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Parochieblad van de parochie H. Augustinus
Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Van de bestuurstafel

Parochiebestuur v.l.n.r.: Chris Warmenhoven (gebouwen); pastoor Rochus Franken (voorzitter);
Joost Westgeest (algemeen lid); Joke Meijer-van der Aa (secretaris); Jan Konst (begraafplaatsen); Emmy van der Wilk (tweede secretaris en communicatie).

Rondje begraafplaatsen en
graven met een verhaal in de
Augustinusparochie
Begraafplaats de Persijnhof
in Wassenaar

Vanuit Wassenaar dorp gezien, ligt
naast de voormalige dierentuin, de wijk
Kerkehout. Dit is ook de toegang tot de
algemene en Joodse begraafplaats
Persijnhof Wassenaar. Van oorsprong
is dit een Joodse begraafplaats, die in
1899 is aangekocht en vanaf 1906 in
gebruik is genomen door de Asjkenazische of Hoogduitse Israëlitische Gemeente van Den Haag.

De Joodse begraafplaats

Het metaheerhuis of metaarhuis (in het
Hebreeuws Bet Tohorah) was oorspronkelijk bedoeld voor het ritueel
reinigen van de doden. Het is in
1906-1907 gebouwd naar een ontwerp
van architect L. Simons, een lid van de
joodse gemeente, in een historiserende op de oudheid geïnspireerde bouwstijl. Tegenwoordig is het in gebruik als
aula van de gemeentelijke begraafplaats.

Herinneringsmonument
WOII

Op het voorplein van de huidige aula
is een hardstenen monument geplaatst met het opschrift: 'ter blijvende
nagedachtenis aan onze broeders en
zusters die gedurende de WOII door
de Duitse terreur uit ons midden werden gerukt'. Het is onthuld op 11 december 1947. Op de zuil is een Davidster afgebeeld en is in het Hebreeuws
en het Nederlands de volgende tekst
aangebracht:.
DE EEUWIGE HEEFT GEGEVEN,
DE EEUWIGE HEEFT GENOMEN,
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ATTENTIE
Vandaag, woensdag 18 maart,
is bekend geworden dat de
bisschoppen alle vieringen tot
en met Tweede Paasdag hebben afgelast. Het liturgierooster is daarom vrijwel leeg. Voor
de periode na Pasen verwijzen
we u naar de website:
www.parochie-agustinus.nl, voor
actuele informatie over de vieringen. Zie pagina 5.
Pastoor Rochus Franken

DE NAAM DES EEUWIGEN ZIJ GELOOFD.
DIE GELIEFD EN BEMIND WAREN
TIJDENS HUN LEVEN,
ZIJN OOK IN DE DOOD NIET GESCHEIDEN.
TER BLIJVENDE NAGEDACHTENIS
AAN ONZE BROEDERS EN ZUSTERS
DIE GEDURENDE DE TWEEDE WERELDOORLOG
DOOR DE DUITSE TERREUR
UIT ONS MIDDEN WERDEN GERUKT,
GOD GEDENKE HEN TEN GOEDE

Algemene deel van de
Persijnhof

In 1977 werd het westelijke deel van
de begraafplaats gekocht door de gemeente Wassenaar, om daar een katholiek en een algemeen gedeelte aan
te leggen. De eerste begrafenis hier
vond plaats op 29 oktober 1982.
Als je kijkt naar het algemene deel van
de Persijnhof, zie je een duidelijk verschil met het Joodse deel. Op het algemene deel bestaan de graven vaak,
zoals wij dat gewend zijn op de begraafplaatsen van de Augustinusparochie, uit een liggende steen met daarop een staande steen. Verder is ieder
graf voorzien van veel planten, struiken en ander groen. Ook zie je dat veel
bloemen op herinneringsdagen op de
graven worden gezet.
Kenmerkend voor de traditie van de
Hoogduitse gemeente is het gebruik
van uitsluitend rechtopstaande vergelijkbare zerken met zoveel mogelijk
dezelfde lengte en breedte. De stenen
zijn georiënteerd op het oosten. De
gedachte hierachter is het Joodse
geloof dat arm en rijk in de dood gelijk

Toegangshek Persijnhof. Foto: Gemeente
Wassenaar

zijn. De graven zijn sober en niet of
nauwelijks voorzien van planten en
struiken.De beplanting bestaat vooral
uit cipressen. De buitenzijde van het
terrein is omgeven door een vroeg 20eeeuwse betonnen muur.
Prachtig om deze verschillende manieren van het eren van de overledenen
op de begraafplaats Persijnhof zelf
eens te bekijken.
Gegevens in dit verhaal komen voor
een deel uit het gemeentearchief
Wassenaar en Rijksmonumenten.
Jan Konst, Bestuurslid begraafplaatsen
Bij de voorplaat
Op de voorkant van ‘De Augustinus’ treft u een afbeelding van
Pasen aan die afkomstig is uit
de traditie van de orthodoxe
kerk. Deze kerk vinden we met
name terug in Rusland en
Griekenland. In deze traditie
zijn iconen heel belangrijk. De
icoon op de voorkant is door
mij in 2005 geschilderd. Zie
verder op pagina 6-7.
Pastoor Rochus Franken

Pasen ... ondanks alles?
Ik had eigenlijk een heel ander voorwoord geschreven. Ik schreef
dat de leerlingen te horen kregen: “Wat zoekt ge de levende bij
de doden? Hij is niet hier. Hij is verrezen.” Zij vertelden het door
aan iedereen die het horen wilde. En de kerk zegt het vandaag
nog steeds die eerste leerlingen na: de gekruisigde, gestorven en
begraven, gevallen als zaad in de grond, is tot bloei gekomen en
opgestaan uit de dood. Het is een boodschap van diepe hoop,
schreef ik.
Ondertussen is er een hoop gebeurd. Ik schrijf dit nu vlak voor de
kopijdatum van 18 maart. Het weekeinde daarvoor was er, vanwege het coronavirus, voor het eerst in ons leven geen kerk op
zondagmorgen. Een heel ingrijpende ervaring. Ik heb geen idee
hoe de stand van zaken zal zijn wanneer dit parochieblad verschijnt. Inmiddels is bekend geworden dat ook de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede
Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar door de bisschoppen worden afgelast. Onvoorstelbaar.
Heeft alles wat er nu gebeurt een boodschap voor ons? We
dachten als samenleving het allemaal goed voor elkaar te hebben.
We hadden God en het geloof niet meer nodig, dachten velen.
De realiteit is totaal anders. We blijken heel kwetsbare mensen
te zijn. De boodschap is, denk ik, dat we echt niet zonder het
paasgeloof kunnen. Samen met Jezus wil God ons laten opstaan
uit de dood. Ziekte, dood en lijden hebben gelukkig niet het
laatste woord. Iets om juist nu vast te houden. En laten we
vooral voor elkaar
blijven bidden!

Zalig Pasen
ondanks alles!
Pastoor
Rochus Franken
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Van de bestuurstafel
Pastoraal Team
Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk
Spiritualiteit
Augustinus, 6 in 1 (vacaturebank)
Huwelijk, Gezin en Jongeren
H. Joannes de Doper - Katwijk
Liturgische Agenda 6 kerken
H. Willibrord - Oegstgeest
H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten
De Goede Herder - Wassenaar
Wassenaar Gezamenlijk
St. Jozef - Wassenaar
Sint Willibrordus - Wassenaar
Contacten
De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON

De Augustinus is een uitgave van de parochie
H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar.
Redactieadres:
redactie@parochie-augustinus.nl
Hoofdredacteur: Pastoor 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
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Pastoraal Team
Uit het Pastoraal Team
Op 1 maart 2020 hebben we afscheid
genomen van onze pastoor Hagen. Dit
hebben we mogen doen in een volle
kerk, de St. Willibrordus in Wassenaar,
met gezang van maar liefst vijf koren.
Het was een feestelijke viering met na
afloop een fijn samenzijn om persoonlijk afscheid te nemen op de receptie
in De Warenar.

Pastoraal woord
We beleven ongekende tijden, in de
samenleving en in de Kerk. Vieringen
die niet doorgaan op zondag, en ook
niet in de Goede Week. Gelovigen die
de liturgie alleen nog kunnen meevieren via televisie, radio en internet. De
Heer ontvangen in de geestelijke
Communie.
Het begon in ons land allemaal daags
na Aswoensdag, op donderdag 27 februari, toen hier de eerste coronabesmetting werd vastgesteld. Inmiddels
is langzamerhand heel het publieke
maatschappelijke en kerkelijke leven
tot stilstand gekomen. Velen ondervinden grote schade in hun inkomen;
steeds meer mensen bezwijken aan
het virus en velen zullen er nog ziek
van worden. Het is een tijd van grote
onzekerheid.

Maar kan deze epidemie ons niet ook
bewust helpen worden van wat er van
blijvende waarde is in ons leven en in
onze maatschappij: onze betrokkenheid op elkaar, onze bereidheid elkaar
te helpen en zo nodig offers te brengen
voor elkaar? Ten diepste: ons leven
vanuit de Bron van de liefde, die Jezus
voor ons opent in zijn Hart als we tot
Hem gaan in ons bidden en in onze
zorg voor elkaar?
Corona: het is een woord uit het Latijn,
dat ‘kroon’ betekent, een verwijzing
naar de vorm van het virus. Laat het
voor ons ook een verwijzing zijn naar
die andere kroon, de doornenkroon
van Jezus, Koning van het Heelal, die
ons door lijden heen vergezelt naar
leven dat nooit vergaat en naar liefde
die sterker is dan alle ziekte, zelfs dan
de dood.

Michel Hagen zal vanaf 1 juni 2020 aan
de slag gaan als lid van het pastoraal
team van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever, als zodanig
wordt hij tevens plebaan van de kathedrale kerk in Rotterdam.
Op 8 maart hebben wij onze nieuwe
pastoor mogen verwelkomen, Mr. R.J.
W. Franken, wel bekend als pastoor
Rochus Franken, uit de parochie Heilige Willibrordus, Lisse, Hillegom en de
Zilk. Onze bisschoppelijk vicaris generaal Lex van Deelen heeft officieel
pastoor Franken in een feestelijke
viering geïnstalleerd.
De installatieviering in de H. Willibrord
in Oegstgeest was druk bezocht met
parochianen uit onze hele parochie.
Na afloop was er een feestelijke receptie waarop iedereen op ontspannen
manier kennis kon maken met onze
nieuwe pastoor.

Is het geen goed idee de situatie waarin we ons bevinden te beschouwen
vanuit ons geloof, en met name vanuit
onze verbondenheid met Jezus, wiens
lijden en verrijzen we juist in deze tijd
meer dan anders overwegen? Jezus
die ons zegt: "Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig"
(Mt. 10, 38)?
Daarmee vraagt Jezus ons, de tegenslagen in ons leven op te dragen aan
Hem. Ons Hem voor ogen te stellen op
zijn weg naar Golgotha, juist in wat ons
zwaar valt. Op die manier kan ook onze
tegenslag vruchtbaar worden en heilzame gevolgen hebben.

Vieren we Pasen, niet in het kerkgebouw ditmaal, maar in ons hart en in
de kring van onze dierbaren. Verbonden met mensen over de hele wereld
vormen wij sámen de levende Kerk, die
uitroept: "De Heer is verrezen, ja, Hij
is waarlijk verrezen!"
Dan is Hij midden onder ons, de Heer
die tot ons zegt: "Komt allen tot Mij die
uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en
Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt uw juk op uw schouders en leert
van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig
van hart; en gij zult rust vinden voor uw
zielen, want mijn juk is zacht en mijn
last is licht" (Mt. 11, 28-30).

Onze hartelijke dank gaat uit naar alle
vrijwilligers die zich hebben ingezet om
het afscheid van pastoor Hagen en het
welkom aan pastoor Rochus tot een
mooi samenzijn te maken.

We doen niets af aan de narigheid die
de corona-epidemie veroorzaakt, aan
de mensen die er erg ziek van worden
of zelfs overlijden en het grote verdriet
van naasten, aan de werkeloosheid die
groeit, aan de angst en verwarring die
mensen voelen.

Diaken George Brink

De veranderingen zijn groot, voor ons
allen, voor onze Kerk, maar in gebed
blijven wij verbonden; voor ons als
pastoraal team zijn jullie allen in onze
gedachten en gebeden.
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Tijdens het schrijven van deze tekst
leven we in een tijd van beschermende
maatregelen die worden genomen
voor de gezondheid van ons allen.
Voor veranderingen of informatie kunt
u het beste kijken op de website van
ons bisdom: www.bisdomrotterdam.nl
en op de website van onze eigen parochie www.parochie-augustinus.nl

Diaken Peter Winnubst

Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk
Beste parochianen van de parochie H.
Augustinus
Op vrijdag 13 maart maakten de Nederlandse bisschoppen
bekend dat alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot 31 maart worden afgelast.
Maandagavond 16 maart sprak premier Rutte het land op
televisie toe over de coronacrisis. Duidelijk wordt dat een
reële kans aanwezig is dat de crisis langer gaat duren.
Inmiddels is bekend geworden dat ook de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de
Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen, dit jaar
worden afgelast.
Daarna is op 23 maart door de regering bekend gemaakt
dat tot 1 juni bijeenkomsten van meer dan drie personen
verboden zijn. Op dinsdag 24 maart hebben de bisschoppen daarom besloten alle vieringen tot en met 31 mei,
Eerste Pinksterdag, te laten vervallen.
Om deze reden is in de parochie H. Augustinus een crisisteam geformeerd. Het team bestaat naast de pastoor, de
secretaris van het parochiebestuur en de webmaster, uit
één vertegenwoordiger van elk dorp.
De bedoeling is dat dit crisisteam zaken gaat regelen die
op ons afkomen door de coronacrisis. Veel is nog onzeker.
Het team zal daarover ook communiceren met de parochie
en proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.
Het crisisteam heeft de volgende zaken afgesproken:
a) Liturgische vieringen in het weekeinde en in de
Goede Week
Het pastoraal team zal voorlopig elke zondag om 10.00 uur
in besloten kring de Eucharistie vieren, afwisselend in
steeds een andere parochiekern. Deze viering zal voor de
hele parochie H. Augustinus uitgezonden worden via een
livestream. Voor de zang tijdens de Eucharistie zal, volgens
de uitdrukkelijke richtlijnen van de bisschoppen, een cantor
gevraagd worden. De misintenties uit alle parochiekernen
zullen in de voorbede worden meegenomen. Ook de vieringen uit de Goede Week zullen gestreamd worden. Wilt
u weten waar u deze livestream kunt vinden? Kijk op de
homepage van de parochie H. Augustinus:
www.parochie-augustinus.nl
Hier kunt u ook de meest actuele informatie vinden over de
gevolgen van het coronavirus in onze parochie. Indien u
zelf geen toegang hebt tot het internet, kunt u misschien
aan familieleden vragen u daarbij te helpen.
Palmtakjes kunnen na Palmzondag opgehaald worden in
de dagkapel van de parochiekern dan wel in het portaal van
het kerkgebouw indien er geen dagkapel is.
De boetevieringen komen te vervallen; indien u een
biechtgesprek wenst kunt u telefonisch contact opnemen
met pastoor Franken: 071 889 5938 of met kapelaan Boris:
06 4351 4595.
Alle doordeweekse vieringen, inclusief Aanbidding en het
bidden van de Rozenkrans, komen ook te vervallen. Dit is
een uitvloeisel van de persconferentie van het kabinet op
maandag 23 maart.
Het is helaas niet anders.
Op Goede Vrijdag worden digitaal door bisdommen en op

rkkerk.nl teksten van de kruisweg beschikbaar gesteld,
zodat deze thuis gebeden kan worden.
b) Andere liturgische vieringen
Kerkelijke uitvaarten zullen, in overleg met de begrafenisonderneming, in besloten kring plaatsvinden. De muziek
zal door een cantor verzorgd worden of via het afspelen
van cd’s. Doopvieringen worden uitgesteld.
c) Andere bijeenkomsten
Pastorale gesprekken vinden alleen plaats in zeer urgente
gevallen. Vergaderingen met meer dan drie personen
vervallen. Dit sluit niet uit dat werkgroepen/commissies/koren via bijvoorbeeld e-mail/whatsapp of skype met elkaar
contact hebben. We nodigen iedereen uit om juist nu met
elkaar te blijven communiceren.
d) Kerkopenstelling
De bisschoppen vragen ons in deze crisis de kerken open
te stellen voor persoonlijk gebed en het opsteken van een
kaarsje.
In de parochie H. Augustinus gebeurt dit op de volgende
tijdstippen:
In Katwijk (Joannes de Doper) alle dagen van de week
tussen 11.00-12.00 uur, behalve op de woensdag.
In Voorschoten (Laurentius) is de openstelling maandag,
woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11.00-12.00
uur.
In Wassenaar hebben de drie kerken een dagkapel die
doordeweeks overdag geopend is.
De kapel van de Willibrordus is van 10 tot 17.00 uur open.
De Jozefkapel van 10 tot 16.00 uur.
De kapel van De Goede Herder tot ’s avonds 19.00 uur.
In Oegstgeest is de Mariakapel dagelijks open.
Dit alles is onder voorbehoud. De ontwikkelingen gaan snel.
Raadpleeg daarom altijd de homepage van de parochie H.
Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl) We realiseren
ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen
met pijn in het hart. U mag weten dat het pastoraal team
deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om
ook voor elkaar in deze crisis te bidden.
Namens het crisisteam en het pastoraal team,
Pastoor Rochus Franken
Bisschop Van den Hende van Rotterdam: "De Vastenactie blijft onze aandacht vragen voor vluchtelingen en
andere kwetsbare mensen. Ook in deze tijd van het
coronavirus worden we geroepen om niet ons hart te
sluiten voor de Heer of voor onze medemens."
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag
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Spiritualiteit
De christelijke hoop is reden tot blijdschap.
God zegene u en allen die u liefhebt
maar ook die u ‘vervolgen’, ‘onderdrukken’. Gods zegen besproeit wat u zaait
vanuit liefde, door het geloof en in de
hoop.

HOOP
Afgelopen tijd waren veel mensen aan
het hamsteren. In veelvoud kochten
mensen wat ze denken nodig te hebben om zich een tijd geen zorgen te
hoeven maken over hun eerste levensbehoeften. Hiermee kom ik meteen tot
de kern van alle gebeurtenissen die we
nu ondergaan. Wat is in tijden van
moeilijkheden, onrust, onzekerheid,
angst de eerste levensbehoefte? Een
winkelwagen vol met goederen? Een
veilig huis hebben waarin je je kunt
opsluiten en wachten tot alles voorbij
is? Goed merkbaar is, dat de onrust,
angst, onzekerheid meer en meer
toenemen hoe langer een crisis duurt,
ook al heb je een volle winkelwagen
ingeladen en heb je een veilig huis.
Mijn hart en mijn ziel hebben iets anders nodig als eerste levensbehoefte
om innerlijke vrede te voelen en te
kunnen vasthouden. Daarmee ook de
angst, onzekerheid, onrust te laten
bedaren.
Het is ’HOOP’ die ons zal brengen tot
innerlijke vrede, het is ‘HOOP’ die geloof sterker doet worden, het is ‘HOOP'
die liefde doet stromen en angst, onrust en onzekerheid doet bedaren.
We gaan nu naar ‘HOOP’ kijken vanuit
en door het woord van God.
Hoop en verwachting zijn in de Bijbel
nauw verbonden met God. Mensen
geloven en vertrouwen dat God hen
kent en naar hen omziet in welke situatie de mens zich ook bevindt. Over
aartsvader Abraham wordt gezegd dat
hij ‘tegen alle hoop in heeft gehoopt’
(Rom 4,18). Dit zien we ook bij Sint
Jozef wanneer de engel hem verschijnt
en zegt. “Jozef, zoon van David, wees
niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te
nemen: het Kind in haar schoot is van
de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter
wereld brengen die gij Jezus moet
noemen, want Hij zal zijn volk redden
uit hun zonden.” (Mt 1, 20-21) Dit is
overweldigend groot en niet te vatten
voor een mens.
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Hoe groot het mysterie van het leven
wordt wanneer God daarin binnentreedt en er deel aan krijgt. Je komt
voor een keus te staan; in stilte jezelf
van God verwijderen of net als Sint
Jozef doen wat van je gevraagd wordt,
namelijk tegen alle hoop in toch hopen
dat het waar is en dat zal gebeuren wat
God zegt en belooft. Dit hopen zal je
dan aangerekend worden als gerechtigheid. De belofte van God steunt op
de gerechtigheid van het geloof. Dit
betekent dat God de daad bij het woord
zal voegen, als wij onze hoop en vertrouwen op hem stellen.
Hoop richt zich op hetgeen nog niet
gezien wordt, wij hopen op wat wij niet
zien:
'... men spreekt niet van hopen, als
men het voorwerp van zijn hoop reeds
aanschouwt: wie verwacht nog wat hij
al ziet? Daar onze hoop gericht is op
het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid' (Rom. 8, 24-25).
Hoop kan ook leeg zijn, net als een
winkelwagen. Hoop kan alleen krachtig zijn als zij gevuld wordt; hier mag je
wel hamsteren. Als je de hoop zo veel
mogelijk vult met de woorden van God
dan zul je merken, dat je je langere tijd
en eigenlijk je leven lang zeker zult
voelen, dat de angst omslaat naar
bevrijding, onrust keert naar rust, onzekerheid naar zekerheid. Verschillende Schriftlezingen en Bijbelboeken kun
je zien als ‘rekken’ in de winkel en als
je daarlangs loopt, pak je wat je hoop
zal raken en voeden.
Hier zijn enkele ‘voedingsmiddelen’
voor de HOOP:
– Psalm 62 – Psalm 71 – Jesaja 41,10 –
Jeremia 29,11 – Johannes 8,12 – Romeinen 5,2 – Romeinen 5,5 – Romeinen 8,18 – Romeinen 15,13 – 1 Petrus
1,21 – 1 Petrus 5,7 – 2 Petrus 3,13 –
2 Korintiërs 4,17-18 – 2 Korintiërs 1,
3-4 – Apokalyps 21,4

Kapelaan Boris Plavčić

Toelichting bij de afbeelding
op de voorkant
De Paasicoon die het meest door iconenschilders geschilderd wordt en die
u ook bij de mensen thuis vindt is de
‘Anastasis’- de ‘Nederdaling ter helle
van Christus’. (Zie kleurenafbeelding
vooraan op de Augustinus en hierboven de complete afbeelding)
De geloofsbelijdenis van Nicea (325 na
Chr.) leert dat Christus ter helle is nedergedaald. Hel is hier een vertaling
van het Griekse begrip voor onderwereld. Het betekent niet hetzelfde als wat
wij onder hel verstaan. Het is een
neutraal begrip. Het is alleen maar de
plek waar de overledenen na hun dood
verblijven.
De nederdaling ter helle is wat de icoon
laat zien. Allen die in het rijk van dood,
wanhoop en ontreddering gevangen
zaten, worden gered.
De voornaamste figuren die aan de
linker- en rechterkant van Christus uit
hun graf worden opgewekt zijn de

Spiritualiteit
voorouders van het menselijk ras,
Adam en Eva, terwijl achter hen zijn
verzameld de koningen, profeten en
rechtvaardigen van Israël, waaronder
David en Salomon, Mozes, Daniël,
Zacharias en Johannes de Doper.
Om de icoon echt te waarderen moeten we ons realiseren dat in het geloof
anders tegen geschiedenis wordt aangekeken. In de maatschappij zien we
geschiedenis als iets dat voorbij is.
Pasen is 2000 jaar geleden. De geschiedenis van het heil is voor een
christen niet voorbij. De geschiedenis
(het prototype) is niet voorbij maar
duurt voort en is nog altijd actueel.
Iconen helpen om de grenzen tussen
tijd en ruimte uit te wissen. Ze helpen
nabijheid te voelen in plaats van afstand. Het versterkt het bewustzijn dat
wij leven in aanwezigheid van God.
Als wij kijken naar de icoon van de
opstanding betekent dat eigenlijk dat
wij getuigen zijn van onze eigen opstanding. Christus pakt Adam en Eva
bij de hand en voert hen weg uit het rijk
van dood, wanhoop en ellende. Adam
betekent 'mens'. Christus neemt de
mensheid bij de hand, dus ons allemaal. Wat een boodschap van hoop
bevat deze icoon! Pasen voltrekt zich
nu, midden onder ons. Wij zijn getuigen
van de verrijzenis.
Pastoor Rochus Franken

Bron: Vatican News

Heilige van de maand: H.
Markus Evangelist
Zijn feest wordt op 25 april gevierd.
Volgens de traditie is hij de schrijver
van het tweede evangelie. Hij was in
de jaren 60 van de eerste eeuw tezamen met Petrus en Paulus in Rome.
Volgens de legende maakte hij aantekeningen van Petrus' prediking; daaruit zou later het evangelie van Markus
groeien. Het is het oudste van de vier
evangelies.

Hij werd de eerste bisschop van
Alexandrië en wordt geëerd als de
stichter van het Christendom in Afrika.
Hij stierf in het achtste jaar van keizer
Nero (6 na Chr.) en werd in Alexandrië
begraven. Zijn relieken zijn in 829 door
Venetiaanse kooplui uit Alexandrië
weggehaald. In Venetië bouwden zij
een rijke kathedraal voor hun nieuwe
patroonheilige, de San Marco. Deze
kerk is nog steeds beeldbepalend in
Venetië.
De volgende beroepsgroepen mogen
in het bijzonder zijn voorspraak inroepen: notarissen, schrijvers, bouwvakkers, metselaars, glazenmakers, glaszetters, glazeniers, glasschilders, en
mandenmakers. Zijn voorspraak wordt
ingeroepen voor goed weer en een
goede oogst, tegen bliksem en hagel,
en tegen een plotselinge dood.
Er bestaan ook een aantal weerspreuken waarin hij functioneert. ‘Met Sint
Markus regen: op fruit rust dan geen
zegen.’ ‘Water met Sint Mark, geeft
fruit noch druif.’ 'Zo lang vóór Marcus
warm, zo lang na Marcus koud.'
Sinds de derde eeuw worden de vier
evangelisten aangeduid met vier symbolische wezens:
-Matteus wordt afgebeeld als gevleugelde mens (ook wel engel)
-Markus als gevleugelde leeuw
-Lukas als gevleugeld rund
-Johannes als gevleugelde adelaar of
arend
Bij de profeet Ezechiël begeleiden
deze wezens de Godsverschijning. ‘In
mijn visioen zag ik hoe een storm uit
het noorden kwam opzetten: een grote
wolkenmassa waar vuur in op flitste en
die omgeven was door een gloed: de
wolkenmassa schitterde als blinkend
metaal. In de wolken tekenden zich
gestalten af die op vier levende wezens
geleken. Ze zagen er als volgt uit: ze
leken op mensen, maar hadden elk vier
gezichten en vier vleugels. (…) De
gezichten van de vier wezens leken
van voren op dat van een mens, rechts
leken ze op dat van een leeuw, links
op dat van een stier en van achteren
op dat van een arend. (…) Tussen de
levende wezens was iets dat op brandende kolen leek, op fakkels die tussen
de levende wezens op en neer flitsten;
het vuur laaide hoog op en er schoten
bliksemstralen uit.

De levende wezens zelf vlogen heen
en weer als bliksemschichten. (…)
Boven de hoofden van de levende
wezens bevond zich een soort gewelf
dat glinsterde als verblindend kristal,
uitgespannen boven hun hoofden.’
(Ezechiël 1, 4-6.10.13-14.22)
Het waren Ireneus van Lyon († 202;
feest 28 juni) en Hippolytus van Rome
(† 235; feest 13 augustus), die bedachten, dat deze vier diersymbolen op de
evangelisten toegepast konden worden. Zo werd Markus met de gevleugelde leeuw afgebeeld (een woestijndier) omdat zijn evangelie begint met
Johannes de Doper in de woestijn, en
omdat er van Jezus gezegd wordt dat
hij in de woestijn verbleef te midden
van de wilde dieren.
Pastoor Rochus Franken
Bron: heiligen.net en wikipedia

Gebed van ouders voor hun
(klein)kinderen
Hemelse Vader,
Dank U voor Uw oneindige Liefde en
genade die ik in Uw Zoon Jezus Christus heb mogen ontvangen. Het is mijn
diepste verlangen dat mijn (klein) kinderen ook mogen delen in dit goddelijk
leven dat ik uit Uw hand heb mogen
ontvangen opdat zij ten volle tot ontplooiing mogen komen.
In de naam van Jezus Christus breng
ik jullie (noem hier de namen van je
kinderen en kleinkinderen) in contact
met de eeuwige Liefde van God de
Vader. Ik zegen je met het Licht van
God opdat Hij je onderscheid zal geven
tussen goed en kwaad, tussen licht en
duisternis en opdat je steeds het goede
zal kiezen. Ik zegen je met de onvoorwaardelijke Liefde van God die sterker
is dan de dood.
Amen
Pastoor Rochus Franken
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ZALIG PASEN

Geen opgaven vanwege het
coronavirus

de redactie

Vacaturebank parochie H. Augustinus - Katwijk / Oegstgeest / Voorschoten / Wassenaar
Het Parochiebestuur is nu grotendeels ingevuld. Er
wordt nog gezocht naar 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:
- 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

Deze Leesgroep deed er
negen jaar over om Genesis
te lezen.

Musical The Passion
Wassenaar
De voorbereidingen voor de musical
verliepen zo geweldig. Er is op 8 maart
al een volledige doorloop met orkest
geweest, die veelbelovend was. Ook
zijn er eind februari mooie opnames
gemaakt van de kruistocht vanaf de
NPB, via de Messiaskerk naar de Sint
Jozefkerk. Maar toen werd ook Nederland getroffen door het coronavirus.
De werkgroep heeft moeten besluiten
om geen repetities meer te houden in
maart. Ook de uitvoeringen begin april,
juist voor en op Palmzondag, gaan niet
door. Er wordt nu bekeken of uitvoeringen eind mei nog mogelijk zouden
zijn of dat de uitvoeringen uitgesteld
worden naar een vergelijkbare periode
in 2021. Daar hoort u later over. Alle
bestelde/betaalde kaarten blijven gewoon geldig.
Namens het bestuur van The Passion,
Gabrie Lansbergen
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De leesgroep die Groot vanavond leidt
is er niet zomaar een, want vandaag
wordt het bijbelboek Genesis na negen
jaar afgesloten. In die negen jaar hebben Jan Groot (72) en zijn voorganger
Bert Wulffelé het hele bijbelboek doorgespit, in totaal zesenveertig bijeenkomsten.
"Vanavond moeten we zien dat we
Genesis tot een goed einde brengen",
zegt Groot tegen het tiental lezers tegenover hem. Ton Otten (61), grijze trui
en snor, was er al vanaf het begin bij.
Hij heeft een dikke map voor zich,
waarin hij alle papieren van de vorige
bijeenkomsten bewaart.
"Genesis gaat over hoe mensen met
elkaar moeten samenleven", zegt Jan
Groot. "Maar het boek komt niet met
heldere uitleg, alles zit verborgen in de
verhalen". Het loont om samen over
die verhalen te praten, vindt Groot. "Ik
loop al heel wat jaren mee, en telkens
zie ik hetzelfde gebeuren: iedereen
kijkt met zijn eigen ogen naar de tekst,
door dat samen kijken zie je dingen die
je in je eentje niet had kunnen ontdekken".
Bron: www.dominicanen.nl

BELANGRIJK
Het liturgisch rooster op pagina
16-17 is vervallen, nu alle diensten tot en met 31 mei zijn afgelast. In plaats daarvan hebben we voor de kinderen kleurplaten en teksten geplaatst
over de Goede Week.
Het meinummer van De Augustinus zal een speciale uitgave worden, zonder rooster
en activiteiten, maar met bijdragen over het praktiseren
van het geloof in tijden van
corona: huiskerk, persoonlijk
gebedsleven, streams, openingsuren kerk et cetera. Bovendien is mei ook Mariamaand!
Misschien wilt u nadenken
over, of ideeën inbrengen voor
artikelen? Uw gedachten en
gebeden of (kinder)gedichten
delen met de hele parochie?
Wij bekijken graag of we het
kunnen plaatsen.
De redactie van De Augustinus
wenst u vrede en alle goeds en
hoopt dat allen gezond blijven.

Augustinus 6 in 1

ATTENTIE
Vandaag, woensdag 18 maart, is bekend geworden dat de bisschoppen alle vieringen tot en met Tweede
Paasdag hebben afgelast. Het liturgierooster is daarom vrijwel leeg. Voor de periode na Pasen verwijzen we u
naar de website: www.parochie-agustinus.nl, voor actuele informatie over de vieringen. Zie pagina 5.
Pastoor Rochus Franken

Dankbaar terugkijken
Het lijkt al langer geleden, maar het was echt pas zondag
1 maart dat we afscheid namen in de Sint Willibrorduskerk
en in De Warenar. Op de zondagen ervoor was er steeds
in een van de kernen een laatste viering. Daarbij kwamen
parochianen persoonlijk even de hand drukken. Toen kon
dat nog. De week ervoor had de coronacrisis zich al gemeld.
We waren nog net op tijd. Twee weken later was een samenkomst met ruim vijfhonderd mensen in de kerk en
driehonderd op de receptie niet meer mogelijk geweest.
Er zijn de afgelopen maanden en bij het afscheid zoveel
hartelijke woorden gesproken dat ik er stil van werd; stil en
erg dankbaar. Veel mensen hebben iets gegeven, van
persoonlijke herinneringen tot kleine en grotere aandenken.
Er is afgerond € 1000,- overgemaakt aan Stichting InterKerk, daar is de stichting heel dankbaar voor. De mooie
schilderijen gaan een plek krijgen in mijn volgende woning,
de plebanie (de pastorie van de plebaan), net als alle andere cadeaus die daar ook hun plekje gaan vinden.
U begrijpt ongetwijfeld dat ik in dit dankwoord niemand bij
name noem, het lukt niet om volledig te zijn, ik zou mensen
tekort doen. Ook weet ik niet of het mij de komende weken
nog lukt om brieven te beantwoorden van met name hen
die eerder weg moesten of niet in de gelegenheid waren
om te komen. Weet dat ik uw brieven en kaarten in dankbaarheid heb ontvangen en gelezen.
Op een of andere manier overkomt zo’n afscheid een mens,
mij in ieder geval wel. Pas de volgende dag begon ik me te
realiseren dat ik verreweg de meesten van u allen niet meer
zal zien. Dat begon toen pas tot me door te dringen en het
is een vreemd besef. Ik zeg dat nu ook met het oog op mijn
nieuwe benoeming. Daar hoop ik de komende jaren voor
de mensen er net zo zijn als ik dat hier heb mogen doen.
Dat betekent echter loslaten en niet met één been nog hier
blijven. Dat heb ik ook gedaan toen ik in 2005 uit Poeldijk
vertrok om hier voor de volle 100% te kunnen werken. Voor
pastoraat, ziekenzalving, uitvaart en dopen moet u zich echt
wenden tot het pastoraal team dat dit werk hier voortzet.
Dan alleen ben ik echt helemaal beschikbaar voor mijn
nieuwe zending. Het loslaten betreft dan ook niet alleen
mijzelf, het betreft u net zo, ik ben me dat zeer bewust.
Het is een vreemde tijd om te verhuizen en om te schakelen.
Bij het opruimen kom ik spullen en documenten tegen vanaf
vroeger thuis, vanuit mijn militaire diensttijd, mijn studies,
het seminarie, mijn eerste benoemingen, mijn pastoor zijn
in Poeldijk en mijn tijd hier.

Vijftien ordners en meerdere dozen heb ik al versnipperd,
maar ik ben er nog lang niet. Ik heb drie maanden afgesproken met de bisschop als een time-out, een soort sabbattijd
waarin ik even geen benoeming heb, hier niet en ook nog
niet in Rotterdam. Deze tijd geeft mij de benodigde ruimte
omdat ik dit moment in mijn leven als een overgang ervaar
naar een nieuwe levensfase. Veel uit het verleden ben ik
definitief aan het opruimen; dat is ook loslaten.
Tegelijk is het een vreemde tijd vanwege de coronacrisis.
We hebben al te maken met klimaatverandering die de
wereld in beweging brengt. Nu komt dit virus erbij met gevolgen voor de gezondheid, economie, sociale contacten,
scholen, vervoer et cetera. De maakbare samenleving
schudt op haar fundamenten, maar we wisten ook dat dit
eraan zat te komen. Juist nu mag ons geloof blijken uit de
manier hoe we hiermee omgaan: Vertrouwen op God en
zorg voor de naaste.
Mensen die al jaren niet meer naar de kerk gingen en die
daar nu wel behoefte aan hebben, beseffen dat het nu ineens niet kan. Zo gaat het in het leven, als we wel kunnen
maar niet gaan, dan komt het moment dat we wel willen
maar niet kunnen. De coronacrisis is zo een wake-upcall
om niet te wachten tot het moment dat ik zin of behoefte
heb om naar de kerk te gaan, maar gewoon te gaan omdat
de Heer je uitnodigt. Dan sta je steviger op een moment als
dit. Weet dat deze parochie dagelijks in mijn gebed is, veel
zegen, en een dankbare en hartelijke groet,
Pastoor Michel Hagen

Een van de twee schilderijen die alle parochiekernen samen geschonken hebben aan pastoor Michel Hagen bij zijn afscheid op 1 maart:
proefschilderij voor De Annunciatie, geschilderd door Judith Lansink.
In het volgende nummer van De Augustinus meer over het cadeau.
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'Laudato si': Kledingruil omwille van de circulaire economie
De kerk streeft naar een nieuwe mentaliteit inzake economie en duurzaamheid en zoekt hierin de samenwerking met
maatschappelijke organisaties. In de gedachte van Paus
Franciscus: begin gewoon, begin klein, begin bij jezelf. Inspiratiebron hiervoor is onder meer de encycliek van paus
Franciscus: 'Laudato si’. In dit verband werken we als parochie samen met de Groene Meent aan het kledingruilproject 'Krijg de Kleertjes'; iedereen is van harte uitgenodigd
om mee te doen en te komen ruilen. Kinderkleding en
volwassen maten.
Wat is het?
Weer eens wat anders aan, maar er hangt nog goede
kleding in de kast? Kinderen alweer uit hun kleding gegroeid? Groeiende aversie tegen steeds maar weer nieuw
kopen? 'Krijg de Kleertjes Wassenaar' lost dat op door twee
keer per seizoen een kledingruilmiddag te organiseren.
Door kleding te ruilen hoeft er minder kleding geproduceerd
te worden en blijft kleding langer in omloop. Zo zorgen we
er samen voor dat er minder kleding geproduceerd hoeft te
worden en we minder grondstoffen en energie voor deze
productie gebruiken. De kledingindustrie is een van de
meest vervuilende industrieën ter wereld, en dan hebben
we het nog niet eens over de arbeidsomstandigheden...
Met 'Krijg de Kleertjes' sluiten we aan bij Global goals.
Duurzaam doel nummer twaalf: verantwoorde productie en
consumptie.
De eerste kledingruil is op zaterdag 6 juni (onder
voorbehoud) van 12.00 tot 14.00 uur in de Sion in Wassenaar (gebouw aan de Jozefkerk, Parklaan 28).
Je kunt je aanmelden via Facebook 'Krijg de Kleertjes
Wassenaar' of gewoon langskomen. Meer informatie hierover op Facebook en groenemeent.nl. Houd het ook extra
goed in de gaten in deze tijden van corona.
Hoe werkt het?
Neem je kleding gewassen mee in een big shopper én neem
ook een lege tas mee. We nemen de gevulde tas in en
vervolgens kan je direct kleding gaan uitzoeken. Je kan zo
veel kledingstukken inleveren als je wilt en de ingeleverde
kleding wordt direct gesorteerd: in unisex kledingbakken op
maat en per soort. Tijdens deze middag is er fairtrade
koffie/thee en vegan taartjes. Wat kan je inbrengen en
komen ruilen:
- Kleding van elk seizoen
- Schoenen
- Sportkleding
- Accessoires
- Babyslaapzakjes
Kleding die beschadigd of vies is nemen we apart in. De
stoffen worden dan hergebruikt voor reparatie van kleding
of bijv. voor het maken van een stoffen vlaggenlijn. De rest
gaat naar de kledingcontainer. Het overschot van ons
ruilpunt gaat naar andere ruilpunten of naar een goed doel.
De kleding komt dus altijd goed terecht!
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Foto: Soetelief en/of Ingeborg de Haan

Helpen?
De ruilmiddagen worden gedraaid door vrijwilligers en we
kunnen daarbij zeker ondersteuning gebruiken! Wil je meer
weten of je aanmelden? Stuur dan een e-mail naar info@groenemeent.nl
Wat is de Groene Meent?
De MEENT: een gemeenschappelijke weide waar alle inwoners van een dorp vroeger gebruik van konden maken.
In het Engels heten dit soort weides ‘The Commons’. Het
zijn bronnen die toegankelijk zijn voor alle leden van een
groep of samenleving. De dorpspomp van Wassenaar was
vroeger ook zo'n gemeenschappelijk goed. Gezamenlijk
belang gaat bij gebruik ervan voor individueel belang:
samen maak je afspraken hoeveel elk persoon krijgt zodat
er voldoende is voor iedereen. Zo valt de pomp niet droog.
Wil je met dit team meedenken? Neem contact met ons op
via www.groenemeent.nl.
MdM (Meer info kledingruil: groenemeent.nl/ meer info de
kerk & duurzaamheid: laudato-si.nl)

20.000 rozen voor de zorg
Met de rozen van een kweker uit Pijnacker brengen wij een
bloemengroet aan het medisch personeel in Nederland.
KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers: "Met deze bloemengroet tonen we onze solidariteit. Dat willen we als KRONCRV uitdragen: omkijken naar elkaar".
Gelezen in de nieuwsbrief van KRO-NCRV-inspiratie

Een signaal van hoop, troost en
bemoediging
Op zondag 22 maart kwam KRO-NCRV samen met de
Nederlandse bisschoppen met een signaal van hoop, troost
en bemoediging in een uitzending van een cirkel van gebed
op de website KRO-NCRV.nl/katholiek.
Bron: Bisdom Rotterdam

Huwelijk, gezin en jongeren
Tour of Faith: Betrek je geloof bij je keuze in
het donorregister
Op 1 juli wordt in Nederland een nieuwe donorwet van
kracht. Dit betekent onder meer dat op termijn alle Nederlanders vanaf achttien jaar geregistreerd staan als donor,
tenzij zij hebben aangegeven geen donor te willen zijn.
Tijdens de Tour of Faith op zondag 8 maart sprak bisschop
Van den Hende hierover met jongeren.

30 jongeren eten in de Sloep...

Besluit in vrijheid
Elders in de wereld zijn voorbeelden van illegale orgaanhandel en in China werden organen genomen van geëxecuteerde gevangenen. Maar orgaandonatie mag volgens
de katholieke medische ethiek geen kwestie zijn van
commercie en moet vrijwillig zijn. Omdat het een daad van
naastenliefde is en geen plicht uit rechtvaardigheid, moet
iemand in vrijheid kunnen besluiten om zijn of haar organen
of weefsel van het lichaam voor orgaandonatie ter beschikking te stellen.

Catechese door mgr. Van den Hende

Daad van naastenliefde en solidariteit
De bisschop legt uit dat de Katholieke Kerk orgaandonatie
ziet als een daad van naastenliefde en solidariteit. De bisschop benadrukt dat het belangrijk is je geloofsovertuiging
te betrekken bij de keuze die je maakt. En hij zegt: “Vrijheid
is wezenlijk, omdat dit samenhangt met de waardigheid van
de menselijke persoon. Waar kies jij voor, zonder dat een
ander voor jou beslist? Tegelijkertijd is er verantwoordelijkheid voor elkaar. Dat je elkaar helpt om in waardigheid te
leven en zorgvuldig omgaat met het sterven.”
Niet alle organen en met waardigheid
De bisschop legt uit dat vanuit katholiek perspectief niet alle
organen voor donatie en transplantatie in aanmerking
komen. Hij citeert uit het Handvest voor de werkers in de
gezondheidszorg, dat in 1995 in Rome werd uitgegeven,
en dat wordt aangehaald in het Handboek Katholieke Medische Ethiek. In artikel 88 van het handvest staat: 'Niet alle
organen komen ethisch gezien voor donatie in aanmerking.
Van transplantatie dienen de hersenen en de geslachtsorganen, die respectievelijk de persoonlijke en procreatieve
identiteit van de persoon waarborgen, uitgesloten te worden. Het betreft hier organen waarin de onmisbare uniciteit
van de persoon die de geneeskunde gehouden is te beschermen, gestalte krijgt'. De hersenen of hersendelen
komen niet in aanmerking voor donatie, omdat deze een
nauwe band hebben met de persoonlijke identiteit. Hetzelfde geldt voor de donatie van voortplantingsorganen ten
behoeve van transplantatie, omdat die een bijzondere rol
spelen bij het doorgeven van - althans een deel - van de
persoonlijke identiteit. De bisschop geeft voorts aan dat er
respect moet zijn voor het stoffelijk overschot van een mens,
wanneer na de dood bepaalde organen en weefsels worden
weggenomen. “Met eerbied voor het lichaam van de
overledenen maken we als Kerk met aandacht werk van
een uitvaart en onze kerkhoven liggen er doorgaans netjes
bij. Zo moet ook orgaandonatie waardig gebeuren”, vertelt
de bisschop.

In de Sint Willibrorduskerk
De bijeenkomst vond plaats in de St. Willibrorduskerk in
Wassenaar (H. Augustinusparochie). De Tour of Faith
begon met een eucharistieviering, waarin de bisschop celebrant was. Tijdens deze eucharistieviering concelebreerden Michel Hagen, voormalig pastoor van de parochie, en
parochievicaris Boris Plavčić, met assistentie van diaken
Iwan Osseweijer. Na afloop was er een heerlijke maaltijd,
voorbereid door vrijwilligers van de parochie.
Bron: bisdomrotterdam.nl 11 maart 2020

Wat kun je nu als gezin thuis met de Goede
Week en Pasen doen?
De meeste gezinnen hebben thuis het gezinsboek Veertigdagentijd en Pasen (dagelijksbrood.nl – nog steeds leverbaar). Juist nu is het van harte aanbevolen om daar samen
uit te lezen. Op de website geloventhuis.nl staan ook allerlei suggesties. Dat geldt ook voor samueladvies.nl en kinderwoorddienst.nl. De kunst zal zijn de tijd thuis die door
de coronacrisis ontstaat niet weg te laten stromen, maar
bewust te gebruiken door gedurende die dagen momenten
te kiezen om thuis te vieren; door bijvoorbeeld een paastuin
met een kruis en een graf vorm te geven, een huispaaskaars
te maken en samen op Goede Vrijdag een kruisweg te
bidden en hulde te brengen aan het kruis met bloemen.
Eigenlijk gaat het eerder om de wil en de inzet elke dag iets
te doen, dan om de ideeën; die zijn er genoeg. Het is wel
veel allemaal, als ouders moeten we ook al met de kinderen
hun schoolwerk doen. Maar laten we toch juist in deze tijd
niet vergeten om de tegenslag ten goede te keren en te
gebruiken om onze eigen huiskerk meer aandacht te geven.
Huiskerk als plaats waar gezinnen samen bidden, samen
praten over het geloof en thuiscatechese geven. Gebruik
deze tijd; door de kracht van Christus' Verrijzenis, zal deze
coronatijd leiden tot verdieping en versterking van het geloof
en wordt coronatijd Paastijd.
MdM
Vrij naar: column Pasen in Coronatijd, Katholiek Niewsblad
19 maart 2020/nummer 13.
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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

Een overeenkomst is te verkrijgen via het secretariaat.
Gedurende het jaar zullen we u weer trouw op de hoogte
houden van het verloop van Actie Kerkbalans middels de
beamers in de kerk, de digitale nieuwsbrief en parochieblad
De Augustinus. We blijven transparant!
Anneke van der Valk

De Actie Kerkbalans 2020 ligt alweer enige tijd achter ons
en intussen zijn alle gegevens verwerkt. In totaal zijn er zo’n
600 brieven bezorgd bij parochianen, dat zijn er 50 minder
dan in 2019. Dit heeft te maken zoals u ongetwijfeld begrijpt
met overlijdens, verhuizingen naar elders, e.d. En er komen
weinig nieuwe deelnemers bij helaas. Ook onze kern is een
krimpende gemeenschap, maar wél een heel vitale! Desondanks kan ik u melden dat er een heel mooi bedrag aan
toezeggingen genoteerd kan worden: € 79.100,- , dat nadert
toch weer de € 80.000,- , het magische bedrag waar we elk
jaar op blijven hopen. Intussen is er al een bedrag van bijna
€ 46.000,- ontvangen per eind februari. Namens onze parochiekern dank ik u heel hartelijk voor uw toezeggingen.
Met uw bijdragen zorgt u ervoor dat alle parochiegebeuren
met zijn mooie vieringen en heerlijke momenten van ontmoeting in ons prachtige kerkgebouw voorlopig kan blijven
doorgaan. Een woord van dank is zeker ook op zijn plaats
aan Hetty Mens en Yvonne van Paridon, de dames van de
ledenadministratie. De overgang naar het nieuwe administratiesysteem DocBase heeft hen veel hoofdbrekens bezorgd en nog steeds moeten er problemen opgelost worden. Zij hebben mooi werk verricht.
Ik vraag nog eens uw aandacht voor de mogelijkheid uw
kerkbijdrage te schenken middels een periodieke gift, een
5-jarige overeenkomst die u sluit met uw parochiekern,
welke een ANBI-instelling is (dit is een voorwaarde). Uw
bijdrage is dan volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, er is geen drempel voor. Het ligt uiteraard aan uw
persoonlijke financiële situatie hoeveel voordeel u hiervan
zult ondervinden. U leest hier alles over op www.kerkbalans.nl of op onze eigen website www.parochie-augustinus.
nl. Het is het overwegen zeker waard, en wellicht doet het
u dan besluiten een extra bijdrage te schenken.
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ADIEU EN WELKOM: VERVOLG
Boven mijn bijdrage voor De Augustinus van maart schreef
ik: 'Adieu en welkom'. De oplettende lezer zal opgemerkt
hebben dat er daarin wel sprake was van een ‘adieu’, maar
niet van een ‘welkom’. Vandaar dit ‘vervolg’.
Ondertussen hebben we het afscheid van pastoor Michel
Hagen en de installatie van pastoor Rochus Franken alweer
achter de rug. Dit gebeurde op twee achtereenvolgende
zondagen in twee indrukwekkende en stijlvolle vieringen.
De tijd van het Rijke Roomsche Leven leek teruggekeerd.
Zeven Heren rond het altaar in volle kerken. Bemoedigend,
dat zoveel parochianen uit de verschillende kernen de weg
naar de kerk wisten te vinden! Nu het in de vorige bijdrage
weggevallen welkom.
Per 1 maart heetten wij de zeereerwaarde heer pastoor
Rochus Franken in tweeërlei opzicht welkom. Ten eerste
als pastoor van onze parochie de H. Augustinus en ten
tweede als inwoner van de gemeente Katwijk en bewoner
van onze pastorie. Voor onze nieuwe pastoor is er binnen
enkele weken een mooi appartement in de pastorie in de
Kerkstraat ter bewoning gerealiseerd. Dit met dank aan de
leden van onze TC en in het bijzonder aan Peter Mens die
e.e.a. coördineerde. Er breekt een periode van gewenning
aan. Pastoor en parochie moeten elkaar immers nog leren
kennen. Ik spreek de wens uit dat dat gebeurt met respect
voor elkaars aardig- en eigenaardigheden. Namens alle
Katwijkse parochianen wens ik pastoor Franken onder
Gods zegen, zowel in de parochie als geheel als in Katwijk,
een vruchtbare periode in ons deel van Gods wijngaard toe.
Dat hij zich snel thuis mag gaan voelen. Nogmaals, welkom!
Leen de Best, voorzitter Beheercommissie

Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
Kruisweg of Via Crucis
Het is binnen de Rooms-Katholieke Kerk een aloud gebruik om op Goede
Vrijdag een rondgang te maken langs de kruiswegstaties. We staan dan stil bij
elke statie en laten de gebeurtenissen even op ons inwerken. Het zijn in totaal
veertien staties: zeven binnen de poorten en zeven buiten de poorten van Jeruzalem op weg naar de Calvarieberg. Statie komt van het Latijnse woord
'statio' en betekent 'halteplaats'.
In de vroege middeleeuwen waren er al kunstenaars die het lijdensverhaal van
Jezus schilderden of in steen uitbeeldden, omdat de mensen geen voorstelling
hadden hoe het leven in Israël ten tijde van Jezus er uitzag. Er waren kunstenaars
die meer of minder schilderijen maakten. Paus Clemens de 12e heeft rond 1735
besloten dat het veertien staties mochten zijn en zijn opvolger paus Benedictus
de 14e heeft beslist dat de kruiswegstaties in elke katholieke kerk aanwezig
moesten zijn. Tot zover de geschiedenis.
In onze eigen kerk zijn natuurlijk ook de schilderijen van de staties te bewonderen, en ook hier wordt elk jaar op Goede Vrijdag een rondgang gemaakt, en
stilgestaan bij het lijden van Jezus. Maar wel zeer bijzonder is het feit dat de
staties geschilderd zijn door de toenmalige bouwpastoor J.P. Hendriks tussen
1914 en 1919. Tijdens de bouw van de kerk (1910-1911) is dus al rekening
gehouden met uitsparingen in de wanden. De rondgang begint rechtsvoor in de
kerk met de 1e statie 'Jezus wordt ter dood veroordeeld' tot de 14e linksvoor in
de kerk met 'De graflegging'. De schilder/pastoor heeft parochianen uitgenodigd
om model te staan en regelmatig komen dus dezelfde personen terug op een
andere statie. Ook heel bijzonder is het feit dat de pastoor zichzelf heeft geschilderd op 4e statie. Hij staat helemaal links in de hoek: een grijze man met
priesterboordje en een soutane. Het knielende meisje komt vaker terug en zij
stond bekend als Tante Marie uit de Rijnstraat.
Als u dus op Goede Vrijdag de Kruiswegstatie-rondgang doet, weet u iets van
de geschiedenis en hoe de kruiswegstaties in onze kerk tot stand kwamen.
Richard Hulmer.

Noot redactie: In 2003 werd door Jos de Wit een boekje geschreven met alle
ins en outs van de bijzondere staties in onze kerk. Dat boekje dat onder redactie van Jos Gianotten tot stand kwam en foto's bevat van studio Ronkes, is nog
te koop voor € 5,00 bij de administratie (Anneke Noordermeer).

Foto: Team van de horizon

De Horizon treedt in de voetsporen van …….
Op het moment dat dit stukje wordt
geschreven is de situatie rondom het
coronavirus zeer onzeker. Voorlopig
zijn de basisscholen nog open en gaan
wij ons langzamerhand richten op het
Paasfeest. En dit doen we met het
thema 'volgen'. Met zoveel volgers op
social media is 'volgen' een actueel
thema. Maar ook afgezien van internet
valt er voor kinderen de komende
weken veel te ontdekken. Bijvoorbeeld
dat volgen meer kan betekenen dan
letterlijk achter iemand aanlopen. Je
kunt anderen ook volgen in hun gedrag, hun uiterlijk, hun opvattingen en
waarden. En dat je daar kritisch in kunt,
en ook moet, zijn.
Volgelingen, zo worden doorgaans
mensen genoemd die aan bepaalde
personen hun levensinspiratie ontlenen. De volgelingen van Jezus werden
aanvankelijk ‘Aanhangers van de weg’
genoemd. Hun grote voorganger en
voorbeeld op die weg, was Jezus van
Nazareth. Voor die weg hadden ze zelf
gekozen. Ze wilden ‘gaan waar Jezus
ging’. Niet in geografische zin maar in
geestelijk opzicht: Jezus navolgen in
zijn waarden, overtuigingen en geloof.
En dit lieten ze tot uitdrukking komen
in hun handelen: door de verhalen over
Jezus door te geven, het geloof te
vieren en solidair te zijn met de kwetsbaren in de wereld.
Op het moment van verschijnen van
deze Augustinus is bekend dat de
bisschoppen alle kerkelijke vieringen
tot en met Eerste Pinksterdag afgelast
hebben. Dat betekent dat de geplande
paasviering op donderdag 9 april,
Witte Donderdag, niet door kan gaan
(redactie).
Team van De Horizon
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Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
Wanneer met Givt geven?

Vanaf nu kunt u al met Givt geven zodra u in de kerk bent,
voorafgaand aan de viering, en als u dat liever doet, kunt
u ook al geven voordat dat u vanuit huis vertrekt. Uiteraard
kunt u ook geven tijdens de collecte /offerande in de viering.
Dat is prima, maar laat u dan niet afleiden van andere berichten op uw smartphone en houdt uw telefoon op ‘stil’ of
‘geluid uit’. Gewoon uw telefoon daarna weer opbergen, net
zoals u met uw portemonnee zou doen.

www.givtapp.net.

Nu ook digitaal collecteren!
‘De wereld is in de ban van het coronavirus en beveelt aan
om contante betalingen te vermijden en bij voorkeur te
pinnen’. Hoe doen we dat dan met de collectes in de kerk?
Zijn we als parochie(kern) daar wel op voorbereid? Jazeker,
we waren er al mee bezig en we kunnen u al een mooie
digitale oplossing aanbieden. Naast contant geven voor de
collectes kunt u nl. ook vanaf nu digitaal geven via de
Givt-app.

Geen contant, toch geven

Contant geld verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld. Als
collectanten merken we dat ook en krijgen we steeds vaker
de vraag of digitaal doneren ook mogelijk is. Digitaal collecteren met Givt biedt daarvoor een oplossing. Het is een
slimme techniek om iedereen zonder contant geld in staat
te stellen om met een smartphone te geven. Het is dus een
aanvullende manier van geven, want het contant geven blijft
in stand. Heeft u geen contant geld meer bij u, dan kunt u
door Givt weer meedoen! Geven via Givt is anoniem en
veilig. Givt respecteert uw privacy en werkt conform de
AVG. Een ander voordeel van geven met Givt is dat uw
giften door de belastingdienst worden geaccepteerd als
aftrekbare posten (de parochie is ANBI-proof!).

Heeft u geen internetverbinding? Geen probleem. Dan kunt
u toch geven via een zendertje in de mand van de collectanten. Kies dan in app niet voor geven met de ‘Lijst’ maar
voor ‘Collectemiddel’ en swipe uw smartphone langs het
zendertje als de collectant de mandjes ophaalt.
Indien u thuis een viering live meekijkt of meeluistert via de
website www.joannesdedoper.nl kunt u ook op dezelfde
manier via de ‘Lijst’ meedoen aan de collecte! Meedoen is
ook met elkaar verbonden zijn.

Hoe werkt het met deurcollectes?

Op het beginscherm ‘Hoeveel wil je geven’ is het ook
mogelijk om een collecte toe te voegen. Deze 2e collecte
is van toepassing in geval van een deurcollecte. Ook
hiervoor geldt dat u voor deze collecte al vooraf kunt geven
en natuurlijk ook na afloop van de viering. Het is maar wat
uw persoonlijke voorkeur is, als u maar blijft geven!
Heeft u opmerkingen of hulp nodig? Vraag het ons, we
willen u graag helpen. Alvast hartelijk dank voor uw digitale aandacht.
Margreet van Nobelen en Astrid van der Valk
Coördinatoren collectanten

Hoe werkt Givt?

Om te geven met Givt heeft u een smartphone nodig,
waarop de app van Givt geïnstalleerd moet worden. Neemt
u daarom thuis even de tijd en download de Givt app (www.
givtapp.net/cloud) uit de App Store of Google Play. U registreert vervolgens uw emailadres en een wachtwoord, dan
kunt u al geven. Het is ook belangrijk om (eventueel op een
later moment) de registratie te voltooien: dit betreft een
volmacht met uw adres en bankgegevens zodat uw gave
van uw bankrekeningnummer kan worden afgeschreven.
Als u na voltooiing van uw registratie de app opnieuw opent
wordt op het scherm gevraagd: ‘Hoeveel wil je geven?’.
Kies een bedrag en toets op ‘Volgende’. Dan verschijnt
‘Kies hoe je wilt geven'. Onze aanbeveling is te kiezen
voor ‘Lijst’. Dat werkt het fijnst. Na het maken van de keuze
‘Lijst’ verschijnt op het scherm ‘Kies aan wie je wil geven’.
Met zoeken gaat u naar de naam van de parochie(kern):
‘Augustinus Parochie Katwijk’. Als u dan daarna onderaan het scherm drukt op ‘Geven’ en in het volgende scherm
op ‘Volgende’ is uw collecte voltooid.
Bedankt voor uw Givt!
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www.givtapp.net.

Hartelijke avond! (17 april)
Deze gaat i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus niet door
Debby, Joke, Laura en Marloes

Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
De reacties waren leuk! 'Dit is gemeenschap', was toch wel de mooiste vond
ik zelf. Samen zijn met elkaar, er zijn
voor elkaar, luisteren naar elkaar en
het vooral gezellig hebben met elkaar.
Onze Valentijn kon niet meer stuk!
Namens het LIEFDES-team, bedankt
hiervoor!
Marloes Jongeneel

Bron: pixabay.com

Heilig Doopsel
Wanneer u uw kind wilt laten dopen of
wanneer u zelf gedoopt wilt worden,
kunt u contact opnemen met het secretariaat. E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met als vermelding
Heilig Doopsel. De eerste gelegenheid
om het Heilig Doopsel te ontvangen is
zondag12 juli. Hiervoor moet u zich
aanmelden vóór 14 juni.

Voedselmanden
De voedselmanden zullen deze
maand in het weekend van 4 - 5 april
en 2 - 3 mei weer gereed staan voor
de cliënten van de voedselbank.
Het kaarten in
'de kleine JOANNES'
maandag 20 april 2020
gaat niet door.

Kinderwoorddienst
Onze laatste bijeenkomst stond gepland op 15 maart. We hadden een
superleuke activiteit op de planning
staan speciaal voor deze tijd voor
Pasen, jammer genoeg ging deze bijeenkomst niet door omdat door het
virus de kerkdiensten niet doorgingen.
Op 19 april staat de volgende KWD in
de agenda. Laten we hopen dat we
jullie dan weer kunnen ontmoeten.
Houd goed de informatie in de gaten
van de kerk of er iets verandert.
Zie jullie dan!
Groetjes, Marit en Linnsey
Aanvullend bericht
Verkoop Quiltgroep
Wij hebben besloten vanwege
het coronavirus dat de verkoop
NIET DOORGAAT
Quiltgroep ‘de Bonnette’

Verkoop Quiltgroep
Bonnette' 4 april

'de

Op onze nieuwe plek in de pastorie,
vanwege de verbouwing op de eerste
etage, wordt er hard gewerkt voor de
komende verkoopdag. Na vele jaren in
november de verkoop te hebben gehouden is er dit jaar in april een paasverkoop. Naast o.a. de vele quilts zijn
er natuurlijk ook leuke aardigheidjes
voor Pasen te koop. Tevens hebben
we nog handwerkbladen, al dan niet
met patronen. Zoals u van ons gewend
bent is de opbrengst ook dit jaar weer
voor een goed doel. Op het moment
dat ik dit schrijf is het doel nog niet
bekend. Wij zorgen ook dat de koffie/
thee/fris, en lekkers door de dames zelf
gebakken, klaar staan.
Graag zien we u dan op 4 april van
10.00 -14.00 u in de kleine JOANNES,
Kerkstraat 68, 2223 AJ Katwijk
Ibolyka Meijer
Koffie drinken kleine JOANNES
Het koffie/thee drinken op de zondagen in april en mei gaat niet door,
in verband met het coronavirus.

Wat hebben wij LIEFDE gevoeld 14 februari op onze
Pannenkoekenavond!
Er waren heel wat aanmeldingen voor
deze gezellige avond, jong en oud
waren vertegenwoordigd in de kleine
Joannes. Thuis hadden wij als echte
pannenkoekenbakkers al het voorwerk gedaan en stapels pannenkoeken gebakken. Niet voor niks, er werd
van gesmuld! De liefde waarmee ze
gebakken waren was tenslotte te
proeven.

Truus Oudejans – de Jong, echtgenote van Jaap Oudejans.
Geboren 26 juli 1931 en overleden 22
februari 2020.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op donderdag 27 februari in onze
parochiekerk, waarna de crematie in
stilte zal plaatsvinden.
Josephus Albertus Maria Gianotten,
echtgenoot van Mieke Gianotten – van
Asten
Geboren 7 september 1940 en overleden 25 februari 2020.
De avondwake heeft plaatsgevonden
op vrijdag 28 februari in onze parochiekerk. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 29 februari in
de Jan Steen aula van het crematorium
Rhijnhof te Leiden.
Maria Johanna Petronella Smit.
Geboren 9 januari 1932 en overleden
25 februari 2020.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 3 maart in de Boerhaave aula van het crematorium Rhijnhof te Leiden.
Ina Petronella Cornelia Maria van der
Voort – Koot, echtgenote van Jacques
van der Voort.
Geboren 19 september 1943 en overleden 27 februari 2020.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 3 maart in het crematorium Rhijnhof te Leiden.
Jeannette Victorine Maria van Dun –
Vandekerckhove, weduwe van Antoon
van Dun.
Geboren 4 mei 1925 en overleden 2
maart 2020.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 6 maart in onze parochiekerk, aansluitend de begrafenis op
ons kerkhof.
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De Goede Week
Zo heet de week voor Pasen. De
Goede Week begint op Palmzondag
tot en met Stille Zaterdag. We denken
in die week aan het lijden en sterven
van Jezus aan het kruis. De Goede
Week eindigt tijdens de Paaswake. Die
wake is de overgang naar de blijde
viering van de Verrijzenis op zondag:
het eigenlijke Pasen. De Paastijd is
dan begonnen. Die duurt vijftig dagen
en eindigt met Pinksteren.

Palmtakjes
Ook dit jaar kunnen we ze ophalen bij
de kerken voor thuis, om achter ons
kruisbeeldje te steken. Het palmtakje
van vorig jaar kan je begraven of verbranden (met ouders!) of terugbrengen
naar de kerk. Omdat het gewijde takjes
zijn gooien we ze niet zomaar weg.

Huiskapel van Aurora.

Huiskapel voor gezin
In deze tijd wordt een groter beroep op de gezinnen gedaan om huiskerk te zijn,
om zo het het geloof levend te houden en door te geven. Hiermee verenigen
we ons ook met de huiskerken in de landen zonder vrijheid van godsdienst, waar
ze door vervolging en onderdrukking niet vrij het geloof kunnen beleven. In de
huiskerk bidden gezinnen samen, praten samen over het geloof en geven
thuiscatechese. Nu we niet meer naar de kerk kunnen, laten we thuis een
plekje maken dat speciaal is bedoeld om met God te zijn; een huiskapel. Wat
zou je erin kunnen zetten? Je kan denken aan een kruisbeeld, een kaars, een
Mariabeeldje of een andere heilige, een schrift waarin je intenties kan schrijven,
een Bijbel en de rozenkrans. De liturgische kleur kan je aangeven met een lint
over het kruis, nu nog paars van de Veertigdagentijd en straks wit met Pasen.
MdM

Goede Vrijdag
We denken op deze dag aan het lijden
en sterven van Jezus aan het Kruis.
Zou deze dag niet beter Droevige
Vrijdag kunnen heten in plaats van
Goede Vrijdag? Nee, we noemen het
toch Goede Vrijdag omdat Jezus heeft
laten zien hoeveel Hij van ons houdt.
Als Jezus met Pasen verrijst uit de
dood, laat Hij ons weten dat ook wij met
Hem in de hemel kunnen komen. Dat
maakt alles weer goed. Maar eerst
moet Jezus lijden en sterven. Nu er in
de kerken geen kruisweg kan zijn door
het coronavirus kunnen de gezinnen
thuis zelf om 15.00 uur een kruisweg
bidden. Het is ook mooi om thuis de
kruishulde te doen, even stil staan bij
het kruis, een gebaar van eerbied of
een kus op de voeten van Jezus en
bloemen bij het kruis.
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Huiskapel Féline

Jezus sterft aan het Kruis, maar dat is niet het einde. Na drie dagen staat Hij op uit de dood en Hij Leeft! Met Pasen mag je deze kleurplaat verder
aftekenen ...
Bron: www.oratoriummaastricht.nl/knutselwerkjes/
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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

Feest in Oegstgeest

Activiteiten
Inzameling voedselbank
Weekend van 4 en 5 april
Er is GEEN VIERING; wilt u uw
gaven bij de keukendeur zetten?
Dan zorgen we dat ze op de
goede plaats terecht komen.
Schrijven voor
Amnesty International
Maandag 6 april van 14.0016.00 uur in de pastorie
GAAT NIET DOOR
Napraten over de lezingen
van de ochtendviering
Dinsdag 14 april, 10.00 uur
GAAT NIET DOOR
Gezinscatechese Voorschoten
Zondag 22 maart, 9.30 uur
GAAT NIET DOOR

Wij gedenken ...
...Wil van de Voort-Schrama, weduwe van Ger van de Voort, moeder en
oma. Wil werd op 27 september 1932
geboren en overleed op 20 februari.
Op woensdag 26 februari is afscheid
van haar genomen in crematorium
Rhijnhof te Leiden.
Moge deze lieve dode rusten in Gods
licht en vrede.
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Foto: Dik en Sophia met de kruisjes

Meer dan 700 kruisjes
Ja, zoveel gedachteniskruisjes heeft
Dik Kompier in de afgelopen ruim 19
jaar vervaardigd. Maar na zo veel jaar
is het genoeg geweest, aldus de
82-jarige Dik.
Als dank voor dit vrijwilligerswerk
kreeg hij van de parochiekern een
presentje aangeboden. Dit werd uitgereikt door zijn ‘kompaan’ Sophia Koppers die de kruisjes van naam en data
van de overledenen voorziet, met van
die sierlijke, kalligrafische letters. Gelukkig zet Sophia haar werk voorlopig
voort en kan zij nog ‘even’ vooruit met
de voorraad die Dik achterlaat.

De installatie van pastoor Rochus
Franken op zondag 8 maart was een
feestelijke gebeurtenis. Eerst een
plechtige eucharistieviering, op verzoek van de nieuwe pastoor eenvoudig
van opzet. Pater Bouwman en emeritus priester Versteegen concelebreerden met vicaris generaal Van Deelen,
pastoor Franken en kapelaan Plavčić,
terwijl de diakens Brink en Winnubst
assisteerden. Het Gemengd Koor
zong prachtig in een volle kerk.
Na het voorlezen van de benoemingsbrief door vicaris generaal Van Deelen
en de door allen uitgesproken geloofsbelijdenis legde pastoor Franken de
eed van trouw af. Daarna sprak de vicaris generaal de zegen uit over de
nieuwe pastoor.
Aan het eind van de viering sprak bestuurslid Jan Konst een welkomstwoord en tot slot sprak pastoor Rochus
Franken de kerk toe: “Ik heb nu graag
het laatste woord”.
Vervolgens was er een goedbezochte
receptie in La France.
Els van Leuken

Bedankt, Dik, voor dit mooie werk al
die jaren! En Sophia ook, natuurlijk.
Dan maar meteen de vraag: Wie kan
het werk van Dik overnemen?
Namens de Beheercommissie, Koos
van der Heijden

Pastoor Rochus Franken, tijdens zijn slotwoord. Foto: Erik Flikkenschild
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Impressie van de installatie van pastoor Rochus
Franken. De foto's zijn van Erik Flikkenschild.

Verbonden in gebed
In deze tijd van beschermende maatregelen die worden
genomen voor de gezondheid van ons allen, proberen wij
onze kerken zoveel mogelijk open te houden op de tijden
dat u dat gewend bent. Wij kunnen een tijdje misschien niet
meer samen de mis vieren, maar u kunt nog wel naar de
kerk om een kaarsje te branden of voor persoonlijk gebed.
Ook onze bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagvieringen niet door kunnen gaan voor veel parochianen
een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip
en gebed.
Voor deze moeilijke tijden vol beproeving hebben onze
bisschoppen een gebed aangereikt, dat wij samen kunnen
bidden.

Pastoor Rochus Franken leest de eed van trouw, onder het toeziend
oog van vicaris generaal Lex van Deelen.

Overhandiging van de 'parochiesleutel', met v.l.n.r. diaken Peter Winnubst, achter hem vicaris generaal Lex van Deelen, kapelaan Boris,
pastoor Rochus Franken en diaken George Brink

Gebed
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, Uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij Uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot Uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan Uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Voor veranderingen of informatie kunt u het beste kijken op
de website van ons bisdom:
www.bisdomrotterdam.nl en op de website van onze eigen
parochie:
www.parochie-augustinus.nl
De gebeurtenissen zijn vreemd, voor ons allen, voor onze
kerk, maar in gebed blijven wij verbonden. Voor ons als
Pastoraal Team zijn jullie allen in onze gedachten en gebeden.
Diaken Peter Winnubst

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

Agenda
Maandag
11.00 uur
Donderdag
19.30 uur
Zaterdag
16.00 uur
Woensdag
10.00 uur
10.15 uur

6 april
Liturgisch Bijbellezen (Pastorie)
9 en 16 april
Christelijke meditatie (Pluspunt)
11, 18 en 25 april
Christelijke meditatie (Bondsgebouw)
15 april
Koffieochtend (Pluspunt)
Samenscholen: Op woensdagmorgen
(De Werf)
Zondag
19 april
20.00 uur
Orgelconcert Bert Mooiman (HL kerk)
Dinsdag
28 april
14.00 uur
Lees/gespreksgroep (Pastorie)
Zaterdag
2 mei
16.00 uur
Christelijke meditatie (Bondsgebouw)
Zondag
3 mei
Voedselbank
Wereldwinkel (Bondsgebouw)
Maandag
4 mei
11.00 uur
Liturgisch Bijbellezen (Pastorie)
18.45 uur
Dodenherdenking - Oecumenische
vesper (Dorpskerk)
ALLE BIJEENKOMSTEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD

Familieberichten
Overledenen
Op 7 maart 2020 is op 62 jarige leeftijd overleden: Leonard
Charles Marie Engels (Loek). Hij is lang ziek geweest en
heeft een moeilijk leven gehad. Hij heeft zich er dapper door
heen geslagen. Voor zijn dierbaren was hij een held. Hij
was een bescheiden en eerlijk mens. Hij had nog steeds
contact met zijn vrienden van de middelbare school. In zijn
werkzaam leven was hij ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken, eerst bij de gemeente Voorschoten en daarna bij de
gemeente Berkel en Rodenrijs. De uitvaart was vrijdag 13
maart vanuit de Laurentiuskerk.
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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

Op zaterdag 7 maart is op 72-jarige leeftijd overleden:
Gertrud van Eyk–Moesgen. Gertrud en haar man Huibert
wonen vanaf 1980 in Voorschoten. Zij woonde met haar
man aan de Merelhof. Ze zijn altijd bij de kerk betrokken
geweest. Gertrud was van beroep lerares. Op zaterdag 14
maart is zij begraven op onze begraafplaats achter de H.
Laurentiuskerk.
Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige
liefde.

Coronavirus 1
In verband met het coronavirus is door de bisschoppen
besloten dat vanaf 19 maart alle vieringen in de kerk tot en
met Tweede Paasdag worden afgelast. Wel is onze kerk
open voor persoonlijk gebed op zondag tussen 11.00 uur
en 12.00 uur. De vieringen op dinsdagmorgen en donderdagavond gaan ook nog gewoon door.

Coronavirus 2
In deze tijd van beschermende maatregelen die worden
genomen voor de gezondheid van ons allen, proberen wij
onze kerken zoveel mogelijk open te houden op de tijden
dat u dat gewend bent. Wij kunnen een tijdje misschien niet
meer samen de mis vieren, maar u kunt nog wel naar de
kerk om een kaarsje te branden of voor persoonlijk gebed.
Ook onze bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen
een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om uw begrip en
gebed.
Voor deze moeilijke tijden vol beproeving is er een gebed,
ons aangereikt door onze bisschoppen, dat wij samen
kunnen bidden.
Gebed
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, Uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen, die aan de gevolgen van dit virus
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zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij Uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot Uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop,
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan Uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Voor veranderingen of informatie kunt u het beste kijken op
de website van ons bisdom:
www.bisdomrotterdam.nl en op de website van onze eigen
parochie
www.parochie-augustinus.nl
De gebeurtenissen zijn vreemd, voor ons allen, voor onze
kerk, maar in gebed blijven wij verbonden; voor ons als
Pastoraal Team zijn jullie allen in onze gedachten en gebeden.
Diaken Peter Winnubst

Nieuwe indeling wijken en contactpersonen
Zoals ik al eerder aankondigde, is de opzet van het wijkcontactwerk met ingang van dit jaar veranderd. Wij gaan
parochianen die jarig zijn op hun 75e, 80e en 85-jarigen en
ouder feliciteren met een kaart. Op die kaart wordt aangegeven dat wij, als dat op prijs wordt gesteld, ook persoonlijk
langs willen komen.
Bij ziekte, jubilea en andere gelegenheden, waarbij u graag
wilt dat er bezoek komt namens de parochiekern, kunt u
contact opnemen met het Kerkelijk Bureau of met uw
wijkcontactpersoon.
Met vragen over uw wijkcontactpersoon kunt u ook contact
opnemen met mij:
Mini Focke (Coördinator Wijkcontactgroep)
Koperwieklaan 75
Voorschoten
Tel: 071-5613116, mobiel: 0615602159 of via de mail:
minifocke@gmail.com

Mededeling
Eind oktober zijn er brieven naar bisschop Van den Hende
gegaan over het plotselinge vertrek van Dirk Gudde. Bernard Reuser en Ernie Wielenga hebben 9 maart jl. hierover
een gesprek met de bisschop gehad. Inmiddels hebben zij
een brief van de bisschop ontvangen, die ze graag willen
voorlezen in de kerk wanneer het coronavirus voorbij is.

12 ½ jaar Christelijke Meditatie in Voorschoten.
Zelf palmpaasstokken maken
Al mag de viering voor de Palmzondag op 5 april zijn afgelast, het blijft wel Palmzondag. Uiteraard kan een palmpaasstok daarbij niet ontbreken. De stok maken geeft
veel plezier en natuurlijk ook het opeten van de versiering!
Dat is natuurlijk een leuke activiteit om met uw kinderen
thuis te doen. Op Palmzondag vieren wij de blijde intocht
van Jezus Christus in Jeruzalem. De stok heeft de vorm
van een kruis, om eraan te herinneren dat Jezus aan het
kruis is gestorven. Op de stok zit een broodhaantje. Het
brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, waar
hij het brood brak en deelde met zijn discipelen.
Dan praktisch:
Het voorwerk is dat u twee houten latjes van 50 en 65 cm
neemt en aan de voor- en achterkant bij elk latje twee korte
spijkertjes inslaat, zorg dat ze niet uitsteken aan de andere
kant.
Wikkel dan crêpepapier rondom het kruis. Verschillende
kleuren geven een mooi effect.
Het kruis is klaar. Rijg aan een dun touwtje rozijnen, en aan
een ander touwtje gedroogde abrikozen. Natuurlijk kunt u
ook ander gedroogd fruit gebruiken. Bind dan de touwtjes
aan de dwarslat van links naar rechts. Het broodhaantje
mag natuurlijk niet ontbreken. Het deeg maken en kneden
in de juiste vorm is ook een leuke activiteit samen. U vindt
op internet heerlijke recepten.
De Gezinsmiswerkgroep

Het is al weer twaalf en een half jaar geleden, dat er vanuit
de kerkgemeenschap van 'De Ontmoeting' een aanbod
werd gedaan voor een korte cursus in meditatie vanuit de
christelijke traditie.
Aarzelend heb ik destijds gehoor gegeven aan dit aanbod.
Ik had al vaak iets met meditatie geprobeerd, maar zonder
succes. Nu realiseer ik me, dat het al twaalf en een half jaar
een deel van mijn dag geworden is. ‘s Ochtends en ’s
avonds een half uur de tijd nemen om in stilte tot mezelf te
komen en belangrijker nog, in die stilte de bron van mijn
bestaan te ontdekken. In de christelijke traditie is die bron
de Schepper van al wat is, de Vader van Jezus Christus.
Jezus was één met de Vader en zijn grote wens was, dat
ook wij, alle mensen, één zouden zijn met Hem.
In de meditatie stellen wij ons open voor die eenheid. Een
eenheid van gerechtigheid en liefde, zoals Jezus dat heeft
voorgeleefd. Meditatie helpt ons, zonder dat wij precies
weten hoe, om te groeien in die eenheid van liefde en gerechtigheid. Het is een manier van leven in geloof en in het
vertrouwen, dat meditatie de wereld beter kan maken,
omdat we onszelf niet meer op de eerste plaats zetten, maar
Gods geest zijn werk laten doen.
Het dagelijks mediteren doe je alleen, thuis, maar er bestaat
ook een mogelijkheid om wekelijks in een groep te mediteren. Het is een groep van mensen die op een diepere
manier met hun geloof willen omgaan. Het is een oecumenische groep, iedereen is welkom. Er zijn mensen afgevallen door overlijden en er komen weer mensen bij. Als u zich
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aangesproken voelt om met ons de stilte op te zoeken, dan
bent u van harte uitgenodigd. Iedere zaterdag komen we
bij elkaar om 16.00 uur in het Bondsgebouw naast de H.
Laurentiuskerk, Leidseweg 100, en ook op iedere eerste
en derde donderdagavond om 19.30 uur in het Pluspunt,
wijk Noord-Hofland, aan de Abraham van der Hulstlaan.
Nadere gegevens kunt u vinden op www.wccm.nl. Wij
maken deel uit van een wereldgebeuren, en een landelijke
organisatie. Ook kunt u bellen naar Bep van der Zijden,
telefoon 071-5615354 of mailen: bep.zijden@gmail.com.

Orgelseizoen 2020
Voorschoten heeft het unieke geluk over drie orgels te
beschikken, die in de achttiende eeuw werden gebouwd en
die vandaag de dag nog steeds te beluisteren zijn. Twee
zijn er bekend. Het Zeemanorgel uit 1720, dat dit jaar na
de verbouwing van de Dorpskerk weer bespeeld gaat
worden en heel bijzonder: het viert dit jaar ook zijn 300e
verjaardag!

missie, die jaarlijks de beiaard-orgelconcerten in september
organiseert. Nu de dagen gaan lengen en het warmer wordt,
starten weer de concerten. In de Dorpskerk pas in het najaar, met een feestelijke verjaardagsserie.
In de Laurentiuskerk zou het eerste concert op zondag 19
april plaats vinden. Zoals in het programma staat: 'Bert
Mooiman komt dan spelen en als gast neemt hij Thies
Roorda mee. Hij was ooit fluitist bij het Radio Filharmonisch
Orkest en is nu hoofdvakdocent fluit aan het Koninklijk
Conservatorium. Ze spelen werken van Joseph Haydn,
Camille Saint-Saëns en Sigfrid Karg-Elert, maar ook minder
bekende namen als de achttiende-eeuwse componisten
John Ranish en Marin Marais. Bijzonder is de uitvoering
van de Nocturne ‘La Serenata’ van de 19e-eeuwse Haagse
componist Johannes Meinardus Coenen.'
Op vrijdag 20 maart hebben we besloten om vanwege het
coronavirus het concert af te blazen. Hopelijk kan het op
een later tijdstip worden uitgevoerd.
Voor verdere actuele informatie zie onze website: www.
laurentiusorgelconcerten.nl, of pak uit de kerk de nieuwe
gids 'Orgelconcerten 2020 in Zuid-Holland West' mee, met
daarin de data en tijden van alle orgelconcerten in onze
regio.
Namens de Orgelcommissie,
Peter van Beurden.

Stichting Baby Hope

Het Mitterreitherorgel van de Laurentiuskerk is van rond
1790, dus een stuk jonger, maar het verkeert eveneens in
goede bespeelbare staat.

Het derde achttiende-eeuwse orgel van Voorschoten is
minder bekend en ook een stuk kleiner. Het betreft een zgn.
Flötenuhr. Deze prachtige staande klok is in kasteel Duivenvoorde te vinden. Op hele en halve uren laat hij een
melodietje horen via een piepklein ingebouwd orgeltje. Een
unieke speelklok uit de achttiende eeuw. Met een beetje
geluk hoort u het tijdens de rondleiding. De drie oude orgels
zijn een kostbaar bezit voor ons dorp. Gelukkig zijn er ook
mensen in de weer, die ervoor zorgen dat de instrumenten
uitgebreid voor publiek zijn te horen.
Jaarlijks organiseert de Stichting Laurentiusorgelconcerten
een zestal bespelingen op het Mitterrreither–van den
Brinkorgel. En bij de Dorpskerk is er eveneens een com-
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Zwanger of net bevallen? Wie in Nederland woont,
heeft van de zorgverzekeraar een
kraampakket ontvangen, vol met verbanden, navelklem en luiertape. Heel
prettig natuurlijk, maar het zou kunnen dat u deze materialen uiteindelijk niet nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u in
het ziekenhuis bent bevallen. Gooi uw ongebruikte
kraammaterialen niet weg, want u kunt er levens van
andere baby’s en kraamvrouwen mee redden!
Stichting Baby Hope zamelt de materialen in voor kraamprojecten in Tanzania, Kameroen, Ghana, Benin, Suriname
en een aantal Oost-Europese landen. Doel is meer hygiëne
tijdens bevallingen, die bij kan dragen aan de afname van
zuigelingensterfte. Zodat meer vrouwen hun pasgeboren
baby’s levend en wel tegen zich aan kunnen drukken.
Stichting Baby Hope geeft ze graag een sprankje hoop op
een betere toekomst. Helpt u mee?
In onze parochie zijn we met de werkgroep MOV in 2010
gestart met dit mooie kraamproject. U kunt de kraammaterialen inleveren bij: Willeke Schrage, Buizerderf 6 in Voorschoten. Tel. 071-5618840. Wilt u op een andere manier
helpen? Een gift op rekeningnummer
NL54 INGB 0009 5999 14 t.n.v. Stichting Baby Hope te
Nieuwkoop is ook van harte welkom, bijvoorbeeld om verloskoffers aan te kunnen schaffen. Alvast bedankt!

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten
Oecumenische vesper, Dorpskerk 4 mei
2020 - GAAT HELAAS NIET DOOR

Beheerder parochiekerkhof: een bijzondere
taak
Je zou het bijna vergeten als je ons kerkhof er zo mooi bij
ziet liggen. Het beheren van het kerkhof is vrijwilligerswerk.
Naast het beheren van het kerkhof door de beheerder is er
ook een groep vrijwilligers, die het kerkhof en de tuin van
de pastorie onderhoudt. Deze keer heb ik gesproken met
Theo van der Krogt. Sinds een paar jaar is hij de beheerder
van het kerkhof. Hij nam deze taak over van Henny van
Haastrecht. Volgende keer maakt u kennis met de andere
vrijwilligers die het kerkhof en de tuin onderhouden.
Als beheerder heb je te
maken met diverse
mensen, nabestaanden,
uitvaartondernemers,
leveranciers van grafmonumenten, voorgangers en andere vrijwilligers van de parochiekern. Bij het beheren
van een kerkhof is het
van belang dat de Wet
op de Lijkbezorging
wordt nageleefd. Je behoort het register van
het kerkhof nauwgezet
bij te houden. In dit register staat wie in welk
graf begraven ligt en wie de rechthebbende van een graf
is. Daarnaast is ook het reglement van het kerkhof belangrijk. Dit reglement is opgesteld door het Parochiebestuur.
Voor elk graf wordt door de beheerder een grafakte opgesteld. In deze akte staat ook wie de rechthebbende van het
graf is en wat de rechten en plichten zijn. De beheerder
zorgt ervoor dat de nabestaanden op de hoogte zijn van dit
reglement en dat iedereen zo goed mogelijk wordt geïnformeerd. Het geeft voldoening wanneer je familie in voor hen
moeilijke dagen goed kan begeleiden en de verwachtingen
van hen uitkomen.
Daarnaast is het belangrijk dat ons parochiekerkhof goed
wordt onderhouden. Met nog tien vrijwilligers lukt het om
het kerkhof en de omliggende terreinen netjes en verzorgd
te houden. Voor Theo is het belangrijk dat het kerkhof een
waardige plek is waar bezoekers met een goed gevoel
komen.
Tilly ten Thije, Lid Pastoraatgroep voor vrijwilligers.
De titel van deze rubriek verwijst naar een uitspraak van
de H. Laurentius. Wij laten steeds een werkgroep of een
enkele vrijwilliger aan het woord. Vrijwilligers die wij
graag in het zonnetje willen zetten.

Op 4 mei a.s. zal er om 18.45 uur in de Dorpskerk een
oecumenische vesper zijn. Iedereen is welkom. Ds. Anki
Peper van de Protestantse Gemeente Voorschoten is
voorganger. In deze vesper willen we stilstaan bij de verschrikkingen die plaatsvonden in de Tweede Wereldoorlog.
Ook uit ons dorp werden Joden weggevoerd en vielen
onschuldige slachtoffers. Gelukkig was er ook in ons dorp
verzet, maar vielen er tegelijkertijd ook doden. De dienst is
georganiseerd door de Raad van Samenwerkende Kerken
van Voorschoten.
Na de vesper wordt iedereen uitgenodigd voor de plechtigheid bij het monument in de omgeving van het gemeentehuis. Ook de Raad van Samenwerkende Kerken zal daar
een krans leggen om allen die omgekomen zijn te gedenken.
Freek Bakker

Crashcourse Kinderwoorddienst thuis
geven
Helaas gaan de wekelijkse kinderwoorddiensten in de kerk
de komende tijd niet door vanwege het coronavirus. Maar
het geloof moet doorgaan, zelfs als de werkgroep thuis moet
blijven. Wij zorgen er gewoon voor dat u thuis aan de slag
kunt! We nemen u graag mee hoe u de kids op zondagochtend thuis bezig kunt houden. Doet u mee? We geven u
graag wat inside-tips hoe de werkgroep de kinderwoorddiensten hanteert. Misschien heeft u zelf nog een mooie
kaars van de kerk. Het aansteken markeert dat u begint met
een plechtig moment.
Graag maken we u attent op twee handige websites:
Op www.kinderwoorddienst.nl vindt u laagdrempelige kanten-klare lessen waar u inspiratie uit kunt putten. De site is
handig om op een speelse manier kinderen vertrouwd te
maken met de Goede Boodschap en het kerkelijk jaar.
Op www.samueladvies.nl vindt u de kleurplaten of 'doordenkertjes' passend bij de zondag. Zodra de eerste zondagsdienst weer van start gaat, zal de kinderwoorddienst
ook weer beginnen.
Veel succes, maar vooral: veel plezier samen!
Werkgroep Kinderwoorddienst
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. inleveren vóór 14 april 2020 bij het Kerkelijk Bureau of de
locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).
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Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar
Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar
Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl
E-mailadres: herder20@bart.nl
Coörd. koster:
A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015
e-mail: 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

Onder voorbehoud

'De' vluchtelingen kregen voor ons namen en gezichten (1)

Op 28 februari bezocht pastoor Michel
Hagen mevrouw Mekel, 99 jaar. Het
was waarschijnlijk zijn laatste huisbezoek in de parochie en ik mocht erbij
zijn. “Mag ik een kus geven?” vroeg ze
hem. Het mocht. Ze kreeg de Communie. Een kleine intieme viering; ook een
van haar dochters was erbij. We kregen foto's te zien uit de eeuw van haar
leven, dat begon als oudste kind in een
groot gezin. Ze was heel blij met het
huisbezoek.

Een van de vaste deelnemers aan het wekelijks oecumenisch woensdagochtendgebed in de Kievietkerk is ds. Ton Hellendoorn en hij deelde in het najaar
2019 bij het koffiedrinken na afloop van zo’n korte dienst mee dat er deze
maanden liefst 950 vluchtelingen zijn ondergebracht op het recreatiepark
Duinrell. Hij geeft al jaren taalles aan vluchtelingen en zou dat deze keer weer
doen. Hij merkte op dat er grote behoefte aan docenten is en wij voelden ons
aangespoord om ons te melden bij Marianne en John Mewissen, de coördinatoren van de donderdagmiddagopvang in de Messiaskerk.
Zoveel als mogelijk zijn wij op donderdagmiddag in de Messiaskerk, en samen
geven wij vanaf januari vrijdags les op Duinrell, en op woensdagmiddag in de
bibliotheek om sommigen die daarom vragen extra les te geven.
We wisten niet goed wat ons te wachten stond, we werden wegwijs gemaakt
door Marianne en John en zeker ook door Corinne Remmen van de Werkorganisatie Duivenvoorde als de voortreffelijke liaison tussen de gemeente, de
Messiaskerk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Duinrell.

Foto: Renée Mekel

Tegelijkertijd kreeg pastoor Michel een
telefonisch bericht: vanaf de volgende
dag maatregelen van de bisschoppen
vanwege het coronavirus.
Het werd op 1 maart ondanks alles een
hartverwarmend afscheid. En toen...
de feestelijke installatie van pastoor
Rochus Franken op 8 maart. En toen...
op 13 en 19 maart persberichten dat
door de bisschoppen is besloten alle
vieringen tot en met Tweede Paasdag
af te gelasten. Vieringen zonder kerkgangers zullen via internet te volgen
zijn. We plannen dat we op zondag 26
april weer in onze Goede Herderkerk
de Eucharistie vieren met het Dameskoor; koffie na afloop. Onder voorbehoud. HR, 19 maart 2020
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Open maar ook licht gespannen werden we door Corinne voorgesteld aan een
groep vluchtelingen die aan een tafel zaten en daar is een begin gemaakt. Een
vluchteling, Ghaled, installeerde op onze mobiel 'Google translate' en dat
maakte de communicatie gemakkelijker. Wij vroegen wat zij in hun land gedaan
hadden. We kregen foto’s van hun gezinnen te zien en wat hen dierbaar was
en nu weg is. Een vluchteling liet ons zijn huis zien waar hij gewoond had voor
het bombardement . Daarna een foto na het bombardement. Hun huis één brok
steen en zo zag de hele wijk er desolaat uit. Toen een foto van dit gezin met
hun armen om elkaar heen, nog een keer kijkend naar wat was geweest en
samen gingen ze op weg met een buideltje kleren, lopen, lopen naar een
beetje veiliger toekomst. 'Die Hoffnung stirbt zuletzt'. Gelukkig waren ze veilig
in Damascus aangekomen en vandaar - vaak voor € 1000 - naar Turkije. En
ondanks het levensgrote gevaar van verdrinking, daarna nog eens € 500 voor
de rubberboot. Maar in Syrië blijven was ook iedere dag leven met de dood voor
ogen. Aangezien ze niet zoveel geld hadden voor het hele gezin, begon daar
de scheiding. Als je geluk had en in Griekenland aankwam, kwam je in kampen
met mensen uit verschillende landen. Slapen met 20 of meer bij elkaar, dan met
hulp van je mobiel lopen door de Balkanlanden en verder naar Nederland.
En dan zijn ze dus soms vóór hun aankomst hier vier jaar onderweg geweest.
Intussen willen verreweg de meesten van hen proberen er hier het beste van te
maken. Taallessen zijn voor vluchtelingen pas verplicht als ze een voorlopige
verblijfsstatus hebben, en zover zijn de gasten op Duinrell nog niet. Maar de
belangstelling voor de vrijwillige taallessen is groot, al is het niveau van de
leerlingen vanzelfsprekend nogal verschillend. Bij onze groep waren twee
couturiers. Ze wilden zo graag iets doen en weer naaien. Wij hebben samen
met een vriendin voor twee naaimachines gezorgd zodat zij kleren konden
naaien en herstellen voor hun medevluchtelingen. Vervolg op pag. 25.

Wassenaar Gezamenlijk
Activeiten voor gezinnen Goede Week en Pasen
Wat is geannuleerd?
Het maken en wegbrengen van palmstokken, de viering van Palmpasen, de kruisweg op Goede Vrijdag, Kleuterkerk
Pasen en de viering op het Hoogfeest van Pasen.
Palmtakjes ophalen
Vanaf Palmzondag 5 april gewijde palmtakjes ophalen in de Mariakapel. Als er al mensen binnen zijn, wacht dan buiten,
zo zorgen we dat er niet teveel mensen tegelijk in de kapel staan. Palmtakjes kan je achter het kruisbeeld steken.
Alternatief voor palmstokken wegbrengen
Bij gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl kun je je aanmelden om een adres te krijgen waar normaal een
palmstok heen zou gaan bijv. om een kaart of tekening te versturen per post of in de brievenbus doen (maar niet aanbellen).
Grasplantje
Voor de kinderen die een potje met graszaad hebben gekregen: vergeet niet de lintjes te wisselen in de goede kleur.
Huispaaskaars
Je kan een huispaaskaars zelf maken of kopen bijv. bij kerkinnood.nl/webwinkel/kaarsen/huispaaskaars-2020/ (kosten
zonder verzendkosten €18,95, opbrengst komt ten goede aan hun projecten. Levertijd 1 week). We gaan na of de
huispaaskaarsen kunnen worden gezegend en in elk geval hebben we speciale gebedskaarten voor de gezinnen. Opgeven: gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl
Overig
Nu ten tijde van de deadline van de Augustinus kunnen we nog niet alles overzien. We denken na over alternatieven en
berichten hierover per e-mail. Gezinnen die nog niet onze mails ontvangen kunnen zich aanmelden: gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl
Communicanten
We wensen jullie een gezegende Goede Week en een Zalig Pasen!
Gezinskerk Wassenaar

'De' vluchtelingen kregen voor ons namen en gezichten (2)

Vervolg van pag. 24
Het lesgeven was een uitdaging. We zijn de hier al enkele jaren wonende Syriër
Mohammed heel dankbaar dat hij bepaalde dingen in het Arabisch aan de
vluchtelingen uitlegde. We kregen met de leerlingen een band en na de les
werden we als dank uitgenodigd met hen te lunchen. We hebben hun zorgen
leren kennen, de gewoonten, waar ze tegen aanlopen enz. We mochten niets
terug doen. Zij waren gewoon blij dat we in liefde bij elkaar waren en de verschillen weg vielen. Dat was een wederzijds cadeau.
Ze vertelden ook over hun samenleven met verschillende nationaliteiten. Samen
slapen, geen enkele keer even alleen. Het moeilijke daarvan is ook dat velen
getraumatiseerd zijn en soms heel verward en agressief gedrag vertonen, soms
in elkaar krimpen van verdriet; en dat op te vangen van elkaar is moeilijk.
Alle indrukken en gesprekken met vluchtelingen hebben ons verrijkt: zij kregen
namen en gezichten voor ons. 'De' vluchteling bestaat niet, het zijn allemaal
medemensen die door oorlogen zijn verdreven uit hun landen en het liefste
daarheen zouden willen teruggaan om verenigd te worden met hun familie zodra
het daar veilig zou zijn. Ze hebben onvoorstelbare ontberingen moeten doorstaan, heel wat jaren al in kampen in Libanon, Turkije of Griekenland doorgebracht, en hun ouders, partners en/of kinderen leven nu soms verspreid over
het westelijk halfrond. Hun ogen hebben teveel gezien. Het zou tot ons moeten
doordringen dat we in onze wereld, die steeds kleiner wordt, allemaal elkaars
naasten zijn.
Ook bijzonder was onze ervaring dat er een strikte scheiding is tussen mannen
en vrouwen: de laatsten zochten steeds aansluiting bij Maria, de mannen benaderden Emile eerder. Zo hebben we met z’n allen geprobeerd iets voor hen
te betekenen en hun levens, al is het maar even, wat te verlichten. Alle vrijwilligers die onder de vlag van de Raad van Kerken Wassenaar zich vaak al jaren
inzetten voor deze vluchtelingen verdienen ons aller waardering en respect. Wat
zou het een droom zijn als in het najaar bij een nieuwe vluchtelingengroep zich
nog meer vrijwilligers zouden melden!
Maria & Emile Pieters
Dit artikel verscheen eerder in Gemeentenieuws PKN Wassenaar

In deze tijd van corona gaan we door met de
voorbereiding van de eerste H. Communie. Op
zondag 22.3 kwamen alle 11 communicanten
samen via Skype. Iedereen had thuis een
kaarsje aan en de rozenkrans in de hand. Op
de foto zien we Fleur. Na het Onzevader hebben de kinderen beurtelings een Weesgegroet
gebeden, we luisterden naar het Evangelie en
praatten daarover na. Het is erg bijzonder om
te merken dat Christus erbij is, het was een
heuse viering. We zijn daar dankbaar voor. Op
Palmpasen en Pasen komen we weer samen.

Goede Week en Pasen voor
gezinnen
Op deze plek stond al klaar een mooi
programma om met de kinderen en in
het bijzonder met de communicanten
op weg te gaan naar het grote feest
van Pasen. Dit jaar is het allemaal
anders en natuurlijk niet alleen voor
ons, maar wereldwijd. De bisschoppen
hebben met pijn in het hart de publieke
vieringen rond Pasen moeten afgelasten. Ook wij van Gezinskerk Wassenaar vinden het erg verdrietig dat we
alle gezinsactiviteiten zoals we gewend zijn, moeten annuleren. Wat kun
je nu als gezin thuis met Pasen doen?
Lees meer hierover op pagina 11.
Gezinskerk Wassenaar
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Parochiekern St. Jozef - Wassenaar
Pastorie/Secretariaat:
v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar
tel. 070 - 511 4262
Gastvrouw/heer:
ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur
E-mailadres secretariaat:
secretariaat@sintjozefwassenaar.nl
Website:
www.sintjozefwassenaar.nl
Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij
e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl
Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW)
kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl
Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Wat ’n drukte
De maand die achter ons ligt heeft
aardig wat activiteiten opgeleverd. Het
afscheid van pastoor Michel Hagen
begon op zaterdagavond 29 februari
(schrikkeldag) in onze Sint Jozefkerk.
De viering was mooi, de Magnificat
Cantorij verzorgde de muziek uitstekend. Voor Pastoor Michel was deze
viering de start van alle overige afscheidsvieringen en afscheidsbijeenkomsten. Naast dankwoorden was er
ook een dankgeschenk. Marianne
Noordover had met engelengeduld
een monnikenwerk gemaakt: de H.
Michael in piepkleine steentjes. Het
resultaat mocht er zijn. Terecht trots
bood zij dit werkstuk onze scheidende
pastoor aan, en hij waardeerde dit
zeer. Ook was hij heel blij met het
prachtige 'poëem’ dat werd voorgedragen door Jacco Willem Verheesen.
Op zijn zwierige en hoofse wijze kwam
deze declamatie helemaal tot zijn
recht.

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

Na afloop van de viering was er een
ongedwongen samenzijn achterin de
kerk. Pastoor Michel vond het leuk om
op deze manier in kleine kring van
parochianen afscheid te kunnen
nemen.
Want, zoals u op pagina 29 kunt lezen,
de officiële afscheidsviering in de Sint
Wililbrorduskerk was een ware happening: met alle parochiële koren en
parochianen die deze viering wilden
bijwonen was het een waardige afsluiting van zijn vijftienjarige loopbaan,
eerst in Wassenaar, en vanaf 2012
kwamen daar Katwijk, Oegstgeest en
Voorschoten bij. Nogmaals dank pastoor Michel Hagen voor uw inzet en
werk!
De installatie van pastoor Rochus
Franken was precies een week later in
de hoofdkerk van de parochie H. Augustinus te Oegstgeest. Vicaris generaal Lex van Deelen zorgde voor een
ontspannen sfeer. Deze feestelijke
viering, met de door pastoor Rochus
Franken uitgesproken 'eed van trouw’
en aan het eind diverse toespraken,
bloemen en applaus, werd gevolgd
door een geanimeerde receptie in La
France. En nu over tot de orde van de
dag!
Emmy van der Wilk

Musical The Passion

De H. Michael. Foto: EvdW
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Op pagina 8 kunt u lezen dat de musical The Passion helaas niet kan doorgaan. In deze maanden is door onze
bisschoppen (en de regering) bepaald
dat er geen grote bijeenkomsten
mogen plaatsvinden. Op een later
tijdstip zal deze musical uitgevoerd
worden.
EvdW

Tijdelijk Holocaustmonument op de begraafplaats Persijn. Foto: EvdW

75 jaar bevrijding, 75 jaar
vrede
Op de begraafplaats Persijn in Wassenaar is op 27 januari jl. de herdenking
van de Holocaust geweest. Het monument ‘Levenslicht’ is daar onthuld door
burgemeester Leendert de Lange.
Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn
stenen belangrijk. Kunstenaar Daan
Roosegaarde en zijn team hebben
deze traditie als inspiratie gebruikt. Met
landelijk 104.000 lichtgevende stenen
- gelijk aan het aantal slachtoffers uit
Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust.
De stenen lichten om de paar seconden op en doven dan weer uit, als een
ademhaling in het licht. Door stil te
staan bij het gemis van onze plaatsgenoten bij het Holocaustmonument Levenslicht, blijft de herinnering aan de
slachtoffers levend.
EvdW

Parochiekern St. Jozef - Wassenaar
Financiën

In memoriam Johan Goudeau 1927 – 2020
Doelbewust tastend met tekengerei.
Sta op, kijk opnieuw en adem nu - vrij!
Johannes Petrus Martinus Goudeau,
echtgenoot van Mieke, is op 7 februari na een lang ziekbed overleden. Deze
integere architect, die onze Sint Jozefkerk verfraaide met de achterwand in
de kleur van de toonhoogte van het
'Onze Vader', die bergkristallen kandelaars ontwierp en een tulpenvormige
kaarsenhouder maakte bij de kruisjes,
die ook de gemeenschapsruimte tevens gebedsplaats 'SION' ontwierp; hij
vond in het H.Sion, de stad van Vrede:
Jeruzalem, zijn eeuwige rust. Velen
van noord tot zuid en van oost tot west
namen afscheid van hem. Zijn kinderen en kleinkinderen begeleidden hem
naar zijn graf in het geliefde Amsterdam. Johan sprak altijd bezielend over
zijn passie; kunst, cultuur, natuur. Onvermoeid werkte hij bij kerk en staat
om schoonheid te vernieuwen en het
oude te behouden als het functioneel
was. De familie was destijdsbetrokken
bij de studentenekklesia en de afscheids- en dankviering bevatte daar
ook sporen van. Wij wensen de familie
een goede tijd toe in liefdevolle herinnering aan zijn aanwezigheid onder
ons. Moge allen in de hemel Johan met
open armen ontvangen.
Leo Elshout

Zoals het er nu (half maart) uitziet gaan
wij 2019 nog net positief afsluiten mede door minder uitgaven en wat extra
inkomsten. Natuurlijk ook door een
regelmatige kerkbijdrage van onze
trouwe gevers. Waarvoor dank!
De mensen die kerkbijdragen geven,
ontvangen naast de kerst- en paseneditie, ook de andere maanden dit
Augustinusblad. Als u geen kerkbijdrage geeft maar wel het Augustinusblad
wilt ontvangen dient u € 15,-- over te
maken op ons bekende bankrekeningnummer: NL37INGB 0000550896 parochie H. Augustinus o.v.v. Augustinusblad.
Bloeiende forsythia. Foto: EvdW

Zalig Pasen

Ondanks alle ongekende maatregelen
in deze coronacrisis wens ik u van
harte goede paasdagen, met liefdevolle mensen om u heen, en vooral
gezondheid!
EvdW

Parochieagenda
7 april redactie De Augustinus
9 april pastoraal team 13.30 u.
15 april pastoraatgroep 20.00 u.
16 april beheercie 20.00 u.
20 april vrijheidskoor 19.30 u.
21 april seniorenviering 09.30 u.
20 april parochiebestuur 15.00 u.
21 april pastoraal team 12.30 u.
23 april handwerken 10.00 u.

Gabrie Lansbergen

Misintenties
Zondag 5 april: Nel Verkleij-van der
Krogt // Adriana Johanna van der
Kroft-van der Kroft // Martha Johanna
Hendrika Adriana Gerse // Johan Goudeau // Mladen Rajic.
Zaterdag 11 april, zondag 12 april
(Pasen) en zondag 19 april (Beloken
Pasen): Sophia Catharina Wilhelmina
Schrader- van Rijn // Mladen Rajic //
Nel Verkleij-van der Krogt // Sjaantje
van der Kroft-van der Kroft // Martha
Gerse // Johan Goudeau.
Zaterdag 25 apri en zondag 3 mei:
Mladen Rajic // Pieter Jan de Groot //
Johan Goudeau // Sjaantje van der
Kroft-van der Kroft // Martha Gerse.

In memoriam Martha Johanna Hendrika Adriana Gerse
1944 -2020
In een groot gezin is zij opgegroeid.
Een ernstige ziekte op jonge leeftijd
maakte dat haar leven anders is gelopen dan zij in gedachten had. Toch
heeft zij veel betekend voor haar omgeving. Tijdens een mooie kerkdienst
op maandag 16 maart jl. is er ontroerend afscheid genomen van Martha.
Het koor zong: "De engelen zullen je
begeleiden naar het Hemels Paradijs".
Wij bidden voor haar zielerust, en voor
degenen die zij achterlaat. Dat zij hun
verdriet om Martha’s afwezigheid in
deze wereld kunnen delen met elkaar.
De kerktrappen zagen er niet uit. De Klussenclub greep het mooie weer aan om daar eens verandering in aan te brengen! Jos Rijnbeek en Alex Nijp aan het werk. Foto: Piet van Leeuwen

EvdW
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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
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 ►

Jezus hand helpt door de
onze
(UIT DE HANDELINGEN
APOSTELEN)

DER

In de Handelingen van de Apostelen
wordt de verkondiging van het evangelie niet slechts aan woorden toevertrouwd, maar ook aan concrete daden
die getuigenis afleggen van de waarheid van de verkondiging.
Dit zijn 'vele wonderbare tekenen'
(Hand, 2, 43), die plaatsvinden door
het werk van de apostelen, hun woord
bevestigend en tonend dat zij in Christus' naam handelen. Nu hebben wij het
over het eerste verhaal van een genezing in het boek van de Handelingen.
Het heeft een duidelijk missionair doel,
dat tot geloof wil inspireren; Petrus en
Johannes gaan bidden in de tempel,
het centrum van de geloofservaring
van Israël, waaraan de eerste christenen nog sterk verbonden zijn.
En aan de tempelpoort die 'de Schone'
wordt genoemd, zien ze een bedelaar,
die sinds zijn geboorte verlamd is.
Waarom zat deze man aan de poort?
Omdat de mozaïsche Wet (zie Lev, 21,
18) het mensen met fysieke beperkingen verbood offers op te dragen, want
de beperkingen werden gezien als het
gevolg van een of andere fout.
En vervolgens werd hen zelfs de toegang tot de tempel ontzegd. De lamme,
model voor zo veel mensen die worden
uitgesloten van en verworpen door de
samenleving, is daar om te bedelen.
Dan gebeurt er iets onverwachts, de
lamme kijkt naar de twee apostelen om
te bedelen, maar in plaats van hem iets
te geven, kijken de apostelen terug en
nodigen hem uit om hen op een andere manier te bekijken, om een andere
gift te ontvangen. De lamme kijkt naar
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hen en Petrus zegt: "In de naam van
Jezus Christus de Nazoreeër; gebruik
uw voeten!" (Hand, 3, 6) De apostelen
brengen een relatie tot stand, want dit
is de manier waarop God zich graag
manifesteert, in relatie, altijd in dialoog,
altijd handelend, altijd met de inspiratie
van het hart. Behalve het religieuze
centrum was de tempel ook een plaats
van economische en financiële transacties (zie Lc, 19, 45 46).
Hoe vaak denk ik hieraan als ik een
parochie zie waar ze denken dat geld
belangrijker is dan de sacramenten!
Alstublieft! Laat ons de Heer om een
arme Kerk vragen! Die bedelaar vindt
in zijn ontmoeting met de apostelen
geen geld, maar de naam die de mens
redt: Jezus Christus de Nazoreeër. En
hier verschijnt een portret van de Kerk,
die diegenen ziet die in moeilijkheden
zijn, die weet hoe ze de mensheid in
het gezicht moet kijken om betekenisvolle relaties te creëren, bruggen van
vriendschap en solidariteit in plaats
van obstakels. Het gezicht verschijnt
van 'een Kerk zonder grenzen' (Evangelii Gaudium 210), die weet hoe iemand bij de hand te nemen en te vergezellen om hem op te heffen, niet om
te veroordelen, Jezus reikt altijd zijn
hand, probeert altijd op te heffen, te
handelen om mensen te genezen,
gelukkig te maken, God te laten ontmoeten.
En dit is wat de twee apostelen doen
met de verlamde man: ze kijken naar
hem, ze zeggen: "Kijk naar ons!", ze
reiken hem hun hand, ze doen hem
opstaan en ze genezen hem. Dit is wat
Jezus met ons allemaal doet. Laten wij
hierover nadenken op slechte momenten, momenten van zonde, momenten
van verdriet, Jezus zegt tegen ons:
"Kijk naar Mij; lk ben hier!". Laten we

Jezus' hand aannemen en laten we
opstaan, Petrus en Johannes leren
ons niet op middelen te vertrouwen, die
ook nuttig zijn, maar op de ware rijkdom die de relatie met de Verrezene is.
En wij, wat bezitten wij? Waarmee
kunnen wij anderen rijk maken? Laten
wij van de Vader het geschenk vragen
van een dankbaar geheugen om ons
te herinneren dat we Zijn liefde in ons
leven hebben gewonnen, zodat we
aan allen het getuigenis kunnen geven
van lof en dankzegging. Laten we dit
niet vergeten: de hand die altijd uitgestoken wordt om de ander te helpen
overeind te komen, is de hand van
Jezus, die door onze hand, anderen
helpt om op te staan.
Paus Franciscus
Bron: KN

Installatie pastoor Franken
op zondag 8 maart jl. in de H.
Willibrordkerk in Oegstgeest

Pastoor Franken tijdens het uitspreken van de
daarvoor bestemde eed als nieuwe pastoor op
8 maart 2020, links naast hem vicaris A.J. van
Deelen, vicaris generaal van het bisdom Rotterdam, die namens onze bisschop de plechtigheid leidde.

Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar
FOTO-IMPRESSIE AFSCHEID PASTOOR HAGEN OP 1
MAART

Kort voor het afsluiten van dit nummer,
kwam het bericht van de Nederlandse
bischoppen dat álle openbare vieringen t/m 31 mei (Pinksteren) vanwege
het coronavirus zijn afgelast.
Dit geldt uiteraard dan ook voor onze
parochie en parochiekern, óók voor de
door-de-weekse vieringen!
Door onze pastoor is op 19 maart jl.
een persbericht uitgebracht over de
maatregelen in onze parochie vanwege het coronavirus. Als u dit leest op
onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl (alles-aan-elkaar) dan
bent u helemaal bij over welke maatregelen er in onze kerkgemeenschap
worden/zijn genomen. Ook tijdens de
komende maanden kunt u via onze
website op de hoogte blijven van de
actuele maatregelen en dergelijkein
verband met corona in onze parochie
(kern). Heeft u vragen dan kunt u mij
als redacteur een e-mail sturen
(LF@brackel.info), dan zal ik proberen
zo snel mogelijk uw vraag van een
antwoord te voorzien!

Voorbereiding eerste H.
Communie:
assistent-misdienaars

Als onderdeel van de voorbereiding op
de eerste H. Communie op 14 juni a.s.
krijgen alle eerste communicanten
van dit jaar in de voorbereidingsperiode op een zondag de gelegenheid om
assistent-misdienaar te zijn.
De bedoeling is dat zij hierdoor ervaren
wat de taken van een misdienaar zoal
inhouden, maar ook om nog meer dan
in de kerkbanken betrokken te zijn bij
de eucharistie.
Zo waren op zondag 8 maart jl. als
eersten aan de beurt: Lukas, Johannes
en Alexander (van links naar rechts op
onderstaande foto) om dit mee te
maken.
LB

De Opstanding

ATTENTIE: Vervallen van
álle vieringen in onze kerk t/
m 1e Pinksterdag 31 mei

De gebedsactie '24 uur voor
de Heer'
Onze bisschop riep de parochianen
van alle parochies in het bisdom op tot
deelname aan de gebedsactie '24 uur
voor de Heer'. Oorspronkelijk is dit een
initiatief van de paus in 2015.
Deze gebedsactie van 24 uur werd dit
jaar gehouden in de periode van vrijdagmorgen 20 maart 09.00 u tot zaterdagmorgen 21 maart 09.00 u.
Deze actie vond voor de hele parochie
plaats in onze kerk; de actie ving op
die vrijdag aan om 09.00 u met een
eucharistieviering en eindigde op de
zaterdag daarna ook met een eucharistieviering om 09.00 u. Onze kerk was
één van de zes kerken in ons bisdom,
waar deze actie werd gehouden.
Dit is de tweede keer dat deze gebedsactie in onze kerk plaats vond, dit was
ook het geval vorig jaar maart.
Het was fijn te constateren dat een
behoorlijk aantal kerkgangers, zeker
ook van buiten onze parochiekern,
hieraan hebben deelgenomen; elk
halfuur - ook in de nacht - waren er
tenminste 2 deelnemers!
LB

Noot: gezien de korte termijn vóór de
afsluiting zijn enkele artikelen op onze
pagina's 28 t/m 30 niet aangepast op
de nu ontstane situatie!
LB

Foto van een deel van het gebrandschilderd
raam voor in onze kerk: Christus Koning
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Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar
De tenoren van Pro Deo zingen 43 keer Hallelujah
Dat hoopten de tenoren van Pro Deo
met Pasen vierstemmig te zingen.
Dit uitbundig gezang van Händel heeft
het koor al vóór de quarantaine geoefend.
Maar persoonlijk vind ik het lied:
'dan zal ik leven' zeker zo mooi.
Het gaat over de opstanding.

In memoriam
Op 10 maart jl. is op 83 jarige
leeftijd Petrus Jacobus Jasper
van der Spek overleden,
De uitvaartplechtigheid was op
woensdag 18 maart in onze
kerk, waarna hij is gecremeerd.
Moge hij rusten in Gods licht
en vrede.

Het zal in alle vroegte zijn als toen….
ik ben uit de grond opgestaan, mijn
ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet. Ik spreek en
versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet, wij zijn
in bekenden veranderd.
Het zal in alle vroegte zijn als toen,
De ochtendmist trekt op.
Volle schoven, zie ik, lange halmen,
aren waarin de korrel zwelt.
Heuvels golven de verte in, bergopwaarts en worden wolken.
Daarachter, kristal geworden, verblindend, de zee die haar doden teruggaf.
Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht,
Alsof iemand ons bij naam en toenaam
heeft geroepen.
Dan zal ik leven.
Dan zal ik leven, leven, leven …….
Dat zingen we jubelend. Daarnaar
verlangen we .
Een nieuw leven.
Zoals we ook verlangen naar een
nieuw leven na het coronavirus.
Zalig Pasen
Pelgrim

In memoriam
Op 87-jarige leeftijd is op 2
maart overleden P.C.M. Verkleij- van der Krogt.
De uitvaartplechtigheid is gehouden op 7 maart in onze
kerk, waarna zij is begraven
op ons kerkhof.
Moge zij rusten in vrede.

Benoemd als nieuw lid van
de pastoraatgroep:
Monique Rueb-Moonen

In januari jl. is Monique Rueb-Moonen
door onze bisschop mgr. Van den
Hende benoemd als lid van de pastoraatgroep Wassenaar.
Monique is geboren in Den Bosch en
woont sinds 2008 in Wassenaar.
Zij heeft afgelopen jaar officieus bijgedragen aan de pastoraatgroep en
neemt vanuit die rol sinds november
2019 deel aan de Wassenaarse Klimaattafel. Daarvoor begeleidde zij in
2017 de vormelingen. Monique is getrouwd met Coen, moeder van drie
kinderen: Julia (13), Bernard (11) en
Emma (7). Alle drie de kinderen zijn
gedoopt door pastoor Hagen. Julia en
Bernard dienen regelmatig de mis.
Monique is vanuit de parochiekern St.
Willibrordus nu het vierde lid van de
pastoraatgroep, naast Mirjam Aerden,
Louis Brackel en Ton Beijersbergen.

Misintenties

Zaterdag 4 april: Petronella Verkleij-van der Krogt, Petrus van der
Spek, Laurentius Kusters, overleden ouders de Rooij-van Schie
Zondag 5 april: Johanna RuygrokLaarman, Cornelia van Vroonhoven
(jrgt), Petronella Verkleij-van der
Krogt, Johanna van Galen-Winnubst, Petrus van der Spek, Laurentius Kusters, familie Oosterveer-Compier
Zaterdag 11 april (Paaswake):
Marloes Beijersbergen, Rob van
Leeuwen, Petronella Verkleij-van
der Krogt, Petrus van der Spek,
Laurentius Kusters, overleden ouders Van Spronssen-Remmerswaal, overleden ouders Van der
Kroft-van den IJssel, overleden ouders Remmerswaal-van Winsen
Zondag 12 april (eerste paasdag):
Bernard Bosse, Gerardina Duiveman, Fokje Terwisscha van Scheltinga –Hoekstra, Nico Verhart, Mien
en Dick van Leeuwen, Johannes en
Alida Grundeken-de Groot, Cornelia
van Vroonhoven, Ton Gordijn,
Yvonne Lelieveld-van Leeuwen,
Petronella Verkleij-van der Krogt,
Petrus van der Spek, Laurentius
Kusters, Corrie Knaap, overleden
ouders Knaap-Remmerswaal, overleden ouders Van Baggum-Vergeer, overleden ouders KuijpersSteens, overleden ouders Van der
Zwet-Zonneveld, overleden ouders
Konings-van Benten, overleden
leden familie Willemse en Mutsaers
Maandag 13 april (tweede paasdag): Petronella Verkleij-van der
Krogt, Petrus van der Spek, Laurentius Kusters
Zaterdag 18 april: Petronella Verkleij-van der Krogt, Petrus van der
Spek, Laurentius Kusters
Catharina van Baggum-Vergeer
(jrgt), overleden ouders Van
Baggum-Vergeer
Zondag 19 april: Petrus van der
Spek, Laurentius Kusters
Zondag 26 april: Fokje Terwisscha
van Scheltinga-Hoekstra (jrgt),
Petrus van der Spek, Laurentius
Kusters

Monique
Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen,
tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
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Contacten
PAROCHIE H. AUGUSTINUS
Pastoraal Team

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij
overlijden: 06 4942 3242
Pastoor Rochus Franken,
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
e-mail: rochusfranken@outlook.com
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 / Voorschoten
tel. 06 2443 4516
e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Parochiebestuur

Voorzitter: Pastoor Moderator Rochus Franken
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
e-mail: rochusfranken@outlook.com
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 2e 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 t/m do 9.30-17.00 uur
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website:

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

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Redactie De Augustinus
Hoofdredacteur:
Pastoor Rochus Franken
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
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)
Inleverdatum kopij meinummer
2020 uiterlijk 15 april 2020:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 2 - 31 mei 2020
Verschijningsdatum: 28 april 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

Van goede vrijdag naar Pasen
Het is heel stil. Jezus is dood gegaan aan het kruis. Hij is begraven in een graf. Een graf met een grote zware steen
ervoor. Er staan ook soldaten die het graf bewaken. Zijn vrienden zijn erg verdrietig. Ze hielden zoveel van Jezus. Jezus
was zo lief. Wat moeten ze nu zonder Jezus?
Twee vrouwen gaan naar het graf van Jezus. Ze zijn vrienden van Jezus. Maar wat gebeurt er? Ze voelen een aardbeving. De grond gaat trillen. Er komt een engel uit de hemel. De engel rolt de steen van het graf weg. De soldaten bij het
graf bibberen van angst. Ze worden helemaal bleek. Maar tegen de vrouwen zegt de engel: “Jullie hoeven niet bang te
zijn. Jullie zijn vrienden van Jezus. Jezus is niet meer dood. God heeft Hem levend gemaakt. Kijk maar, het graf is leeg.
Ga het nu snel aan zijn vrienden vertellen.” O, wat zijn de vrouwen geschrokken. Maar ze zijn ook heel blij. Dat moeten
ze aan de vrienden gaan zeggen. Ze gaan op weg. Maar kijk, daar komt Jezus aan! Hij zegt: “Ik groet jullie.” De vrouwen
gaan naar Hem toe, knielen op de grond en houden zijn voeten vast. “Jullie hoeven niet bang te zijn,” zegt Jezus, “Ik ga
naar Galilea. Zeg dat tegen mijn leerlingen. Zij moeten er ook naar toe gaan. Daar zullen ze me zien.” Wat zijn de
vrouwen blij. Jezus leeft! En ze hebben Hemzelf gezien. Al het verdriet van de laatste dagen is voorbij. God is sterker
dan de dood. Wat een geweldig feest.
Bron: Hagenpreken.nl

