jozef
Verering & Cultuur
In de eerste eeuwen van de christentijd
bleeft de aandacht voor Jozef nog sterk
op de achtergrond. Naar het schijnt
komt zijn verering vanuit de oosterse
kerken naar het westen. De oeroude
Kopten vieren hem op 20 juli. Er wordt
gesuggereerd dat de westerse kerk
hem op 19 maart heeft geplaatst om
daarmee een bestaand Romeins feest
te kerstenen. Op die dag vierden de
oude Romeinen een feest ter ere van
Minerva, beschermgodin van hand-
werkslieden en arbeiders in de kunst-
vaardigheid. Dat patronaat zou dan
door Sint Jozef zijn overgenomen.
 
In de middeleeuwse religieuze kunst
wordt hij weinig afgebeeld; alle vere-
ring richt zich op Maria. We vinden hem
eigenlijk alleen terug op afbeeldingen
van Christus' geboorte.

 
Hij blijkt dan vaak een wat simpele
grijsaard, een beetje opzij gezeten in
de klassieke houding van iemand die
zo overweldigd wordt door de gebeur-
tenissen dat hij ze niet bevatten kan
(hand aan de wang). Op laat-middel-
eeuwse kerstvoorstellingen uit het
westen doet hij vaak huishoudelijke
werkjes in de stal (vuur maken, luiers
wassen, papje koken) of hij houdt be-
hoedzaam een kaars vast in de helder
verlichte nacht (prachtig symbool voor
zijn levenstaak: behoeder te zijn van
het ware licht dat in die nacht onder de
mensen is verschenen).

Op andere afbeeldingen heeft hij vaak
twee duiven bij zich (verwijzing naar
het verhaal van Jezus' opdracht in de
tempel, waarbij zij twee duiven offer-
den), of ook wel timmergereedschap.
 
Vanaf het moment dat in het westen
de menselijkheid van Jezus wordt be-
nadrukt, komt ook Sint Jozef steeds
meer in beeld. Hij begint verering te
genieten in de kringen van de francis-
canen. Dat heeft waarschijnlijk te
maken met hun spiritualiteit van be-
scheidenheid. Zij wilden naar het voor-
beeld van Franciscus († 1226; feest 4
oktober) ‘minderbroeder’ zijn; dat zul-
len ze herkend hebben in die stille fi-
guur op de achtergrond van Jezus’
verborgen leven.
 
Het was paus Sixtus IV († 1448), ooit
zelf franciscaan, die Jozefs feest op de
algemene heiligenkalender plaatste.
Gregorius XV († 1623) maakte er in
1621 een verplichte feestdag van. Het
was pas paus Benedictus XIII († 1730)
die Sint Jozef een plekje gaf in de Li-
tanie van Alle Heiligen. Paus Pius IX
(† 1878; feest 7 februari) benoemde
hem tot patroon van de kerkgemeen-
schap.
 
Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als onderdeel van
Jezus’ Kindheidsverhalen (vooral de
verhalen rond Jezus’ geboorte en de
vlucht naar Egypte); met het Jezuskind
aan de hand of op de arm; met timmer-
mansgereedschap, met leliestaf (op
grond van zijn uitverkiezingslegende);
stervend tussen Jezus en Maria.
 
Els van Leuken
 
Bron: heiligen.net
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Parochiekalender MAART 2020
 1 maart Afscheid pastoor Michel Hagen, 11.00 uur

Sint Willibrorduskerk, Wassenaar
 8 maart Installatie pastoor Rochus Franken, 11.00 uur

H. Willibrordkerk Oegstgeest
 8 maart Tour of Faith, Wassenaar, pag.11

19 maart Feest van St. Jozef
21 maart Stille Omgang, Amsterdam, pag.9
22 maart Gezinscatechese, Voorschoten, p.11
3,4,5 apr The Passion, Wassenaar, pag.2
5 april Johannes Passion, Wassenaar, p.24

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

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

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: aanvulling gewenst
- 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

24 uur voor de Heer parochie H. Augustinus
Van vrijdag 20 maart, 09.00 uur tot zaterdag 21 maart
om 09.00 uur is in onze parochie 24 uur non-stop
Aanbidding van het Allerheiligste.
Doe mee met dit wereldwijde 24-uurs gebed: dat is echt
een heel bijzondere en vruchtbare ervaring! Het initiatief '24
uur voor de Heer' bestaat sinds 2015 op verzoek van Paus
Franciscus als onderdeel van de Veertigdagentijd op weg
naar Pasen. De '24 uur voor de Heer' nodigt ertoe uit het
Sacrament van Boete en Verzoening te vieren in een
context van Eucharistische aanbidding. Paus Franciscus
zegt hierover in  Misericordiae vultus (17). “Zeer veel
mensen naderen opnieuw het sacrament van de verzoening
en onder hen veel jongeren, die in deze ervaring vaak de
weg weer vinden om terug te keren tot de Heer, om een
ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het
eigen leven opnieuw te ontdekken.” Zie in roze kolom alle
info op een rij.
 
Hoe kan ik helpen/meedoen?
1. Op elk moment kun je binnen komen en zo lang blijven
als je wil.
2. Ook moeten er steeds minimaal twee mensen aanwezig
zijn. We zoeken daarom mensen die een tijdslot van 30
minuten of een veelvoud daarvan voor hun rekening nemen
(dus ½ uur, 1 uur, 1,5 uur, 2 uur etc). Ben je daartoe bereid,
meld je dan uiterlijk 17 maart per e-mail aan bij 24uur-
aanbidding@parochie-augustinus.nl en geef aan hoe lang
je wil worden ingedeeld (minimaal 30 minuten) en hoe laat.
In de kerken liggen ook intekenlijsten.
 
Kapelaan Boris Plavčić 

Praktische informatie over 24 uur voor de Heer
Start: Vrijdag 20 maart met Eucharistieviering om 9.00
uur pastoor Rochus Franken
Einde: Zaterdag 21 maart met Eucharistieviering om
9.00 uur kapelaan Boris Plavčić
Aanbidding: Gedurende 24 uur uitstelling van het Aller-
heiligste
Biecht: Op vrijdag 21 maart is tussen 18.00-20.00 uur
gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening
te ontvangen.
Waar: Sint Willibrorduskerk, Kerkstraat 77, Wassenaar
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Van H. Willibrordus naar H. Augustinus
Kennismaking met de nieuwe pastoor: Rochus Franken
 
Op vrijdag 17 januari was ik in de grote pastorie van de St. Agathakerk in Lisse,
om onze nieuwe pastoor te interviewen.
We zijn begonnen met wat achtergrondgegevens:
Pastoor Rochus (Johannes, Walburgis) Franken werd op 1 juni 1962 in Zutphen
geboren en woonde vanaf zijn derde jaar in Voorschoten. In 1980 deed hij
eindexamen op het Bonaventura College in Leiden, waarna hij in diezelfde stad
rechten ging studeren. Na zijn afstuderen in 1985 heeft hij gewerkt bij Cap
Gemini.
 
Twee jaar later, in 1987, is hij op Vronesteyn aan de priesteropleiding begonnen.
Op 3 januari 1993 wijdde toenmalig bisschop Bär osb hem tot transeunt diaken
en op 5 juni van dat jaar volgde de priesterwijding.
Pastoor Rochus is zijn taak als diaken/priester begonnen in Den Haag Zuid, in
vier parochies. Na zes jaar werd hij benoemd in Hoogvliet (Pernis), Rhoon en
Rozenburg en in 2008 in de parochie van de H. Willibrordus in Lisse, Hillegom
en De Zilk. De laatste bijna 12 jaar gingen snel voorbij.
 
Pastoor Rochus vindt geloofsverdieping in gespreksgroepen heel belangrijk,
met name voor mensen van middelbare leeftijd. Voor hen wordt niet zo veel
georganiseerd, zoals bleek uit een PEW onderzoek – het KASKI voor de Vere-
nigde Staten. De gespreksgroepen functioneren onder de naam ‘McFaith’ en in
de loop der jaren waren er gemiddeld 60 deelnemers in de parochie. Het is te
vergelijken met de Alphacursus, samen eten en met elkaar praten. In de visie
van pastoor Rochus ligt de toekomst van het geloof in diepere gesprekken. Zo
heeft hij met diverse groepen in de parochie het boek ‘Ongelooflijk, over de
verrassende comeback van religie’ van Yvonne Zonderop (2018) besproken.
Hopelijk is zoiets ook mogelijk op zijn nieuwe plek in de H. Augustinus!
 
De belangrijkste taak is voor pastoor Rochus: de mensen helpen te geloven.
Voor het parochieblad De Augustinus zal pastoor Rochus hoofdredacteur op
inhoudelijke basis zijn.
 
Wat de toekomst betreft: we moeten vooruit kijken, hoop is belangrijk. De Kerk
verkoopt hoop!
 
We heten pastoor Rochus Franken van harte welkom en wensen hem een
hoopvolle toekomst toe in de parochie H. Augustinus.
 
Els van Leuken
 

Pastoor Rochus Franken, bij de St. Agathakerk, met een van zijn twee 'herdershonden'. Foto EvL

Bron: flickr

Stille Omgang 21 maart 2020
Op zaterdagavond 21 maart rijdt een
bus naar de Sint-Franciscus Xaverius-
kerk, de Krijtberg, Singel 446 in Am-
sterdam waar wij om 22.15 uur deel-
nemen aan de Heilige Mis ter voorbe-
reiding op de Stille Omgang. Hierna
starten wij vanaf het Spui de eeuwen-
oude route die de pastoor van de Oude
Kerk in 1345 liep.
Het is belangrijk de traditie te eerbiedi-
gen dat de omgang stil is. Dit betekent
dat er dus niet hardop gebeden, ge-
praat of gezongen wordt en in een
rustig tempo in zwijgende verbonden-
heid door de deelnemers wordt gelo-
pen. Ook wordt er geen bijzondere
kledij of zichtbaar attribuut gedragen
zoals de rozenkrans.
 
De intentie van de Stille Omgang 2020
is: ‘De luisterende mens is AANWEZIG
bij de Ander’ van Frans van der Lugt
S.J., Liefde en luisteren. Er zal gees-
telijke begeleiding aanwezig zijn.
Voor meer informatie zie www.stille-
omgang.nl
De Stille Omgang duurt ongeveer een
uur waarna wij rond 01.00 uur weer uit
Amsterdam vertrekken. De kosten
bedragen € 15, = inclusief broodjes en
sap op de terugreis. Jongeren onder
de 18 jaar kunnen gratis mee.
 
Opstapplaatsen:
Voorschoten kerk: 19.00 uur
Wassenaar Sint Willibrordus: 19.25
uur
Oegstgeest kerk: 19.50 uur
Katwijk kerk:  20.15 uur
Aanmelding kan via de inschrijflijsten
achterin de kerken of via email:
erikvanblerk@hetnet.nl met vermel-
ding van telefoonnummer en overma-
king van € 15, = op bankrekening
NL89ABNA0507099729 t.n.v. Paro-
chie H Augustinus, met vermelding:
‘Stille Omgang 2020’.
 
Erik van Blerk
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Patrick Siluyele

Vastenactie 2020
De Bisschoppelijke Vastenactie dit jaar
heeft de titel: ‘Werken aan je toekomst’.
In de Veertigdagentijd tussen 26 febru-
ari en 12 april wordt campagne ge-
voerd om beroepsonderwijs en onder-
nemerschap in ontwikkelingslanden te
bevorderen. 

Waar wij het in Nederland vanzelfspre-
kend vinden dat alle kinderen een
goede opleiding genieten, om later hun
eigen geld te kunnen verdienen, krij-
gen kinderen in bijvoorbeeld Zambia
geen kans om verder te leren. Dat
betekent dat zij daarna slecht betaald
werk krijgen en armoede lijden. Met de
Vastenactiecampagne willen wij pro-
jecten ondersteunen die beroepson-
derwijs aanbieden. Deze projecten
zijn onder andere in Bangladesh, Sier-
ra Leone en Zambia. 

Zambia is ongeveer 18 keer zo groot
als Nederland en er wonen ongeveer
19 miljoen mensen. De werkloosheid
is hoog en een groot deel van de be-
volking leeft onder de armoedegrens.
In dit land woont Patrick Siluyele (23),
die in zijn vrije tijd naailes geeft als
beroepsopleiding aan gehandicapten,
mensen die het daar extra moeilijk
hebben. 

 
Patrick vertelt: “Mijn vader was hoofd
van een school toen hij ziek werd en
overleed. Onze familie wilde niet hel-
pen en mijn moeder kon uiteindelijk
niet voor ons gezin zorgen. We le-
den honger. Ze haalde mijn broers en
zusjes van school, om geld te gaan
verdienen voor eten. Ik was nog te
klein. Ze bracht mij naar de Zusters van
de Heilige Harten van Jezus en Maria,
die me opnamen in hun opvangcen-
trum voor weeskinderen. Toen ik ouder
werd stuurden ze me naar school.
Dankzij hen heb ik het vak van kleer-
maker geleerd en weet ik hoe ik groen-
te moet verbouwen. Daar zal ik ze
eeuwig dankbaar voor blijven”.
 
De kennis en vaardigheden die hem
zijn bijgebracht, wil hij op zijn beurt
doorgeven aan anderen, ook aan ge-
handicapten. Met de beroepsopleiding
die hij ze kan geven, kunnen ook zij
straks voor zichzelf zorgen.
 
Ook wij kunnen ons steentje bijdragen
aan de toekomst van deze mensen in
Zambia, door iets van onze welvaart te
geven aan de Vastenactie ‘Werken
aan je toekomst’. 

Op 15 maart en 11 april wordt hiervoor

gecollecteerd. Wilt u verder helpen?
Dat kan via rekening NL21 INBG 000
0005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
 
Fulco Jongsma, bron: Bisschoppelijke
Vastenactie

Kleuterkerk H. Augustinus 
Het thema van Kleuterkerk 9 februari
jl. was 'Laat de kinderen tot mij komen'.
We begonnen met het zingen van het
openingslied 'Jezus is de goede her-
der'. We hebben geluisterd naar het
evangelieverhaal waarin Jezus de
mensen leert wie God is en hoeveel hij
van iedereen houdt. Ouders brachten
hun kinderen naar Jezus en Jezus zei
tegen zijn leerlingen: “Jaag de kinde-
ren niet weg, laat ze bij mij komen, God
houdt van kinderen". Jezus ging naar
de kinderen toe, sprak en speelde met
hen en bad voor de kinderen. Jezus
heeft voor kinderen een grote plaats in
zijn hart. Kinderen stelt hij ten voor-
beeld. Er komen ook veel kinderen
voor in de bijbel; Mozes in zijn biezen
mandje of het dochtertje van Jaïrus.
Alle mensen groot en klein zijn kinde-
ren van God. We leren de kinderen ook
te bidden voor anderen, voor elkaar en
voor zichzelf en ieder kind mocht
daarbij een kaarsje opsteken bij Maria
en samen baden we het Wees Ge-
groet. In processie liepen we terug
naar het altaar. Tot slot baden we in
een kring het Onze Vader en het slot-
gebed: “Bidden = bij God zijn. Jezus,
help ons te bidden om zo bij God te
zijn! Amen”. Na de gezongen vredes-
wens was er nog een gezellig samen-
zijn met een kopje thee/koffie, limona-
de en wat lekkers in Sion. De kinderen
hebben een mooie kleurplaat ge-
kleurd.
De volgende kleuterviering is op zater-
dag 11 april. Let op: deze kleuterviering
voor Pasen begint om 17.00 uur en
duurt tot 17.30 uur. Graag tot ziens!
Meer info: kindermis.jozefkerk@hot-
mail.com
 
Werkgroep Kleuterkerk H. Augustinus
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Praktische informatie:
Catechese voor gezinnen met kinderen in alle leeftijden
tot zestien jaar. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen en
een crèche. Ook de ouders doen mee in het catechese-
project. Zij hebben een inleiding gevolgd door gesprek.
Het thema voor de ouders van 22 maart is: Waarom
bidden? Aanvang 9.30 uur in het Bondsgebouw naast
de Laurentiuskerk in Voorschoten (Leidseweg 102,
Voorschoten). Aansluitend om 11.00 uur is de gezamen-
lijke Eucharistieviering in de Laurentiuskerk die maxi-
maal één uur zal duren, een viering voor het hele gezin,
voor ouders en kinderen. De laatste catechese van dit
schooljaar is op 17 mei 2020. Info: bit.ly/gezinscatechese

Op 22 maart is het weer zo ver en zijn alle gezinnen van de
parochie welkom bij de derde gezinscatechese van dit
schooljaar. Kom vooral want het is steeds weer een ontzet-
tend inspirerend en vreugdevol samenzijn met zo’n zestig
gezinnen en een enthousiaste equipe van vrijwilligers.
Profiteer van die vier zondagochtenden per schooljaar om
even een RK boost te krijgen.
Voor het hele gezin 
De gezinscatechese er voor het hele gezin. De kinderen in
de leeftijd van 4-16 jaar, maar ook de ouders krijgen op hun
eigen niveau geloofsonderricht. Voor de hele kleintjes is er
crèche. De gezinscatechese is erop gericht dat de kinderen
op hun niveau in alle speelsheid Jezus leren kennen. In
elke groep zetten ze stapjes op een persoonlijke weg met
Jezus, met het geloof.
Ja ook voor de ouders
Als de kinderen catechese hebben, is er voor de ouders
een eigen programma. Er wordt steeds iets anders aange-
boden, als een handreiking voor de persoonlijke verdieping
van het geloof. Ook in het geloof geldt dat stilstaan achter-
uitgang betekent. Net als in je beroep is een permanente
educatie een vereiste. Voor de ouders is het belangrijk, ook
omdat de kinderen zich niet verder kunnen ontwikkelen
zonder de steun van hun ouders. In de vorige generaties,
lieten de meeste ouders dit over aan school of aan de ka-
pelaan of de zuster. Dat gaat niet meer. In deze tijd zijn de
ouders zelf verantwoordelijk of hun kinderen het geloof
meekrijgen of niet, of ze zich erin verdiepen of niet, of ze
de kerk leren kennen of niet.
Voor alle gezinnen
Misschien denkt u dat gezinscatechese er alleen is voor
gezinnen met een communicant of een vormeling…Dit is
niet zo! Het is juist bedoeld voor alle gezinnen óók in de
jaren dat de kinderen geen eerste H. Communie of H.
Vormsel doen. Ook dan is het van belang dat kinderen en
ouders zich blijven ontwikkelen in het geloof, voeling hou-
den met de geloofsgemeenschap, met leeftijdgenoten die
ook bij de Kerk horen.
 
MdM

Gezinscatechese H. Augustinus 22 maart 2020: voor alle gezinnen: RK boost!!

Bisschop in onze parochie
Op 8 maart a.s. zal bisschop van den Hende naar onze
parochie komen in het kader van de Tour of Faith voor
jongeren. Tour of Faith is de maandelijkse jongerenontmoe-
ting voor jongeren (16-30 jaar) in het bisdom Rotterdam.
Steeds een andere parochie is gastvrouw/heer. Dit gebeurt
op verzoek van het Bisdom. De jongeren vieren de Eucha-
ristie met de bisschop als celebrant, er is een een geloofs-
gesprek en er wordt afgesloten met een gezamenlijke
maaltijd. De Eucharistieviering begint om 15.00 uur in de
Sint Willlibrorduskerk (Kerkstraat 77, Wassenaar). Het
programma eindigt rond 18.30 uur. Alle jongeren zijn van
harte welkom!
 
Kapelaan Boris Plavčić 
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Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk

Pastorie: 
Kerkstraat 70
2223 AJ Katwijk
tel. 071 - 4029402
 
E-mailadres:
joannesdedoper.katwijk@casema.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:
Kapelaan Boris Plavcic, tel. 0643514595
email: kapelaanboris@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

ADIEU en WELKOM
Wanneer u jaargang 6 nr 2 van ‘De Augustinus’ ter lezing in handen hebt geno-
men, heeft onze weleerwaarde pastoor Hagen (verder te noemen Michel, dat
voelt wat makkelijker!) zijn laatste viering in onze H. Joannes de Doper op 16
februari al achter de rug. Hierop volgt nog zijn officiële afscheid op 1 maart om
11.00 in de Willibrordus in Wassenaar. Hier bent u overigens ook allen hartelijk
voor uitgenodigd. Hoewel er in de vorige ‘Augustinus’ al veel over geschreven
is, zet ik alle werkzaamheden van onze pastoor binnen en buiten onze parochie
nog eens op een rijtje:
  - Vanaf 2005 pastoor van de drie Wassenaarse parochies
  - Vanaf 2010  daarnaast ook administrator van Katwijk en Oegstgeest
  - Vanaf 2012 pastoor van de parochie H. Augustinus, Katwijk, Oegstgeest,
Voorschoten en  Wassenaar
 
Maar naast het werk binnen de parochie ook nog veel ‘nevenwerkzaamheden’:
  - Al 18 jaar spirituaal van de priester- en diakenopleiding Vronesteyn
  - Al negen jaar bestuurslid van het Katholiek Weekblad
  - Bestuurslid van het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding
  - Vanaf 1999 voorzitter van de Stichting Interkerk
  - Het in de lucht houden van de eigen website:  hagenpreken.nl
  - Hoofdredacteur van ‘De Augustinus’
 
Een hele lijst van werkzaamheden, voor het uitvoeren waarvan de pastoor
welhaast over twee levens moet beschikken! Ik vermoed echter dat vooral de
vorming van onze fusieparochie de H. Augustinus heel veel energie, moeite en
geduld heeft gekost. In het begin moest daarbinnen iedereen aan elkaar wennen.
Ik denk echter dat de pastoor nu een op de toekomst gerichte parochie achter-
laat die steeds meer een eenheid aan het vormen is. Voor het vele gedane werk
wil ik pastoor Michel namens ons allen heel hartelijk bedanken. Ik denk dat velen
met mij hem vooral zullen missen, in zijn weldoordachte preken waarin hij immers
het meest zichtbaar was. Beste Michel, we wensen je onder Gods zegen nog
acht goede jaren toe als lid van het pastorale team Rotterdam Rechter Maas-
oever en als plebaan van de kathedraal H.H. Laurentius & Elisabeth. Het ga je
goed, of te wel Adieu!
 
Leen de Best

Verbouwing pastorie
Op het moment van schrijven is de
verbouwing van de pastorie bijna vol-
tooid. Onder leiding en met behulp van
de Technische Commissie is er een
mooie woning voor onze pastoor gere-
aliseerd. Op de foto de voordeur op de
eerste verdieping van de pastorie die
toegang geeft tot de woning van de
pastoor. Dank aan Peter Mens die de
coördinatie van het geheel in handen
had. (pvh)

Afscheidsviering J. de Doper
Naast de kennismaking met onze
communicanten in de viering op 16
febr. nam pastoor Hagen afscheid
van de Joannes de Doperkern. Op 1
maart neemt de pastoor afscheid
van de Augustinusparochie in de
Willibrorduskerk, Wassenaar. (pvh)

Heilig Doopsel
Wanneer u uw kind wilt laten dopen of
wanneer u zelf gedoopt wilt worden,
kunt u contact opnemen met het secre-
tariaat. E-mail: joannesdedoper.kat-
wijk@casema.nl met als vermelding
Heilig Doopsel. De eerste gelegenheid
om het Heilig Doopsel te ontvangen is
zondag19 april. Hiervoor moet u zich
aanmelden vóór 22 maart.
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Een sobere maaltijd, ook voor u?
Om het vasten kracht bij te zetten houden we ook dit jaar weer een Sobere
Maaltijd samen met onze zusters en broeders van De Rank.
Deze maaltijd bestaat uit soep (zonder vlees) en brood.Zo geven wij vorm aan
onze solidariteit met mensen, die onze broeders en zusters zijn in onze wereld.
De hoogte van uw bijdrage hiervoor staat u vrij en u bent zeer welkom. Dit jaar
beginnen we met een nieuw vastenproject.
De Vastenactie heeft de titel ‘Werken aan je toekomst’. In de veertigdagentijd
tussen 26 februari en 12 april wordt campagne gevoerd om beroepsonderwijs
en ondernemerschap in ontwikkelingslanden te bevorderen.
In Zambia woont Patrick Siluyele (23), die in zijn vrije tijd naailes geeft als be-
roepsopleiding aan gehandicapten, mensen die het daar extra moeilijk hebben.
 
Patrick vertelt: “Mijn vader was hoofd van een school toen hij ziek werd en
overleed. Onze familie wilde niet helpen en mijn moeder kon uiteindelijk niet
voor ons gezin zorgen. We leden honger. Ze bracht mij naar de Zusters van de
Heilige Harten van Jezus en Maria, die me opnamen in hun opvangcentrum
voor weeskinderen. Toen ik ouder werd stuurden ze me naar school. Dankzij
hen heb ik het vak van kleermaker geleerd en weet ik hoe ik groente moet
verbouwen. Daar zal ik ze eeuwig dankbaar voor blijven.”
We houden de Sobere Maaltijd in 'de kleine JOANNES', Kerkstraat 68,
op zaterdag 28 maart 2020 om 17.30 uur.
Iedereen is van harte welkom en breng gerust uw kinderen mee. Intekenlijst ligt
achterin de kerk. Graag zelf soepkom en lepel meebrengen!
 
Inl. Margriet Heijkoop en Mieke Gianotten (071-407 4624)

Digitaal collecteren?
Kent u dat, u bent in de kerk en de
collecte komt er aan. Heb ik nog wat in
de portemonnee? Nee, ik betaal alles
via de pin! Inderdaad: het is niet meer
vanzelfsprekend dat iedereen contant
geld bij zich heeft, want bijna iedereen
betaalt met de pinpas. 
Daar is wat op gevonden. Er zijn steeds
meer kerken (maar ook verenigingen
en/of goede doelen) die de mogelijk-
heid van digitaal collecteren hebben
ingevoerd. Leest u dat nu goed? Digi-
taal collecteren? Hoe moet ik dat zien,
met je mobiel soms?
Ja, inderdaad, met je telefoon, maar
dan wel een smartphone. Onze collec-
tanten worden er al steeds vaker naar
gevraagd of dat ook in onze kerk mo-
gelijk is. En binnenkort gaat dat gebeu-
ren …  want we gaan een digitale op-
lossing voor geld geven ook aanbie-
den. Geen smartphone in uw bezit?
Dat is geen probleem want u kunt ook
nog steeds gewoon contant geld in het
mandje blijven doen! In de volgende
Augustinus leest u meer over hoe het
digitaal collecteren precies zal werken.
Wilt u niet wachten op meer informa-
tie? Ga dan eens kijken op de compu-
ter bij https://www.givtapp.net/ 
 
PvH

Hartelijke avond! (17 april)
Het wordt weer tijd voor een avondje
gezelligheid; kopje koffie, stukje taart,
wat leuks om creatief mee aan de gang
te gaan …. gezellig samenzijn!
Vrijdagavond 17 april hebben wij en
Petra van Hippe Stippe al in onze
agenda’s genoteerd.  Zet u hem er ook
alvast in? Graag horen we of u er dit
jaar bij bent op onze HARTELIJKE
AVOND!
We starten om 20.00 uur. We zullen,
zoals u inmiddels van ons gewend
bent, lekker creatief aan de gang gaan!
Opgeven kan tot vrijdag 10 april door
een mail te sturen naar
marloes.jongeneel@xs4all.nl of een
telefoontje of berichtje naar telefoon-
nummer 06-4372 5599.
De kosten voor deze avond zijn € 10,- 
p/p
We hopen weer op een avond vol ge-
zelligheid met elkaar!
 
Debby, Joke, Laura en Marloes

Bloemversiering
Ieder jaar opnieuw komt Wil van Rijn
op Stille Zaterdag al heel vroeg naar
de kerk om het kale kruis, dat op Goede
Vrijdag naar voren is gedragen tijdens
de Goede Vrijdagviering, te versieren
met alle bloemen die meegebracht
waren tijdens de kinderkruisweg en de
avondviering op Goede Vrijdag. Hij
doet dit in zijn eentje. Een klus die hij
ieder jaar weer opnieuw klaart en die
veel voldoening geeft, aan hem en ons
als wij op zaterdagavond in de kerk de
Paaswake vieren. Het is iets wat echt
bij onze parochiekern past. Maar dit
jaar zal het voor de laatste keer zijn dat
Wil dit zal doen. Gezien zijn leeftijd

heeft hij aangegeven dat het hem te
zwaar wordt. Daarom vanaf deze
plaats het verzoek of iemand hem wil
bijstaan, dit jaar al, bij het maken van
het bloemenkruis voor Pasen 2020. En
zo het stokje van de bloemversiering
van Wil overnemen.       Want ook de
kerstversiering zal hij niet meer kunnen
doen eind van dit jaar. We hopen dat
zich een parochiaan of een groepje
parochianen wil aanbieden om dit
leuke, maar vooral belangrijke werk
van Wil over te nemen. Want zonder
vrijwilligers zal er een kaal kruis zijn dit
jaar met Pasen en een kale kerk met
Kerst.
U kunt een mail sturen naar het secre-
tariaat : joannesdedoper.katwijk@ca-
sema.nl of bellen 071-402 9402
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Foto's Astrid v.d. Valk

Kippenvelmomenten bij De Vrolijke Noot op NPO 2
"Ontroerend om die kinderen zo te zien stralen met zingen”, "Wat een gaaf
kinderkoor, en zulke mooie teksten”, "Ik hield het niet droog hoor bij dat lied over
de kracht van Uw liefde” en "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zeker in de
kerk!”, zomaar vier van de vele waarderende en lovende reacties op het zingen
van kinderkoor De Vrolijke Noot in Katwijk na afloop van de televisieviering van
het bisdom Rotterdam zondag 9 februari om 10.00 uur op NPO 2. Dirigente
Agnes Bol was dan ook supertrots op wat haar kinderen muzikaal hadden
neergezet, alles geweldig begeleid door pianist Niek van der Meij.
 
Bol: "Voor de kinderen een ervaring om nooit meer te vergeten met een repeti-
tie vooraf met al dat licht en geluid. En dan werden we ook nog opgehaald met
de enige echte bus van de musical ‘Soldaat van Oranje’, passender kon het niet
zijn deze dag. Ook mooi om al die betrokken ouders te zien, meegereisd naar
Roelofarendsveen of thuis voor de buis. Leuk als je later hoort dat kinderen,
thuisgekomen, de viering met opa en oma en het gezin nog een keer hebben
nagenoten. Zo werd het in alle opzichten een stormachtige zondag voor De
Vrolijke Noot.”          

De Horizon zet haar deuren
open.
Na een welverdiende vakantie en een
geweldige finale van 'Horizon got Ta-
lent' zijn we in deze maand weer vol
frisse moed aan de slag gegaan. Op 4
maart de open ochtend voor alle be-
langstellende gezinnen die op zoek
zijn naar een basisschool. En iedereen
kan daar onze sfeer proeven. Veel
ouders die bij ons de school binnen
komen, ervaren direct de bijzondere
sfeer waarin kinderen zich veilig voe-
len. En dat is nou net wat kinderen
nodig hebben. Dus u bent van harte
welkom en leest u dit bericht te laat,
dan kunt u altijd een afspraak maken
om een kijkje te komen nemen in onze
school.
In deze periode praten we over het
thema ‘Ontbreken’.
Iedereen is weleens iets kwijt, maar
niet alles wat weg is zul je ook missen.
Als je iets echt mist, dan is het blijkbaar
belangrijk. Dat geldt voor spullen, maar
nog veel meer voor mensen. Jezus
vertelt drie verhalen over de herder die
zijn schaap kwijt is, de vrouw die haar
muntje kwijt is en de vader die zijn zoon

kwijt is.
Ze laten hun hart spreken en doen hun
best om het verlorene er weer bij te
halen. Want zelfs als jij iemand niet
mist, dan kan een ander hem toch
missen? Bovendien, draai het eens
om. En stel je eens voor dat je zelf
degene bent die verloren geraakt is…
 Kinderwoorddienst nieuws!
Het is nog een beetje vroeg maar
Palmpasen komt wel dichterbij. Opge-
ven kan al bij onze commissie. Zie
hieronder alle informatie:
Voordat het Pasen is vieren we Palm-
pasen (5 april). Jezus wordt dan als
een koning ingehaald. De mensen
staan met palmtakken langs de kant
van de weg te juichen.
 
Voor iedereen die dit leuk vindt, heb-
ben wij de mogelijkheid om op zondag-
ochtend 29 maart tijdens de kerkdienst
om 09.30 uur een palmpasenstok te
maken. 
De  palmpasenstok* heeft een beteke-
nis. De palmpasenstok heeft de vorm
van een kruis, dit verwijst naar het lij-
den en sterven van Jezus op Goede

Vrijdag. De palmpasenstok wordt ver-
sierd met crêpepapier* :
Groen is de kleur van hoop.
Geel is de kleur van de zon, het licht.
Groene takjes * verwijzen naar de in-
tocht van Jezus, die op een ezeltje
Jeruzalem binnen reed. 
Het haantje * verwijst naar Petrus,
voordat de haan drie keer kraaide had
hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet
kende.
Rozijnen staan symbool voor de 30
zilverlingen die Judas kreeg om Jezus
te verraden.
Spekjes  staan symbool voor de spons -
die de soldaten Jezus aanreikten.
De zuurstok verwijst naar de lans waar-
op de soldaten de spons met zure wijn
drukten.
Sinaasappel/mandarijn smaken soms
een beetje zuur net als de zure wijn die
de soldaten aan Jezus te drinken
gaven.
Pelpinda’s hebben 2 kanten waar de
pinda kan openbreken. Dit geeft de
keuze van Pilatus aan: moest hij Bar-
rabas of Jezus vrijlaten? Tip: rijg ze
aan een touwtje met naald en draad.
Het snoep en de andere versiersels
zijn tekens van vreugde over het nieu-
we leven.
Je kan bijvoorbeeld wat chocolade-
paaseitjes in een zakje  doen en deze
aan de stok hangen. Ook gaan er vaak
zakjes thee op en een zakje drinkbouil-
lon.
 
LET OP! De onderdelen met een *:
hier zorgen wij voor! De andere onder-
delen neem je  zelf mee (tip: gebruik
zakjes met lint of touw, zo bevestig je
het makkelijk aan de stok.
 
Je brengt de palmpasenstok na afloop
van de viering op zondag 5 april naar
een parochiaan die het nodig heeft. Je
krijgt van de leiding van de Kinder-
woorddienst een adres.
 
Geef je snel op. Mail je naam en woon-
plaats vóór 20 maart naar
mariska@jj-projectlead.nl
 
Groetjes, Linnsey en Marit

Kinderwoorddienst: 15 Maart
bijeenkomst om 09.30 uur !
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Voedselmanden
De voedselmanden zullen deze
maand in het weekend van 7 - 8 maart
en 4 - 5 april weer gereed staan voor
de cliënten van de voedselbank.

kampenonline.nl
Kerkvervoer
Contactpersoon voor RIJNSBURG is:
Anneke Noordermeer,
tel.: 071-4033 388
Contactpersoon voor KATWIJK EN 
VALKENBURG is:
Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of
06-1281 2203.  

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.

U komt toch ook  klaverjassen
in 'de kleine JOANNES'
maandag 23 maart 2020
Aanvang 19.45 uur

Henricus Franciscus Coopmans, echt-
genoot van Irene Coopmans.
Geboren 26 september 1941 en over-
leden 21 januari 2020.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevon-
den op 24 januari in onze parochiekerk,
waarna hij begraven is op ons kerkhof.
 
Cecilia Johanna Adriana van Schie –
Noordermeer, weduwe van Cornelis
Theodorus van Schie.
Geboren 1 september 1927 en overle-
den 26 januari 2020.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevon-
den op 1 februari in onze parochiekerk,
aansluitend de begrafenis op ons
kerkhof.
 
Maria Johanna van Bladel – van Helf-
teren, echtgenote van Bert van Bladel.
Geboren 28 november 1951 en over-
leden 7 februari 2020.
De uitvaart heeft plaatsgevonden
op 14 februari in het crematorium
Rhijnhof te Leiden.
 

Sam’s Kledingactie Voorjaar 2020
Op donderdag 2 april 2020 vindt de Kledinginzameling plaats.
Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur
Plaats: Voor de R.K. kerk H. Joannes de Doper, Kerkstraat 70, Katwijk.
 
In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische
groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de
twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit
hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben.
Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun dorp.
Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel van de lokale in-
frastructuur voor watervoorziening en landbouwproductie verwaarloosd of zelfs
verwoest.
 
De aanpak van Cordaid: Cordaid werkt met haar vertrouwde partnerorganisatie
RACIDA samen met de lokale overheid en vredesorganisaties aan vredesop-
bouw om de spanningen tussen de mensen in Liben- en Somaliëregio te ver-
minderen. Om zo effectief mogelijk te zijn, is Cordaid in 2019 gestart met het
zgn. Nexus-programma dat is gericht op zowel vredesopbouw als humanitaire
hulp en ontwikkeling voor mensen die terugkeren naar hun dorpen in de Liben-
regio. Binnen het Nexus-programma worden voor de ontwikkeling van het gebied
watervoorzieningen gerepareerd of gebouwd voor de terugkerende ontheem-
den. De waarde van water: water is cruciaal voor de lokale bevolking in de strijd
tegen de droogte en de conflicten. Het water dát er is, is vaak vervuild en niet
drinkbaar. Gevolg: ziektes grijpen om zich heen. Daarom maakt toegang tot
schoon water een belangrijk deel uit van het Nexus-programma. Drinkwater
dichtbij huis is immers van levensbelang.
 
Laten we hierbij weer helpen met onze Kledingactie.
U/jij doet toch ook mee?
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die
zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht
op www.samskledingactie.nl
Mocht u meer willen weten over onze organisatie of over de actie dan kunt u
contact met ons opnemen via 088-2080100.

 
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 jonge-
ren en ouderen, samen of alleenstaan-
den, 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)

Koffie drinken kleine JOANNES
 
Het koffie/thee drinken vindt plaats
na de viering van zondag 15 maart.
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Datum Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius en Datum Feesten / heiligen De Goede Herder / Wassenaar St. Jozef / Wasenaar Sint Willibrordus / Wasenaar
en bijzonderheden De Moeder Gods / Voorschoten en bijzonderheden

Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 Leidseweg 98 Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat 77

za. 29-feb.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / Cantor 19.00 EV Pater Magnin o.p. 19.00 EV Mgr. van Luyn sdb za. 29-feb.  19.00 EV
Pastoor Hagen / hier zijn 
laatste weekendviering / 
samenzang / cantor

zo. 1-mrt. Eerste zondag van de 
Veertigdagentijd  ---- Viering vervalt  ---- Viering vervalt  ---- Viering vervalt zo. 1-mrt. Eerste zondag van de 

Veertigdagentijd 
 

11.00
---- 
EV

Viering vervalt Franstalige 
parochie  ---- Viering vervalt 11.00 EV

Pastoor Hagen / Afscheid / 
Pastoraal team en 
concelebranten / Pro Deo / 
Vrolijke Noot / e.a.koren / 
KWD / crèche / receptie

ma. 2-mrt.  ma. 2-mrt.  
di. 3-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken di. 3-mrt.  10.30 EV Kap. Plavčić Kerkehout 09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 4-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken  11.30 WGV GBL Günther / Getijden-
gebed en Aanbidding

15.30

 19.00

EV
 
WCV

Kapelaan Plavčić 
Adegeest / Hillen GBL 
Klaasesz / Hillen

wo. 4-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić

do. 5-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 5-mrt.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 6-mrt.      vr. 6-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken  10.00 
20.00

EV 
tot

Kapelaan Plavčić/Soph.h.
22.00 u: Aanbidding

za. 7-mrt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 7-mrt.  19.00 EV Pater Magnin o.p. / 
samenzang

zo. 8-mrt. Tweede zondag van de 
Veertigdagentijd 09.30 EV Pater Magnin o.p. / Vocalis 11.00 EV

Vic.van Deelen / Pastoor 
Franken /Team Installatie 
van de pastoor/Gemengd 
koor / KWD / creche

11.00 EV
Mgr. van Luyn sdb / 
Laurentiuskoor / KWD / 
crèche

zo. 8-mrt. Tweede zondag van de 
Veertigdagentijd 

 
11.00

---- 
EV

Viering vervalt Franstalige 
parochie  ---- Viering vervalt

09.30

 15.00

EV

EV

Kapelaan Plavčić / Pro 
Deo / KWD 
Bisschop Mgr. v/d Hende 
Jongerenviering

ma. 9-mrt.  ma. 9-mrt.  

di. 10-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.30 EV Pastoor Franken 
Seniorenviering/Brouwer di. 10-mrt.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 11-mrt.  
09.00

 19.00 
EV 
WGV

Kapelaan Plavčić
GBL Noordermeer 
Meditatieve viering

 11.30 WGV GBL Günther / Getijden-
gebed en Aanbidding 15.00 EV Kapelaan Plavčić wo. 11-mrt.  10.30 EV Pastor Versteegen  09.00 EV Pastoor Franken

do. 12-mrt.    09.00 EV Pastoor Franken  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 12-mrt.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 13-mrt.      vr. 13-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken ( en 
Aanbidding)   20.00 tot 22.00 u: Aanbidding

za. 14-mrt.  19.00 EV Pastoor Franken / Cantor za. 14-mrt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 
samenzang / cantor

zo. 15-mrt. Derde zondag van de 
veertigdagentijd 09.30 EV 

Kapelaan Plavčić / 
Cantemus / KWD / 
koffiedrinken

11.00 EV Kapelaan Plavčić / Schola 
/ KWD / crèche 11.00 EV

Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / Laurentius- 
koor / KWD / crèche

zo. 15-mrt. Derde zondag van de 
veertigdagentijd 

09.30

 11.00

EV

EV

Pater Magnin o.p. / 
Dameskoor/koffiedrinken 
Franstalige parochie

 ---- Viering vervalt 09.30 EV Pastoor Franken / cantor-
samenzang / koffiedrinken

ma. 16-mrt.  ma. 16-mrt.  
di. 17-mrt.    09.00 EV Pastoor Franken 09.00 EV Pater Magnin o.p. di. 17-mrt.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 18-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken  11.30 WGV GBL Günther / Getijden-
gebed en Aanbidding  wo. 18-mrt.    09.00 EV Mgr. van Luyn sdb

do. 19-mrt.
Heilige Jozef, bruidegom 
van de maagd Maria 
(Hoogfeest)

  09.00 EV Kapelaan Plavčić  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 19-mrt.
Heilige Jozef, bruidegom 
van de maagd Maria 
(Hoogfeest)

  19.00 EV
Pastoor Franken / diaken 
Brink / Patroonsfeest / 
Magnificat Cantorij

 

vr. 20-mrt.      vr. 20-mrt.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  09.00 
24

EV
-uurs

Pastoor Franken 
Aanbidding

za. 21-mrt.  Stille Omgang 19.00 Werkgroep Taizé viering 19.00 EV Pastoor Franken za. 21-mrt.  Stille Omgang
09.00
19.00

EV
EV

Kapelaan Plavčić / 
Kap.Plavčić / samenzang

zo. 22-mrt.
Vierde zondag van de 
veertigdagentijd / zondag 
Laetare 
Gezinscatechese

09.30 EV Pater Magnin o.p. / Vocalis 11.00 EV Pater Magnin o.p. / Cantor 11.00 EV

Pastoor Franken en leden 
team PT / 
gezinscatechese / 
gezinsviering / crèche

zo. 22-mrt.
Vierde zondag van de 
veertigdagentijd / zondag 
Laetare 
Gezinscatechese

 
11.00

---- 
EV

Viering vervalt Franstalige 
parochie 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb 09.30 EV Em. past. Kurvers / Pro 

Deo

ma. 23-mrt.    ma. 23-mrt.  

di. 24-mrt.   10.30 EV Kapelaan Plavčić 
Overduin 09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken di. 24-mrt.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 25-mrt.
Aankondiging van de 
Heer / Maria Boodschap 
(Hoogfeest) 

09.00 
19.00 

EV 
WGV

Kapelaan Plavčić GBL 
Noordermeer Meditatieve 
viering

 11.30 WGV GBL Günther / Getijden-
gebed en Aanbidding  wo. 25-mrt.

Aankondiging van de 
Heer / Maria Boodschap 
(Hoogfeest) 

  19.00 EV
Pastoor Franken / Hoog- 
feest Maria Boodschap / 
Magnificat Cantorij

09.00 EV Pastoor Franken

do. 26-mrt.    09.00 EV Pastoor Franken  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 26-mrt.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  10.30 EV Kapelaan Plavčić 
Zorgcampus Willibrordus

vr. 27-mrt.      vr. 27-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken   20.00 tot 22.00 u: Boeteviering en 
aansluitend aanbidding

za. 28-mrt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić /Cantor za. 28-mrt.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 29-mrt. Vijfde zondag van de 
veertigdagentijd 09.30 EV Pastoor Franken / 

Cantemus 11.00 EV
Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / KWD / crèche / 
koffiedrinken

11.00 EV
Kapelaan Plavčić / 
Laurentiuskoor / KWD / 
crèche

zo. 29-mrt. Vijfde zondag van de 
veertigdagentijd 

09.30

 11.00

EV

EV

Mgr. van Luyn sdb / 
Dameskoor/koffiedrinken 
Franstalige parochie

 ---- Viering vervalt 09.30 EV Kapelaan Plavčić / cantor-
samenzang

ma. 30-mrt.  20.15 WGV GBL Günther Rozenkr. ma. 30-mrt.  

di. 31-mrt.    09.00 EV Pastoor Franken 09.00 EV Kapelaan Plavčić di. 31-mrt.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb / 
In parochiezaal Sion  

wo. 1-apr.  
09.00 
19.00

 

EV 
EV Pastoor Franken Kapelaan 

Plavčić Boeteviering  11.30 WGV GBL Günther / Getijden-
gebed en Aanbidding

15.30 
19.00 

WCV 
WCV

GBL Naber Adegeest / 
Hillen GBL Naber / Hillen wo. 1-apr.    09.00 EV Kapelaan Plavčić

do. 2-apr.    09.00 EV Kapelaan Plavčić  19.00 EV Pastoor Franken do. 2-apr.   09.00 EV Pastoor Franken / 
In parochiezaal Sion  

vr. 3-apr.     vr. 3-apr.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  
10.00

20.00

EV

tot

Pastoor Franken / 
Sophiekehuis
22.00 u: Aanbidding

za. 4-apr.  19.00 EV Pater Magnin o.p. 
Palmpasen 19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 4-apr.  19.00 EV Pastoor Franken / 

samenzang

zo. 5-apr. Palm en Passiezondag 09.30 EV 
Kapelaan Plavčić 
Gezinsviering / De Vrolijke 
Noot

11.00 EV
Mgr. van Luyn sdb / 
Diaken Winnubst / 
Dameskoor/KWD/crèche

11.00 EV Pastoor Franken 
Laurentiuskoor zo. 5-apr. Palm en Passiezondag  

11.00
---- 
EV

Viering vervalt Franstalige 
parochie ---- Viering vervalt 09.30 EV

Pater Magnin o.p. / diaken 
Brink / KWD / Pro Deo / 
koffiedrinken

Legenda: VC-NTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering Legenda: VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering
WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering
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Datum Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius en Datum Feesten / heiligen De Goede Herder / Wassenaar St. Jozef / Wasenaar Sint Willibrordus / Wasenaar
en bijzonderheden De Moeder Gods / Voorschoten en bijzonderheden

Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 Leidseweg 98 Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat 77

za. 29-feb.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / Cantor 19.00 EV Pater Magnin o.p. 19.00 EV Mgr. van Luyn sdb za. 29-feb.  19.00 EV
Pastoor Hagen / hier zijn 
laatste weekendviering / 
samenzang / cantor

zo. 1-mrt. Eerste zondag van de 
Veertigdagentijd  ---- Viering vervalt  ---- Viering vervalt  ---- Viering vervalt zo. 1-mrt. Eerste zondag van de 

Veertigdagentijd 
 

11.00
---- 
EV

Viering vervalt Franstalige 
parochie  ---- Viering vervalt 11.00 EV

Pastoor Hagen / Afscheid / 
Pastoraal team en 
concelebranten / Pro Deo / 
Vrolijke Noot / e.a.koren / 
KWD / crèche / receptie

ma. 2-mrt.  ma. 2-mrt.  
di. 3-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken di. 3-mrt.  10.30 EV Kap. Plavčić Kerkehout 09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 4-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken  11.30 WGV GBL Günther / Getijden-
gebed en Aanbidding

15.30

 19.00

EV
 
WCV

Kapelaan Plavčić 
Adegeest / Hillen GBL 
Klaasesz / Hillen

wo. 4-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić

do. 5-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 5-mrt.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 6-mrt.      vr. 6-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken  10.00 
20.00

EV 
tot

Kapelaan Plavčić/Soph.h.
22.00 u: Aanbidding

za. 7-mrt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 7-mrt.  19.00 EV Pater Magnin o.p. / 
samenzang

zo. 8-mrt. Tweede zondag van de 
Veertigdagentijd 09.30 EV Pater Magnin o.p. / Vocalis 11.00 EV

Vic.van Deelen / Pastoor 
Franken /Team Installatie 
van de pastoor/Gemengd 
koor / KWD / creche

11.00 EV
Mgr. van Luyn sdb / 
Laurentiuskoor / KWD / 
crèche

zo. 8-mrt. Tweede zondag van de 
Veertigdagentijd 

 
11.00

---- 
EV

Viering vervalt Franstalige 
parochie  ---- Viering vervalt

09.30

 15.00

EV

EV

Kapelaan Plavčić / Pro 
Deo / KWD 
Bisschop Mgr. v/d Hende 
Jongerenviering

ma. 9-mrt.  ma. 9-mrt.  

di. 10-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.30 EV Pastoor Franken 
Seniorenviering/Brouwer di. 10-mrt.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 11-mrt.  
09.00

 19.00 
EV 
WGV

Kapelaan Plavčić
GBL Noordermeer 
Meditatieve viering

 11.30 WGV GBL Günther / Getijden-
gebed en Aanbidding 15.00 EV Kapelaan Plavčić wo. 11-mrt.  10.30 EV Pastor Versteegen  09.00 EV Pastoor Franken

do. 12-mrt.    09.00 EV Pastoor Franken  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 12-mrt.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 13-mrt.      vr. 13-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken ( en 
Aanbidding)   20.00 tot 22.00 u: Aanbidding

za. 14-mrt.  19.00 EV Pastoor Franken / Cantor za. 14-mrt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 
samenzang / cantor

zo. 15-mrt. Derde zondag van de 
veertigdagentijd 09.30 EV 

Kapelaan Plavčić / 
Cantemus / KWD / 
koffiedrinken

11.00 EV Kapelaan Plavčić / Schola 
/ KWD / crèche 11.00 EV

Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / Laurentius- 
koor / KWD / crèche

zo. 15-mrt. Derde zondag van de 
veertigdagentijd 

09.30

 11.00

EV

EV

Pater Magnin o.p. / 
Dameskoor/koffiedrinken 
Franstalige parochie

 ---- Viering vervalt 09.30 EV Pastoor Franken / cantor-
samenzang / koffiedrinken

ma. 16-mrt.  ma. 16-mrt.  
di. 17-mrt.    09.00 EV Pastoor Franken 09.00 EV Pater Magnin o.p. di. 17-mrt.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 18-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken  11.30 WGV GBL Günther / Getijden-
gebed en Aanbidding  wo. 18-mrt.    09.00 EV Mgr. van Luyn sdb

do. 19-mrt.
Heilige Jozef, bruidegom 
van de maagd Maria 
(Hoogfeest)

  09.00 EV Kapelaan Plavčić  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 19-mrt.
Heilige Jozef, bruidegom 
van de maagd Maria 
(Hoogfeest)

  19.00 EV
Pastoor Franken / diaken 
Brink / Patroonsfeest / 
Magnificat Cantorij

 

vr. 20-mrt.      vr. 20-mrt.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  09.00 
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EV
-uurs

Pastoor Franken 
Aanbidding

za. 21-mrt.  Stille Omgang 19.00 Werkgroep Taizé viering 19.00 EV Pastoor Franken za. 21-mrt.  Stille Omgang
09.00
19.00

EV
EV

Kapelaan Plavčić / 
Kap.Plavčić / samenzang

zo. 22-mrt.
Vierde zondag van de 
veertigdagentijd / zondag 
Laetare 
Gezinscatechese

09.30 EV Pater Magnin o.p. / Vocalis 11.00 EV Pater Magnin o.p. / Cantor 11.00 EV

Pastoor Franken en leden 
team PT / 
gezinscatechese / 
gezinsviering / crèche

zo. 22-mrt.
Vierde zondag van de 
veertigdagentijd / zondag 
Laetare 
Gezinscatechese

 
11.00

---- 
EV

Viering vervalt Franstalige 
parochie 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb 09.30 EV Em. past. Kurvers / Pro 

Deo

ma. 23-mrt.    ma. 23-mrt.  

di. 24-mrt.   10.30 EV Kapelaan Plavčić 
Overduin 09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken di. 24-mrt.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 25-mrt.
Aankondiging van de 
Heer / Maria Boodschap 
(Hoogfeest) 

09.00 
19.00 

EV 
WGV

Kapelaan Plavčić GBL 
Noordermeer Meditatieve 
viering

 11.30 WGV GBL Günther / Getijden-
gebed en Aanbidding  wo. 25-mrt.

Aankondiging van de 
Heer / Maria Boodschap 
(Hoogfeest) 

  19.00 EV
Pastoor Franken / Hoog- 
feest Maria Boodschap / 
Magnificat Cantorij

09.00 EV Pastoor Franken

do. 26-mrt.    09.00 EV Pastoor Franken  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 26-mrt.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  10.30 EV Kapelaan Plavčić 
Zorgcampus Willibrordus

vr. 27-mrt.      vr. 27-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken   20.00 tot 22.00 u: Boeteviering en 
aansluitend aanbidding

za. 28-mrt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić /Cantor za. 28-mrt.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 29-mrt. Vijfde zondag van de 
veertigdagentijd 09.30 EV Pastoor Franken / 

Cantemus 11.00 EV
Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / KWD / crèche / 
koffiedrinken

11.00 EV
Kapelaan Plavčić / 
Laurentiuskoor / KWD / 
crèche

zo. 29-mrt. Vijfde zondag van de 
veertigdagentijd 

09.30

 11.00

EV

EV

Mgr. van Luyn sdb / 
Dameskoor/koffiedrinken 
Franstalige parochie

 ---- Viering vervalt 09.30 EV Kapelaan Plavčić / cantor-
samenzang

ma. 30-mrt.  20.15 WGV GBL Günther Rozenkr. ma. 30-mrt.  

di. 31-mrt.    09.00 EV Pastoor Franken 09.00 EV Kapelaan Plavčić di. 31-mrt.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb / 
In parochiezaal Sion  

wo. 1-apr.  
09.00 
19.00

 

EV 
EV Pastoor Franken Kapelaan 

Plavčić Boeteviering  11.30 WGV GBL Günther / Getijden-
gebed en Aanbidding

15.30 
19.00 

WCV 
WCV

GBL Naber Adegeest / 
Hillen GBL Naber / Hillen wo. 1-apr.    09.00 EV Kapelaan Plavčić

do. 2-apr.    09.00 EV Kapelaan Plavčić  19.00 EV Pastoor Franken do. 2-apr.   09.00 EV Pastoor Franken / 
In parochiezaal Sion  

vr. 3-apr.     vr. 3-apr.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  
10.00

20.00

EV

tot

Pastoor Franken / 
Sophiekehuis
22.00 u: Aanbidding

za. 4-apr.  19.00 EV Pater Magnin o.p. 
Palmpasen 19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 4-apr.  19.00 EV Pastoor Franken / 

samenzang

zo. 5-apr. Palm en Passiezondag 09.30 EV 
Kapelaan Plavčić 
Gezinsviering / De Vrolijke 
Noot

11.00 EV
Mgr. van Luyn sdb / 
Diaken Winnubst / 
Dameskoor/KWD/crèche

11.00 EV Pastoor Franken 
Laurentiuskoor zo. 5-apr. Palm en Passiezondag  

11.00
---- 
EV

Viering vervalt Franstalige 
parochie ---- Viering vervalt 09.30 EV

Pater Magnin o.p. / diaken 
Brink / KWD / Pro Deo / 
koffiedrinken

Legenda: VC-NTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering Legenda: VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering
WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering
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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
 

Huispaaskaars
Evenals vorige jaren krijgt u via de
parochie weer de mogelijkheid een
huispaaskaars aan te schaffen.
De huispaaskaars is 30 cm hoog, heeft
een doorsnede van 8 cm en is een
verkleinde uitvoering van de paas-
kaars, die voor de kerk gekozen werd.
De prijs bedraagt € 27,00.

Als u geïnteresseerd bent, wilt u dit dan
uiterlijk zondag 15 maart melden in de
sacristie na afloop van de zondagvie-
ring of via ons secretariaat: e-mail
pastorie@willibrordoegstgeest.nl of tel.
071 517 53 04.

Betaling op NL 69 RABO 0138 4007
41 van de parochie H. Augustinus,
onder vermelding van 'huispaaskaars'.
U kunt ook contant betalen in de sa-
cristie.

Activiteiten
Afscheid pastoor Michel Hagen
Zondag 1 maart, 11.00 uur, Wassenaar
Geen viering in Oegstgeest
 
Installatie pastoor Rochus Franken
Zondag 8 maart, 11.00 uur, Oegstgeest
Met receptie in La France, 12.30 uur
 
Inzameling voedselbank
Weekend van 14 en 15 maart
en 4 en 5 april
 
Schrijven voor
Amnesty International
Maandag 9 maart van 14.00-
16.00 uur in de pastorie
 
Napraten over de lezingen
van de ochtendviering
Dinsdag 10 maart, 10.00 uur
 
Stille Omgang Amsterdam
Zaterdag/zondag 21/22 maart
 
Gezinscatechese Voorschoten
Zondag 22 maart, 9.30 uur

Wij gedenken ...
...Cornelis Maria (Cor) Streng, we-
duwnaar van Riekie Streng-Lubbe,
vader en opa. Cor werd op 5 januari
1926 in Nieuwerkerk aan den IJssel
geboren en overleed op 23 januari. De
uitvaartplechtigheid vond plaats op
dinsdag 26 januari in H. Willlibrordkerk,
waarna Cor is begraven bij Riekie in
het familiegraf op het parochiekerkhof.
 
Moge deze lieve dode rusten in Gods
licht en vrede.

Actie Kerkbalans: geven van
je gaven
Met onze gaven en talenten mogen we
bijdragen aan de opbouw van het ko-
ninkrijk van God, ieder vanuit zijn eigen
plek en mogelijkheden. Deze gaven en
talenten hebben we van God gekre-
gen. Daar mogen we ook iets van te-
ruggeven.
 
De Actie Kerkbalans is van start ge-
gaan. Uw gift is meer dan welkom.
Onderhoud van het kerkgebouw, en
ook het pastoraal team, missionaire en
maatschappelijke projecten kosten
geld.
Geeft u om de kerk? Doe dan mee met
de Actie Kerkbalans. U kunt uw toe-
zegging doorgeven aan het secretari-
aat. Handig is de automatische bijdra-
ge per kwartaal of maand. Dat kunt u
eenvoudig regelen met uw eigen inter-
netbankieren.
 
Door uw gift kunnen we samen van
betekenis zijn en blijven voor de men-
sen om ons heen. Elke bijdrage is
welkom, groot of klein, ieder naar eigen
vermogen.
 
Bron: bisdom Rotterdam
 
Op 26 februari, Aswoensdag, is de
Veertigdagentijd begonnen, tijd van
bezinning en voorbereiding op
Pasen. In Oegstgeest vullen we dat
met de gezamenlijke kerken in met
Sobere Maaltijden, op de woensda-
gen 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april.
In het paasnummer van OKe, dat
een dezer dagen verschijnt, vindt u
daarover alle informatie.
In De Augustinus nr. 4 komen de
gegevens van Pasen.              EvL
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Foto EvL

Na de laatste redactievergadering deden we
samen de afwas, een 'schone' (ofwel mooie)
afsluiting. Foto MdM

Einde van een tijdperk
Vanaf 2011, direct na mijn vervroegde
pensionering, was ik betrokken bij de
totstandkoming van de parochie H.
Augustinus. Met als logisch vervolg dat
ik in 2012 deel ging uitmaken van de
pastoraatgroep van de parochiekern
H. Willibrord. Het begin van een boei-
ende periode. Het was wel even wen-
nen: we waren niet meer zelfstandig
maar moesten ons voegen naar de
regels van de parochie. Voor ons ge-
voel de regels van ‘Wassenaar’, maar
het bleken de regels van het bisdom.
Een van de pijnlijke veranderingen was
voor mij dat we niet meer onder twee
gedaanten te communie mochten
gaan, terwijl we dat al zoveel jaren
gewend waren.
Geleidelijk wenden we aan de nieuwe
situatie, aan het team met pastoor
Michel Hagen als moderator. We be-
wogen mee met de veranderingen in
het team, ook al waren die niet altijd
even gemakkelijk.
 
Persoonlijk ben ik Michel Hagen
steeds meer gaan waarderen, vooral
toen ik begin 2018 eindredacteur werd
van De Augustinus en meer met hem
ging samenwerken. We hadden soms
discussies over bepaalde geloofsza-
ken waarbij we het niet met elkaar eens
werden, maar in het werk voor ‘ons
blad’ zaten we op één lijn en waren we
even fanatiek en consciëntieus.
Ik ga hem zeker missen, maar ik kijk
ook met goede hoop uit naar de toe-
komst met pastoor Rochus Franken.
 
Els van Leuken

Kom je meezingen?
Elke donderdagmiddag om 16.00 uur, weer of geen weer, komen er 5 meisjes
naar de repetitie van het Kinderkoor. Ze hebben al een aantal liederen geleerd
en gaan 5 april voor het eerst meezingen met het Dameskoor. Die dag is het
Palmzondag en dan komen er veel kinderen naar de kerk.
Mijn advies: luister maar goed en praat er thuis eens over of het niet iets voor
jou is. Er kunnen (en moeten) nog veel meer kinderen bij, zowel jongens als
meisjes. Je kunt op Palmzondag aan de kinderen van het koor of aan Usha of
Leonardo vragen waarom het zo leuk is om mee te doen.
Je kunt je aanmelden bij het secretariaat: telefonisch: 071-517 53 04 of per
e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl
 
Els van Leuken

Er komen nog deuren in!Foto's EvL

Bijna klaar!
Er is hard gewerkt, achter in de kerk. En alles is volgens planning verlopen.
Binnenkort beschikken we over de noodzakelijke voorzieningen, vooral belang-
rijk bij uitvaarten bijvoorbeeld.
 
Door de parochianen gefinancierd, middels de Actie Kerkbalans.
Hartelijk dank!
 
Els van Leuken
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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 9.00 uur en do 19.00 uur H. Laurentius
zo 11.00 uur H. Laurentius
Locatiereferent:
Diaken Peter Winnubst (PW), tel. 06-24434516
E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur:
mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ)
e-mail: mimpen08@casema.nl

Agenda
26 februari t/m 12 april
               Bisschoppelijke Vastenactie 
Maandag         2 maart 
11.00 uur          Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL kerk)
20.00 uur          Samenscholen: Hanna Arendt, nieuw
                         beginnen (De Werf)
Dinsdag           3 maart
18.00 uur          Samenscholen: Veertigdagentijd vasten-
                          maaltijd (De Werf) 
18.50 uur          Samenscholen: Veertigdagentijd vesper
                         (Het Kruispunt) 
19.30 uur          Samenscholen: Veertigdagentijd film
                         Dying Young (De Werf) 
Woensdag       4 maart  
10.15 uur          Samenscholen: Op woensdagmorgen
                         (De Werf) 
Donderdag       5 en 19 maart 
19.30 uur          Christelijke meditatie (Pluspunt) 
Zaterdag          7, 14, 21 ,28 maart en 4 april 
16.00 uur          Christelijke meditatie (Bondsgebouw)
Dinsdag           10 maart  Seniorenviering 
Woensdag       11 maart 
12.00 uur          Samenscholen: Lunchgesprekken
                         (De Werf) 
Donderdag      12 maart 
20.00 uur          Samenscholen: Groene muziek
                         (Consistorie van Het Kruispunt) 
Zondag            15 maart 
09.30 uur          Bijbelgesprek (Pastorie HL) 
Maandag         16 maart 
20.00 uur          Samenscholen: Groene Bijbelteksten
                         (Consistorie van Het Kruispunt) 
Woensdag       18 maart 
18.00 uur          Samenscholen: Veertigdagentijd vasten-
                         maaltijd (Bondsgebouw) 
18.50 uur          Samenscholen: Veertigdagentijd vesper
                         (HL kerk) 
19.30 uur          Samenscholen: Veertigdagentijd film
                         Sarah’s Key (Bondsgebouw) 
Donderdag      19 maart 
15.00 uur          Samenscholen: Bijbelkring op donderdag-
                         middag (Consistorie van Het Kruispunt) 
Zondag            22 maart 

09.30 uur          Gezinscatechese 3 (Bondsgebouw) 
09.30 uur          EHC bijeenkomst 3 (Bondsgebouw) 
Dinsdag           24 maart 
14.00 uur          Lees/gesprekskring (Pastorie HL) 
20.15 uur          Samenscholen: bruggenbouwers
                         (Bij één van de deelnemers thuis) 
Woensdag       1 april 
12.00 uur          Samenscholen: Lunchgesprekken
                         (De Werf) 
Donderdag       2 april 
18.00 uur          Samenscholen: Veertigdagentijd vasten-
                         maaltijd (De Werf) 
18.50 uur          Samenscholen: Veertigdagentijd vesper
                         (Het Kruispunt) 
19.30 uur          Samenscholen: Veertigdagentijd film
                         Long walk to freedom (De Werf) 
Maandag          6 april 
11.00 uur          Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL kerk) 

Familieberichten

Is gedoopt
Op zondag 9 fe-
bruari is gedoopt:
Casper Rijsdijk,
zoon van Michael Rijsdijk en Anique Persoon.
Dat hij binnen onze geloofsgemeenschap mag uitgroeien
tot een blij en betrokken christenmens.

Overledenen
Op zondag 19 januari jl. is op 74-jarige leeftijd overleden:
Engeltje Margriet Bloemen-Miedema, Elly, geboren in
Engwierum op 28 augustus 1945. Zij nam in de zestiger
jaren afstand van het geloof, dat ze vanuit de protestantse
traditie had meegekregen en ervoer dit moment toen
vooral als een bevrijding. Toch bleven de vragen van het
geloof haar bezig houden. Na de dood van haar man Chris
Pauk in 2003 stortte haar wereld in. Ze kon zich met hulp
van haar kinderen, familie en vrienden langzaam herpak-
ken. In 2006 ontmoette ze Rob Bloemen, waarmee ze in
2010 trouwde. Daarover schreef ze zelf: "Wij zijn beiden
opnieuw gaan leven en gelukkig geworden en hebben er
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wederzijds vrienden en vriendinnen bijgekregen". Met Rob
bezocht ze ook regelmatig de katholieke liturgie. Haar
ziekte kwam, zoals ze dat zelf noemde, letterlijk als een dief
in de nacht. Na een gesprek met pastoor Hagen vond ze
samen met haar man Rob genoeg houvast om vanuit de H.
Laurentiuskerk haar uitvaart te willen hebben. Deze was op
vrijdag 24 januari in het bijzijn van veel vrienden en beken-
den.

Op 31 januari is op 82-jarige leeftijd overleden: Humphrey
Ernest Foster. De crematie heeft plaatsgevonden op vrijdag
7 februari op Rhijnhof.

Op maandag 3 februari is op 80-jarige leeftijd overleden:
onze oud-parochiaan Jeanne Roodakker–van der Meer. 
Tijdens haar jarenlange verblijf in Voorschoten heeft zij zich
o.m. als wijkcontactpersoon ingezet voor onze parochie.
Om tijdens haar ziekte dichter bij haar kinderen te zijn is zij
vorig jaar verhuisd naar een verpleeghuis in Eindhoven. De
crematie heeft plaatsgevonden op vrijdag 7 februari.

Mogen zij opgenomen zijn in Gods eeuwige liefde.

Veertigdagenkalender
Ook dit jaar brengt de Raad van Samenwerkende Kerken
in Voorschoten een Veertigdagenkalender uit die gemaakt
is door christenen die zich op een of andere manier met dit
dorp verbonden voelen.

Het thema is dit jaar:
‘Pijn & Nieuw Leven’. Die
woorden vinden hun oor-
sprong in het jaarthema van
de Voorschotense kerken:
‘Groen’. Dat herinnert
onder andere aan de natuur.
Die natuur is schepping, is
ons dus van God gegeven.
In die natuur groeit en bloeit
het van het nieuwe leven.
Tegelijk weten we dat het

nieuwe leven van Pasen er niet gekomen is zonder pijn. In
de Veertigdagentijd staan we ook bij die pijn stil. Tegelijk
eindigt de Veertigdagentijd op Pasen, het feest van Jezus'
opstanding: nieuw leven.

De kalender komt uit op zondag 23 februari 2020. Dat is de
zondag voor Aswoensdag, 26 februari 2020, de dag
waarop de Veertigdagentijd begint. Vanaf die zondag zal
hij in de kerken van Voorschoten beschikbaar zijn. Sterker
nog: ook in de gevangenis en in de Leidse Ekklesia bestaat
belangstelling voor deze kalender. Pastor Michel Hagen
heeft voorgesteld de kalender in de hele Augustinusparo-
chie aan te bieden, dus ook in Oegstgeest, Katwijk en
Wassenaar.

We hopen dat de kalender velen bemoedigen en inspireren
mag.

Freek Bakker

Seniorenviering
Graag nodigen wij u uit voor de Seniorenviering op dinsdag 
10 maart a.s. om 09.30 uur in de Laurentiuskerk. Zoals u
in de vorige Augustinus hebt kunnen lezen, zijn de tijden
van de doordeweekse vieringen gewijzigd. De ochtendvie-
ring is voortaan op dinsdag en dat is de reden dat de Seni-
orenvieringen in het vervolg op dinsdag zullen zijn. Verder
is er niets veranderd, dus na afloop hopen wij van harte dat
de wijziging van de dag geen reden is onze Seniorenvie-
ringen niet meer te bezoeken.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent zelfstandig naar
deze viering te komen, neem dan telefonisch contact met
ons op (Willy en George Meijer, tel. 561 88 84) en wij zorgen
er dan voor dat u wordt opgehaald en weer thuis gebracht.

Dus graag tot ziens op 10 maart a.s. om 9.30 uur in de
Laurentiuskerk.

Werkgroep Voorbereiding Seniorenvieringen

Veertigdagentijd 2020:
In de veertigdagentijd denken we na over ons leven. We
kunnen heel gelukkig zijn, maar ook heel verdrietig. Wat
betekent dan het lijden van de Heer voor ons? Met in ons
achterhoofd het jaarthema 'Groen', kijken we tegelijk of we
ook in de natuur dingen ontdekken die inspiratie geven en
ons misschien een stapje verder helpen.

We bereiden ons voor door een zogenaamde vastenmaal-
tijd te houden en een vesperdienst en daarna een avond
van bezinning, waarin we stilstaan bij de pijn en het verdriet
die het leven kan geven, maar in de films zien we ook dat
het daarmee niet afgelopen is. Het lijden van de Heer wordt
immers gevolgd door een opstanding. Dat houden we in
gedachten bij de film waar we naar kijken. Na de film is er
een nagesprek. Ds. Freek Bakker zal daarbij steeds onze
begeleider zijn. Het gaat om de volgende films:

'Dying Young' (Joel Schumacher, 1991). Hilary O’Neill
(Julia Roberts) ontdekt dat haar vriend haar bedrogen heeft.
Op dat moment vindt zij werk als privé-verpleegster van
Victor Geddes (Campbell Scott), een jonge man die lijdt
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aan leukemie. Ze worden verliefd, maar weten dat hun
liefde vanwege de ziekte van Victor niet lang zal duren. Het
is een heftige, maar ook heel mooie film.

'Haar naam was Sarah' (Gilles Paquet-Brenner, 2010). De
Joodse Sarah Starzinski ligt op 16 juli 1942 met haar
broertje Michel in bed in haar slaapkamer. De Franse poli-
tie valt binnen. Sarah raadt haar broertje aan de kast in te
vluchten. Ze sluit de kast en doet de deur op slot. Sarah
zelf wordt met haar vader en moeder opgepakt. Na de
oorlog komt Sarah uiteindelijk in New York terecht. Haar
schoondochter ontdekt na het overlijden van Sarah wat er
in de familie van haar schoonmoeder is gebeurd.

'Long Walk to Freedom' (Justin Chadwick, 2013) is een film
over het leven van Nelson Mandela, dè film, zoals dat heet.
Tegenwoordig herinneren we Mandela vooral als de eerste
zwarte president van Zuid-Afrika. Maar voor hij president
werd, heeft hij eerst in het verzet gezeten en toen vele lange
jaren in de gevangenis op het Robbeneiland. Daar maakte
hij, al voor hij vrij kwam, grote indruk op zijn bewakers.

Duidelijk drie films om over na te praten. Dat willen we dan
ook graag doen.

De avonden zijn als volgt opgebouwd. Om 18.00 uur is er
een vastenmaaltijd, om 18.50 uur een vesper, en om 19.30
uur begint de film en daarmee de bezinningsavond.           
                                        
dinsdag 3 maart,        De Werf bij Het Kruispunt:
                                   Dying Young (Joel Schumacher,
                                   1991)

woensdag 18 maart,  Bondsgebouw bij de H. Laurentius-
                                   kerk:
                                   Haar naam was Sarah (Gilles
                                   Paquet-Brenner, 2010)

donderdag 2 april,      De Werf bij Het Kruispunt:
                                   Long Walk to Freedom (Justin
                                   Chadwick, 2013)

Informatie: Freek L. Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.
com, tel. 5761130, mob. 06-13805668.

Zondag 15 maart 2020:
Gesprek over de eerste twee lezingen van die zondag
in de vergaderkamer van de pastorie van 9.30 uur –
10.30 uur.

Misschien denkt u: alweer een gesprek?
We hebben toch ook al gesprekstafels. En wat te denken

van alle vergaderingen en noem maar op.
Ja inderdaad: we praten wat af.
Toch wil ik een lans breken voor dit gesprek en voor de
eventueel volgende gesprekken.
Dit gesprek komt niet zomaar uit de lucht vallen. Eigenlijk
is het een voortzetting van de bijbelmaand.
Nog mooier, hoor ik u denken: de bijbelmaand in één uur!
Dat is nog eens spelen met de tijd!
Ja en nee. Ik wil het uitleggen:

U herinnert zich zeker nog onze bijbelmaanden die twintig
jaar lang jaarlijks deel uitmaakten van onze activiteiten. In
zo’n maand werd een bijbelboek, zoals bijvoorbeeld 'Jona'
of  'Tobit' onder de loep genomen. De tekst werd gelezen
en vrij grondig geanalyseerd, vaak met behulp van een
theoloog. We keken ook hoe zo’n boek onderwerp was
geweest van schilderkunst, muziek of literatuur. De tekst
van zo’n boek stond centraal in de zondagse vieringen van
die maand – er werd dus ook over gepreekt – en geduren-
de de maand waren er nog vier avonden, waarop we met
het boek bezig waren.

Door veranderingen in de parochie was het niet meer mo-
gelijk de teksten van de bijbelmaand nog in de zondagse
vieringen te laten klinken. Bovendien werd het bezoekers-
aantal van de avonden dat gedurende vele jaren groot was
geweest geleidelijk minder.
Als een activiteit om wat voor reden ook niet meer 'loopt'
moet je er een punt achter durven zetten of het concept
veranderen, zodat een waardevol aspect ervan niet verlo-
ren gaat. Dat laatste heeft de werkgroep 'Bijbelmaand'  dan
ook geprobeerd in overleg met Peter Winnubst en de
Pastoraatgroep.

Wat willen we gaan doen? De komende tijd  zullen we
maandelijks op zondag één uur uittrekken om met parochi-
anen die dat willen twee bijbelteksten zo diepgaand moge-
lijk te bespreken. De teksten die we nemen zijn de eerste
en tweede lezing van die betreffende zondag. Het evange-
lie laten we buiten beschouwing; niet omdat dat niet belang-
rijk zou zijn, maar omdat we in ieder geval daarover zullen
horen in de overweging of homilie van die dag. We komen
bijeen (vóór de Eucharistieviering van 11.00 uur) van 9.30
uur – 10.30 uur.

Werd de bijbelmaand in het leven geroepen om parochia-
nen meer kennis te laten maken met wat er in de Bijbel
staat, dan is dat doel ook in het nieuwe concept duidelijk
gewaarborgd. Kan een gedicht of een schilderij of een
muziekstuk nog meer diepte geven aan de tekst, dan zullen
wij niet schromen die bij de bijeenkomst te betrekken.

Schrijft u 15 maart in uw agenda?
We bespreken dan de twee eerste lezingen van de derde
zondag van de Veertigdagentijd:
Exodus 17, 3-7 en Romeinen 5, 1-2.5-8.

Namens Peter Winnubst, de Pastoraatgroep en de Werk-
groep Bijbelmaand,

José Klaasesz
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Bij klachten over de verzending van De Augustinus in
Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel.
071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl

Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. in-
leveren vóór 16 maart 2020 bij het Kerkelijk Bureau of
de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

Tuinaarde-actie Impeesa
Scoutinggroep
'Impeesa'
Voorschoten

De scouts van Impeesa gaan weer op pad om zoveel mo-
gelijk zakken tuinaarde en doosjes viooltjes te verkopen.
De organisatie en leiding van deze actie zijn al een hele tijd
in de handen van 'De Vereniging Impeesa'. De opbrengst
van deze actie is bedoeld om de materialen aan te vullen
en ook nieuwe activiteiten op de rails te zetten.

De organisatie wordt gesteund door een grote groep ou-
ders, broers en zussen die meehelpen bij het afleveren van
de zakken tuinaarde (30-35 liter) en bakken viooltjes (12
potjes grootbloemigen per bak) tot aan de deur.

Mochten de jeugdleden onverhoopt aan de deur geweest
zijn om een bestelling op te nemen, kunt u ook telefonisch
bij ons bestellen. Uw bestelling wordt op zaterdag 21
maart a.s. gebracht. Vanaf 10.00 uur mogen we met de
lading de straat op. We staan op het Gounodplantsoen,
alwaar ook tuinaarde en violen gekocht kunnen worden.

Telefonisch bestellen: Ina Kershof  071 - 561 5166

Nieuwe penningmeester van de
Beheercommissie
Bernard Drabbe is Jan Iemenschot opgevolgd als penning-
meester van de Beheercommissie van de parochiekern H.
Laurentius en de Moeder Gods. Die functie staat genoteerd
als finbeheer@rkvoorschoten.nl.
 
Bernard Reuser
Voorzitter Beheercommissie

Vlietlandegespreksgroep
De groep heeft deze naam, omdat de gespreksgroep ge-
start is in het vroegere Vlietlande-huis aan de Zwaluwweg.
Hier begon dominee Cor Schaap, met een aantal bewoners,
bijeenkomsten rondom de bijbel. Later hebben dominee
Fröberg en pastor Van Beurden deze bijeenkomsten
voortgezet en kwamen we een tijdje bij elkaar in de Hoek-
steen. 

Intussen verhuisden de bewoners van het Vlietlande-huis
naar verschillende locaties in en buiten Voorschoten. Het
bijzondere is dat de bestaande groep toch éénmaal in de
maand bij elkaar blijft komen. Nu in de huiskamer van de
locatie aan de Multatulilaan. Het blijft goed te zien hoe de
bewoners meteen weer, vertrouwd met elkaar, de draad
oppakken.

Dominee Guus Fröberg verhuisde naar elders om daar zijn
werk voort te zetten en dominee Hanna Smit ging samen
met pastor Van Beurden door om de bijeenkomsten te
begeleiden. Sinds enkele jaren hebben we met de groep
ons onderkomen in het Bondsgebouw aan de Leidseweg
en begeleidt dominee Willem de Boer de groep.

Een jaarthema geeft steeds de leidraad aan van de avon-

den. Dit jaar is het thema: 'Kom maar met verhalen'. Een
eerder thema was 'de Vruchten van de Geest'. Dominee
Willem vertelt een bijbelverhaal, we zingen en er is ruimte
voor de deelnemers om te zeggen wat hen zoal bezighoudt.
Tussendoor is er tijd voor een kopje koffie of thee en zingen
we eventuele jarigen toe. Als afsluiting bidden we voor de
intenties die in de loop van de avond naar voren zijn geko-
men.

Aan het einde van het seizoen, voor de zomervakantie,
hebben we elk jaar een avond met een feestelijk tintje. We
eten dan samen, bedanken voor de avonden dat we bij
elkaar zijn geweest en zingen veel. Tussentijds hebben we
met de deelnemers contact als ze jarig zijn. Als begeleiding
voelt het heel bijzonder om bij deze avonden te mogen zijn.

Wil je met ons meedoen?
Bel dan met een van ons:

Majo   071-5612982
Nel     071-5610408
Ans    071-5616939

Ik zal er zijn voor jou
Ik zal er zijn voor jou
Zo heeft God eens gezegd
Ik zal er zijn voor jou
Met vrede en met recht
 
Ik zal er zijn voor jou
Een schaduw aan je zij
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij
 
Ik zal er zijn voor jou
En laat je nooit alleen
Ik zal er zijn voor jou
Mijn licht schijnt om je heen
 
Ik zal er zijn voor jou
Als jij de weg niet vindt
Ik zal er zijn voor jou
En draag je als een kind
 
Hanna Lam
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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

 
 

Afscheid en bemoediging
Op 2 februari celebreerde pastoor Mi-
chel Hagen voor de laatste keer de
zondagse Eucharistieviering in onze
kerk. Voor deze gelegenheid kwam
een zestigtal parochianen de liturgie
meevieren. Het was een eenvoudige
liturgie, vol betrokkenheid van de aan-
wezigen.
Buiten de liturgische gezangen van die
zondag zong het Dameskoor als Com-
muniezang: 'Dank sei Dir Herr', van
Georg Friedrich Händel. Dit als een
spontane blijk van dankbaarheid voor
alles wat onze pastoor in de afgelopen
15 jaar gedaan heeft  voor onze ge-
loofsgemeenschap.
De bede in dit lied: 'God, laat uw aan-
gezicht over ons lichten in eeuwigheid,
maak ons liefdevol en trouw' moge een
bemoediging zijn. Een bemoediging
voor pastoor Hagen en al zijn parochi-
anen in Rotterdam en in onze parochie
de H. Augustinus. 
Vicevoorzitter Beheercommissie Bas
van der Vegte en oud-vicevoorzitter
Huub van Engelshoven spraken harte-
lijke woorden van waardering.      HR

Gebedsintenties maart
Voor de intenties van de Mariadagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Mat van Dael
Familie Barge
Caspar Kerckhoff
Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers
Bob Polman
Leni van Dort-van Munster
Riet van Engelshoven-den Boer
Aurelie Pahud de Mortanges-van
Nagell
Dora Lugthart-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 Moussault
Wouter Nolet
Toos Onderdenwijngaard
Rien en Lily Dobbelaar
Jan Goorse
Netty Franken
Gertrude Dullaart-Sedee
Jim Wilde

Mijn jaarheilige
Bij de toedeling van jaarheiligen kreeg
ik dit jaar Sint Joris aangereikt.
De H. Georgius of Sint Joris, was een
moedige man, volgens de legenden op
heiligen.net.
Het gedicht dat John O'Mill over hem
maakte, 'Sint Dracus en de Joor', heeft
de legenden vereenvoudigd en sa-
mengevat. Niet zonder humor. De Joor
is: ' 'n mubben schonster, groest en
woot'.
U vindt het gedicht via de titel op het
internet. Hier is het begin:
Sint Dracus op zijn ruivend snos
steed rapvoets door het bonker dos.
Plots houden raard en puiter stil,   
geschrokken door een gouwe ril,       
is daar misschien een niel in zood...     
HR      
 
 
                                                             
                    

Sint Joris en de draak; Paolo Uccello, datering
ongeveer 1470. Let op de perfecte sprong van
het paard. National Gallery (London)

Johannes Passion 5 april
Op Palmzondag 5 april om 15.30 uur
zullen Collegium Altena en  Ensemble
Archipel wederom Bach laten klinken
in onze kerk. We rekenen opnieuw op
een mooie en inspirerende bijeen-
komst. De grote aantrekkingskracht
van dit muziekstuk vindt zijn reden op
de eerste plaats in de indrukwekkende
muziek. Daarnaast  geven de teksten
in de Johannes Passion ruime aan-
dacht aan het proces dat aan de krui-
siging van Jezus vooraf gaat. In dat
proces gaat het over het omgaan met
valse beschuldigingen en het al dan

niet nemen van de daarbij behorende
verantwoordelijkheden, een vandaag
de dag nog actueel conflict dat zich in
de muziek van Bach laat ervaren.
De Raad van Kerken beveelt deze
uitvoering van harte aan. De toegang
is vrij, na afloop is er een collecte ter
bestrijding van de kosten. 
 
Anneke Huitink, dirigente

Agenda
Op 1 maart om 11.00u. plechtige Eu-
charistieviering bij het afscheid van
pastoor Michel Hagen, Sint Willibror-
duskerk, Kerkstraat 77. Aansluitend
receptie in De Warenar, Kerkstraat 75. 
Op 8 maart installatie van pastoor
Rochus Franken als pastoor/modera-
tor van de parochie H. Augustinus.
Plechtige Eucharistieviering 11.00u.
H. Willibrordkerk, Oegstgeest.
15 maart en 29 maart: 9.30u. Eucha-
ristieviering m.m.v. Dameskoor. Na
afloop  koffiedrinken.
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Gezinskerk Wassenaar: Marie Lichtmis
Op 2 februari vierden we met 22 kinderen Maria Lichtmis.
In de kinderwoorddienst hoorden we het verhaal van de
Opdracht van Jezus in de tempel (Lucas 2,22-40). We
vroegen de kinderen hoeveel personen in dit verhaal
voorkomen. De vingers gingen de lucht in met aantallen: 3,
4 , 5 en 6. Weet u het goede antwoord? (lees onderaan
deze pagina in roze kader). We gingen terug de kerk in met
kaarsjes met een zelf versierd bloemenrandje, sommige
kinderen gaven een kaarsje aan mensen in de kerk. Na
afloop van de Mis waren er pannenkoeken, deze waren
gebakken door de ouders van communicanten. Heel erg
bedankt daarvoor, het was heerlijk en de kinderen hebben
er goed van gegeten. 
 
Willemijn, Marielle, Patricia en Mirjam

Onze communicantjes
Het is een ontzettend leuke enthousiaste groep communi-
canten met hun ouders. Ze zijn wel nog piepjong, de
meeste van onze communicantjes, en ze maken een hoop
mee. Op 2 februari hadden we onze zogenaamde 'thuis'
bijeenkomst, in de eigen kerk. We deelden op in groepjes
en we maakten bij het doopvont de doop van een pop mee,
terwijl de andere groep in de sacristie het verhaal van de
lamme hoorden en over de biecht. Daarna wisselden we.
Er was ook een moment van Aanbidding, op hun niveau,
maar toch wel echt een moment van stilte en persoonlijk
contact van de kinderen met Jezus in het Brood dat zijn
Lichaam is. Het was een hartverwamende bijeenkomst.
Veel dank aan Marian Noordover voor de uitleg van het H.
Doopsel. De volgende bijeenkomst is weer in Voorschoten
tijdens de centrale gezinscatechese op 22 maart.
 
Diaken George, Heba, Patricia en Mirjam 

Programma Gezinskerk Wassenaar maart
Zondag 1 maart om 11.00 uur – Afscheid pastoor Michel
Hagen
In de Sint Willibrorduskerk (Kerkstraat 77) om 11.00 uur:
tijdens de Eucharistieviering is er kinderwoorddienst en
crèche. We horen over de Veertigdagentijd en Jezus in de
woestijn en we maken een afscheidscadeau voor de pas-
toor. Het bekende kinderkoor de Vrolijke Noot zingt als één
van de vijf koren. Gezinnen die afscheid willen nemen van
de pastoor zijn welkom op de receptie na afloop in de
Warenar, alwaar ook kinderactiviteiten zijn. De kleintjes
kunnen echter niet zonder begeleiding worden achtergela-
ten.
Zondag 8 maart om 9.30 uur – Gezinszondag Start
Veertigdagentijd
In de Sint Willibrorduskerk (Kerkstraat 77) om 9.30 uur:
tijdens de Eucharistieviering zijn er twee kinderwoorddien-
sten: één voor de kinderen van groep 1 tot en  met groep
3 en één voor de kinderen van groep 4 en ouder.
Zondag 8 maart om 15.00 uur – Jongerenbijeenkomst
Tour of Faith met bisschop van den Hende
In de Sint Willibrorduskerk (Kerkstraat 77) van 15.00 – 18.30
uur: zie pag.11.
Zondag 22 maart om 9.30 uur: Gezinscatechese Paro-
chie H. Augustinus
In het Bondsgebouw van de Laurentiuskerk: zie pag. 11.
Zondag 22 maart om 11.00 uur : Eucharistieviering voor
gezinnen
Laurentiuskerk (Leidseweg 102, Voorschoten): zie pag. 11.

Antwoord op de vraag in artikel Maria Lichtmis:
Zes personen: Jozef, Maria, Jezus, Hanna, Simeon, de
Heilige Geest. Had u het goed?

Foto MdM

24 uur voor de Heer op 20-21 maart
in de Sint Willibrorduskerk:
Doe vooral mee, al is het maar voor 30 minuten, het is
zo bijzonder om deel uit te maken van een gebed van 24
uur wereldwijd. En wie durft het aan om 's nachts te
waken? Lees snel verder op pagina 8 en noteer deze
bijzondere 24 uren in uw agenda!

Foto: werkgroep

Vormelingen en tieners: Licht van de wereld
Onze vormelingen zijn al een eind op weg. Afgelopen
maand hadden ze een bijeenkomst in Oegstgeest, waarbij
de catechese werd gecombineerd met lasergamen, een
maaltijd en natuurlijk de Tienermis. Deze keer trokken ze
samen op met de 13 tieners van Leiden. Tijdens de preek
in de Mis ging het erover dat we licht van de wereld zijn,
waarbij we het Licht van Christus in de wereld brengen. De
kapelaan liet alle lichten in de kerk uit doen, en vroeg wie
van de vormelingen en tieners licht wil zijn en kijk, op de
foto ziet u het en ook hoeveel licht zij brachten...
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 Magnificat Cantorij
jaarvergadering
De voorzitter memoreert de jarenlange
(vanaf 1977) inzet als koorlid van Nico
en Leny Paardekooper, nu zij om ge-
zondheidsredenen hun lidmaatschap
beëindigen. Ook op bestuurlijk terrein
zijn beiden actief geweest. Leny heeft
jaren als voorzitter de Magnificat Can-
torij op haar eigen attente en alerte
wijze geleid. Nico was een uitstekende
secretaris en lid van de kascommissie.
Ook zijn er diverse keren bij Leny en
Nico thuis gezellige avondjes ge-
weest.  Waarbij soms een door Nico
geschreven lied de koorgeest versterk-
te. De voorzitter wil daarom eindigen
met een toepasselijk tekst: 'Ubi caritas
et amor Deus ibi est'. Waar vriend-
schap heerst en liefde..... daar is God.
De voorzitter bood het echtpaar een
mooie attentie aan. Namens de Be-
heercommissie en de Sint Jozefge-

Rien Calis, Leny Paardekooper, Thea den Hol-
lander en Nico Paardekooper. Dank voor al die
jaren! Foto: EvdW

meenschap sprak  Emmy van der Wilk
een dankwoord uit en bood Nico en
Leny een boeket aan.
Nico en Leny waren ontroerd door
deze woorden en geste. Nico memo-
reerde  de fijne samenwerking in al die
jaren. Dank aan allen! Speciaal ook
voor de inspirerende leiding van Rien
Calis. " Wij zullen de repetitie's en het
zingen gaan missen ".
Hierna opende de voorzitter de verga-
dering met de tekst uit een 'MC
koorlied'
  'Nu zingen we nog meerstemmig en
gregoriaans
   Over een paar jaar misschien niet
meer..
  .Maar knoop goed in het oor...
   Zolang de St Jozefkerk bestaat zingt
de MC door'
Diverse zaken kwamen aan de orde:
het financieel overzicht van de pen-
ningmeester Jos Rijnbeek, alsmede de
uitslag van de kascommissie (Bert
Putker en Wim de Jong) waren in orde.
Waarnemend secretaris Jos Rijnbeek
gaf een overzicht van het aantal keren
dat de MC heeft gezongen.
Gewone zondagsvieringen 27 keer, 22
keer speciale vieringen onder andere
Kerstdagen, de Goede Week, Uitvaar-
ten, Vespervieringen, Maria Lichtmis,
Jubileumviering, Seniorenviering. Ook
drie keer in de Sint Willibrorduskerk.
43 keer koorrepetities (en voor de
vieringen altijd een half uur inzin-
gen!). Op zaterdagavond was er 19
keer een cantor (koorlid). Bij de rond-
vraag spreekt Leo Elshout (Liturgie-
commissie) de wens uit bij de Vesper-
vieringen op de Magnificat Cantorij te
kunnen blijven rekenen.
Pastoor Michel Hagen dankt zo kort
voor zijn vertrek uit de parochie het
koor voor de goede samenwerking en

Leny had al bloemen gekregenn, dus dit boe-
ket was voor Nico. Foto: Wim de Jong

waardevolle ondersteuning van de li-
turgie in de voorbije 15 jaar. Hij wenst
het koor het beste  toe.
De voorzitter dankt na deze woorden
pastoor Hagen voor zijn inspirerende
samenwerking en voorgaan in de vie-
ringen. Het koor wenst hem gezond-
heid en wijsheid toe in zijn nieuwe
functie.
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar
bijdrage in het voorbije koorjaar en sluit
af met een citaat uit een interview  met
de nieuwe pastoor R. Franken: 'Pro-
beer geloof op een mooie leuke manier
door te geven // Laat zien, horen en
voelen waar je om geeft // Alles komt
neer op vertrouwen en liefde'.
 Mogen wij zo als Magnificat Cantorij
doorgaan in de komende tijd.
Thea den Hollander, voorzitter Magni-
ficat Cantorij
 
 
 
 

75 jaar Bevrijding  75 jaar
Vrede
Op de Begraafplaats Persijn in Was-
senaar is op 27 januari j.l. de Herden-
king van de Holocaust geweest. Het
tijdelijke Holocaustmonument ‘’Le-
venslicht’’ is daar onthuld door burge-
meester Leendert de Lange. Zowel in
de Joodse herdenkingstraditie als in de
Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen
belangrijk. Kunstenaar Daan Roose-
gaarde en zijn team hebben deze tra-
ditie als inspiratie gebruikt.          EvdW
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Terugblik
Met het afscheid van Pastoor Hagen
ben ik nog eens gaan terugkijken.
Vijftien jaar geleden is toch al een tijd
geleden. Het was de tijd dat ik ook druk
bezig was met de oprichting van Hos-
pice Wassenaar. Toen mocht ik in
2004 de pastoor rondleiden in Wasse-
naar om een huis te vinden; Fabritius-
laan was toch wel een goede keuze.
Hij kwam vanuit het Westland, waar
ook mijn roots liggen en we bleken ook
gezamenlijke vrienden te hebben.
In de Gaffeluitgave van Kerstmis 2004
is te lezen dat de Kerstcollecte was
bestemd voor Hospice Wassenaar en
de Sint Jozefparochie in Wassenaar.
Marian Noordover schreef over het
Kerstverhaal; een verhaal over vrede
en nieuwe kansen. We lezen over de
31ste Kerkbalans in januari 2005, over
een cantoresgroep die 20 jaar bestaat,
een nachtmis (een opkomst van ruim
700 parochianen) met The New Voices
als koor en met als voorganger pastoor
Van Haasteren, die een bijzondere
preek had met het uiteindelijke thema:
'Jezus, DAT is het', gevolgd door 'Je-
zus, WIE is dat'. Het afscheid van hem
stond aangekondigd voor 8 januari in
de Sint Jozef. We lezen ook een aan-
kondiging van een Scratchmusical in
april 2005.
In de Gaffel nummer 1 van 2005 (toen
nog een driewekelijks nummer) stelt
pastoor Hagen zichzelf voor. Het pas-
toraal team voor Wassenaar was toen

Pastoor Michel Hagen luistert aandachtig, ge-
flankeerd door acolieten Marian Noordover,
Leo Elshout, Reinoud Kaasschieter. Ook Jose-
fa Melo en Tomek Sloekers waren aanwezig.
Foto: MdM

nog een drietal: naast pastoor Hagen
kapelaan de Jong en diaken Blokland
(pas 15 jaar geleden!!). Een artikel over
de dekenale bijeenkomst voor de Vas-
tenactie in Sion van mijn hand. Het
thema voor de actie Kerkbalans luidde
'overal en dichtbij' met de oproep 'laten
we met ons allen zorgen dat we een
gezonde parochie houden met een
kerkgebouw dichtbij'.
In die tijd schreven de mensen van de
pastoraatgroep nog de 'onderwegjes'.
Marian Noordover, Jopie Bregten en
Leo Elshout.
In 2005 vierden we ook het 75-jarig
bestaan van de Sint Jozef Parochie en
100-jarig bestaan van de St Willibror-
dus.
 
Op 1 februari jl was in de Sint Jozef de
(bijna) laatste viering met Pastoor
Hagen, gevolgd door een gezellig
samen zijn in Sion. De terugblik op de
15 jaar eerst in Wassenaar en daarna
in breder verband in de H Augustinus
zullen natuurlijk in detail aan de orde
komen op 1 maart.
 
15 jaar later
Het pastorale team is nu nog iets groter
maar wel voor een veel grotere paro-
chie.
Het aantal voorgangers is kleiner,
maar ook het kerkbezoek is lager.
Mensen die wel eens bij het Breed
Overleg waren weten dat ook in de Sint
Jozef het aantal daalde van ca 200 /
week in 2004/2005 naar ca 100 in 2018
en het aantal parochianen is met ruim

Pastoor Michel Hagen neemt van Emmy het
eerste bescheiden afscheidsbloemetje in ont-
vangst, vele zullen er die februarimaand nog
volgen. Foto: MdM

30% gedaald. Door overlijdens. Ook
het aantal doopjes, eerstecommuni-
canten en vormelingen is afgenomen.
Het is goed dat nu in de parochie ge-
zinscatechese een belangrijk thema is.
 
Gabrie Lansbergen, voorzitter
Beheercommissie

In Memoriam
Renee Hergelink-van Can is op 4 april
1931 geboren in Rotterdam. Kort erna
is haar moeder overleden. Bij haar oom
en tante in Den Haag is zij opgevoed,
haar zus bij oma. Ze ging op school bij
de Dominicanessen, later bij nonnen
naar de kweekschool. Renee heeft
altijd interesse, liefde voor alle men-
sen, alle rassen, alle talen, alle religies
uitgedragen.
Zij was voor veel kinderen de ideale juf
in Den Haag, de Pius X school en de
St. Jan Baptistschool in onze parochie.
In de St. Jozef was zij de kracht binnen
de  M.O.V. en voor Afrika was zij met
Anjes Driessen het gezicht uit Holland.
Voor de vluchtelingen steun en
toeverlaat!!
Renee, met Wim zijn jullie de trots en
het voorbeeld voor de (klein)kinderen
en de mensen van goede wil.
We hebben node een waardig, schit-
terend 'Adieu' gezegd op Persijn en
haar daarna te rusten gelegd, nadat zij
ons op 11 januari moest verlaten.
Leo Elshout

Parochieagenda
  1 mrt.     Afscheid Pastoor Hagen.
                St. Wiilbrordus    11.00 u.
  8 mrt      Installatie Pastoor Franken
                 H.Willibrord Oegst.11.00u
 11 mrt.    Pastoraatgroep.  20.00 u.
 12 mrt.    Handwerken.       10.00 u.
 16 mrt.    Beheercie. Fin.    19.30 u.
 19 mrt.    Beheercie.           20.00 u.
 25 mrt.    Parochiebest.      19.30 u.
 26 mrt.    Handwerken.       10.00 u.
 
Misintenties
Zondag 8 maart: Sophia Catharina
Wilhelmina Schrader-van Rhijn // Mla-
den Rajic // Johan Goudeau. Zaterdag
14 maart: Mladen Rajic // Pieter Jan de
Groot // Renee Hergelink-van Can //
Johan Goudeau //  Johannes Petrus
Marie Overgaag. Zondag 22 maart en
zaterdag 28 maart: Mladen Rajic //
Pieter Jan de Groot // Renee Hergelin-
k-van Can // Johan Goudea // Johan-
nes Petrus Marie Overgaag.
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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 ►

Delen en kunnen delen is
een kostbare deugd!
 
Het symbool, de icoon daarvan, is het
gezin, verenigd rondom de huiskamer-
tafel.
De gemeenschapszin is een goede
thermometer om de gezondheid van
de betrekkingen te meten: als er iets in
het gezin niet goed zit, of als er een
verborgen lijden is, dan wordt dat aan
tafel meteen duidelijk.
Het christendom heeft een speciale
roeping met betrekking tot de gemeen-
schapszin, dat is algemeen bekend.
De Heer Jezus onderwees heel graag
als Hij aan tafel zat, en Hij heeft het
Rijk Gods vaak voorgesteld als een
feestelijke samenkomst.
Jezus koos ook voor een maaltijd om
zijn leerlingen zijn spiritueel testament
te overhandigen, samengevat in het
herdenkende gebaar van zijn offer: de
gave van zijn Lichaam en Bloed als
voedsel en drank van verlossing,
voedsel voor ware en duurzame liefde.
In het licht hiervan kunnen we zeggen
dat het gezin 'thuis' is bij de H. Mis, juist
omdat het zijn eigen ervaring van 'ge-
meenschap zijn' naar de Eucharistie
brengt en die opent voor de genade
van een universele gemeenschap en
van de liefde van God voor de wereld.
Als het gezin deelneemt aan de Eucha-
ristie, wordt het, gesterkt in de liefde
en trouw, gezuiverd van de verleiding
om zich in zichzelf op te sluiten en
worden de grenzen van zijn broeder-
schap opgerekt volgens de maten van
het hart van Christus.
In deze tijd die de onze is, die wordt
gekenmerkt door zoveel geslotenheid
en door te veel muren, is de gemeen-
schapszin die in het gezin opbloeit en
door de Eucharistie wordt uitgebreid,
een cruciale kans.

De Eucharistie en de gezinnen die
daarmee zijn gevoed, kunnen de ge-
slotenheden overwinnen en bruggen
bouwen van gastvrijheid en liefde. Ja,
de Eucharistie van een Kerk van ge-
zinnen, die in staat zijn het werkzame
gist van de gemeenschapszin en de
wederzijdse gastvrijheid in de ge-
meenschap terug te brengen, is een
school voor menselijke integratie die
niet bang is voor confrontaties!
De Heer brak zijn Lichaam en vergoot
zijn Bloed voor ons allemaal. Er is
werkelijk geen verdeeldheid die dit
offer van communio kan weerstaan;
alleen een valse houding, gedrag dat
heult met het kwaad, kan daarvan uit-
sluiten.
Elke andere afstand kan niet weer-
staan aan de kwetsbare kracht van dit
gebroken brood en deze vergoten wijn,
het sacrament van het éne Lichaam
van de Heer.
De levende en vitale alliantie van de
christelijke gezinnen, die voorafgaat
aan de dagelijkse vermoeidheden en
vreugden, ondersteunt en omarmt in
het dynamisme van haar gastvrijheid,
werkt samen met de genade van de
Eucharistie, die in staat is altijd weer
nieuwe communio te scheppen met
haar kracht die integreert en redt.
                       Paus Franciscus
Bron: KN

26e verjaardag bisschopswij-
ding mgr Van Luyn
 
Op woensdag 12 februari jl. vierde mgr
van Luyn met de eucharistieviering in
onze kerk  -  geconcelebreerd door
pastoor Hagen - de 26e verjaardag van
zijn wijding tot bisschop. Na affloop
was er gezellig koffiedrinken in de
Sloep en werd de mgr door een aantal
prochianen hartelijk gefeliciteerd!     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.
Zo nodig horen wij graag van u.
 
Werkgroep Gemeenschapsopbouw                  MAART-ST. JOZEFMAAND
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Start Actie Kerkbalans 2020
op 18 januari jongstleden
 
Ook in onze parochiekern werd zater-
dag 18 januari de Actie Kerkbalans
2020 ingeluid: om 1 uur ’s middags
luidden de kerkklokken om de start van
de actie aan te kondigen. 
Tijdens dit feestelijk inluiden van deze
actie kwamen de wijkcontactpersonen
van onze parochiekern bijeen om, na
een kopje koffie en iets lekkers, de
enveloppen van de Actie Kerkbalans
2020 te gaan verspreiden bij de in onze
administratie ingeschreven parochia-
nen. Maar eerst gingen zij met elkaar
op de foto: zie hierboven.
 
Oproep
Voor zover u dit nog niet heeft gedaan,
willen wij u hierbij vriendelijk oproepen
om de via de genoemde enveloppen
in uw bezit gekomen formulieren, van
een bedrag van uw kerkbijdrage voor
2020 te voorzien en deze via de aan-
gegeven weg te retourneren. 
 
Bent u geïnteresseerd in de mogelijk-
heden voor gedeeltelijke teruggave
van deze kerkbijdrage door de Belas-
tingdienst, dan verwijzen wij u  naar de
website van onze parochiekern St.
Willibrordus (www.sintwillibrorduswas-
senaar.nl) op de bladzijde 'Kerkbijdra-
ge'. Daar is ook de mogelijkheid aan-
gebracht tot het downloaden van de
set daarvoor benodigde formulieren.

Voor nadere informatie over deze af-
trek van de kerkbijdrage en eventueel
het invullen van het benodigde formu-
lier, kunt u contact opnemen met Hans

de Jong: tel. 06 5366 4546 of per
e-mail: jrmdejong@hotmail.com    
                                                     LB
 
 

Uitnodiging Stille Omgang
Amsterdam op zaterdag-
avond 21 maart 2020
    
Traditiegetrouw vertrekt er op zater-
dagavond 21 maart een bus om 19.25
uur vanaf onze kerk naar de Sint Fran-
ciscus Xaveriuskerk, de Krijtberg, Sin-
gel 446 in Amsterdam.
In deze kerk nemen wij om 22.15 uur
deel aan de Heilige Mis ter voorberei-
ding op de Stille Omgang.
Hierna starten wij  vanaf het Spui de
eeuwenoude route van de Stille Om-
gang.
De Stille Omgang duurt ongeveer een
uur, waarna wij rond 01.00 uur weer uit
Amsterdam vertrekken.
Verdere informatie en over inschrij-
ving: zie het uitgebreide artikel op onze
website: www.sintwillibrorduswasse-
naar.nl  onder het tabblad Bedevaar-
ten. Zie ook pagina 9 van dit blad.
                                                     LB

'Als God renoveert'
Dat is de opvallende titel van een boek
van de Canadese priester father
James Mallon, dat gaat over de reno-
vatie van parochies, de noodzaak
daartoe en de maatregelen daarvoor.
Met betrekking tot dat boek is er eind
maart een conferentie, waar father
Mallon zijn boek en zijn uitgebreide
ervaringen bij renovatie van parochies
in Canada, Europa, Noord-en Zuid-A-
merika en uit workshops daarover zal
toelichten. Vanuit de Wassenaarse
pastoraatgroep zullen er drie personen
deelnemen aan die conferentie. Father
Mallon beschrijft in een hoofdstuk
maar liefst 10 aanbevelingen, waaron-
der 'Word een uitnodigende kerk' en
een paragraaf over de preken (uiter-
aard bedoeld voor de geestelijkheid).
Ook gaat een hoofdstuk over aanbe-
velingen met betrekking tot de sacra-
menten, welke hij 'onze grootste pas-
torale kans' noemt! In het laatste
hoofdstuk gaat hij uitgebreid in op de
onmisbare rol van leiderschap bij die
renovaties. Hij constateert dat pries-
ters in de Canadese opleiding hele-
maal niets leren over leiderschap; de
conferentie over dat boek voorziet
kennelijk in een landelijke behoefte,
want er zijn maar liefst meer dan 600
deelnemers, die zich hebben inge-
schreven. Het is de bedoeling dat de
pastoraatgroep daarna gaat bezien in
hoeverre acties met de aanbevelingen
uit dat boek voor die renovatie kunnen
worden ondernomen . 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

In Memoriam
Op 94-jarige leeftijd is op  7
februari overleden Johanna
van der Kroft.
Haar laatste woonadres was in
het Luciehof.
De uitvaartplechtigheid is ge-
houden op 14  februari in onze
kerk, waarna zij is  gecre-
meerd.
 
Op 89-jarige leeftijd is op  7
januari overleden Wilhelmina
de Koning.
De uitvaartplechtigheid werd
gehouden op 14  januari in
onze kerk, waarna zij werd 
begraven op ons kerkhof.
 
Mogen zij  rusten in vrede. 
 
 

Misintenties
Zondag 1 maart: Johanna Ruijg-
rok-Laarman, Siny Vogels, Elly van
der Bruggen-Nan, Johanna van der
Kroft, familie Oosterveer-Compier
Zaterdag 7 maart: Johanna van
Galen-Winnubst, Johanna van der
Kroft, overleden ouders de Rooij--
van Schie
Zondag 8 maart: Gerardina Duive-
man (jrgt), Cornelia van Vroonho-
ven, Coby Heijstek, Johanna van
der Kroft, overleden ouders Knaap-
Remmerswaal, overleden ouders
Kuypers-Steens, overleden ouders
van der Zwet-Zonneveld
Zondag 15 maart: Fokje Terwis-
scha van Scheltinga-Hoekstra, Nico
Verhart, Ton Gordijn, -Yvonne Le-
lieveld-van Leeuwen, Elly van der
Bruggen-Nan, Johanna van der
Kroft, overleden ouders van Bag-
gum-Vergeer, overleden ouders
Konings-van Benten
Zaterdag 21 maart: Johanna van
der Kroft
Zondag 22 maart: Bernard Bosse,
Johanna van der Kroft, overleden
ouders Remmerswaal-van Winsen,
overleden ouders van der Zwet-
Zonneveld
Zondag 29 maart: Johannes en
Alida Grundeken-de Groot, Johan-
na van de Riet-Bartels
Zaterdag 4 april: overleden ouders
de Rooij-van Schie
Zondag 5 april: Johanna Ruijgrok-
Laarman, Cornelia van Vroonhoven
(jrgt), Johanna van Galen-Win-
nubst, familie Oosterveer-Compier
 
 

Pro Deo zingt van het voor-
jaar.
 
Het voorjaar komt eraan op de 21e,
lente, tijd van het levend lied, maar ook
tijd van de vasten en van rouw. 
Dus, voor Pro Deo, tijd om met een
paar krachtige, beschouwende liede-
ren te beginnen.  Bijvoorbeeld:
            'Geen taal die hem vertaalt,
geen lied dat bij hem haalt,
              geen God aan hem gewaagd'
.
            'Zijn handen spelen in, op ieder
nieuw begin,
              geen ander die ons draagt'.
Krachtig gezongen, eenstemmig. 
Zingt u (krachtig) mee ? 
 
Dan iets heel bijzonders. Nee, niet
zozeer de tekst, maar  de melodie. 
Onze pianiste die een subliem stuk
weggeeft.  De titel is :
             'Lied van het land'
           'Hoe verder onze ogen reiken,
hoe verder weg de bergen wijken,
            van rood en goud ons toege-
zegd. 
            En dood de grond en onder
boven,
            zwart masker voor de zon ge-
schoven,
            on-tij, on-geest, on-land, on-
recht.'
Een lied waarin een diep verlangen
wordt bezongen naar het land van
onze herkomst,
             Het land waar wij geboren
zouden zijn.
             Het land van licht, waar vrede,
recht en redelijkheid heerst; het beloof-
de land.
             Hoog land zo ijl en weggezwe-
gen,
             naar jou toe dwalen al mijn
wegen,
             uit diepten waar geen voeten
gaan.

 
De eerste maart bij de afscheidsvie-
ring van Pastoor  Hagen zingen alle
Wassenaarse koren samen:
               'Look at the World'.
Een jubellied waarin we de Heer vra-
gen onze ogen te openen voor zijn
gaven en zegeningen,
die we iedere dag van Hem mogen
ontvangen.
De zon, de regen, de bloemen, vruch-
ten en bomen.
De bergen, de dalen en de rivieren.
De seizoenen, lente, zomer. De oogst
in de herfst voordat de winter komt.
Al deze gaven, alles wat we nodig
hebben, komt van Hem.
 
Een mooi danklied, indirect gericht
aan pastoor Hagen, die in Wasse-
naar ruim 15 jaar onze geestelijk
leider mocht zijn.       Pelgrim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEDOOPT
Op zondag 10 februari 2020 is door
diaken Brink gedoopt Saffier Zakaria
Janssen, dochter van Zeidy le Grand
en Marcello Janssen.
Wij spreken de hoop uit dat Saffier mag
opgroeien tot een gelovig mensenkind!
                                            LB
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Redactie De Augustinus 
Hoofdredacteur:
Pastoor Rochus Franken, tel. ,
e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl (EvL)
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 (AvdV)
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:
      Charlotte van Steijn, tel. 070 - 517 5304
      e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com
    • 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 (AvdV)
 

PAROCHIE H. AUGUSTINUS
 
Pastoraal Team
Pastorale noodtelefoon  voor ziekenzalving en bij
overlijden: 06 4942 3242 
Pastoor Rochus Franken,
tel. 071 402 9402; Kerkstraat70, 2223 AJ Katwijk
e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl
 
Kapelaan Boris Plavčić, referent Katwijk
tel. 06 - 4351 4595, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar
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 Oegstgeest en Voorscho-
ten,
tel. 06-2443 4516
e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
 
Parochiebestuur
Voorzitter: Pastoor Moderator Rochus Franken,
tel. 071- 402 9402
e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl
Vicevoorzitter: vacature
Secretaris: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070-511 4624
e-mail: meijer100@planet.nl
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, tel. 06-5111 4886
e-mail: joostwestgeest@gmail.com
Communicatie en tweede secretaris: Emmy van der Wilk
(adviseur) te. 070- 511 1594
e-mail: wilk.eamvander@gmail.com
 
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
 
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
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleverdatum kopij aprilnummer
2020 uiterlijk 18 maart 2020:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 4 april - 3 mei  2020
Verschijningsdatum: 31 maart 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

Een mini-reis van 40 dagen waarin we samen op weg gaan naar Pasen. We
oefenen om naar God te luisteren en met Hem mee te doen. Dit is makkelijker
wanneer we ons leven wat kaler, eenvoudiger, maken. Dingen die ècht belang-
rijk zijn proberen we meer te doen en dingen die niet zo belangrijk zijn minder.

Veertigdagentijd

Houd je de kalender bij? Dan weet je hoe lang het nog is tot Pasen.


