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Bij de voorplaat
De icoon op de voorkant is de Moe-
der Gods van tederheid. Soms kan
ik niet bidden of ben ik te moe om in
het Evangelie te lezen. Maar dan
kan ik altijd nog naar deze afbeel-
dingen kijken. Handelen, spreken of
nadenken kunnen soms teveel ge-
vraagd zijn, maar zien doen wij altijd.
Zo kan een icoon je altijd in contact
brengen met God.
Pastoor Rochus Franken

Bizarre tijden
In de vergadering van het parochiebe-
stuur  van 19 februari jl. was er nog
geen sprake  van het coronavirus.
De huisvesting van pastoor Rochus
Franken werd besproken, dat verliep
volgens plan. De bekende onderwer-
pen passeerden de revue, waarin min
of meer voortgang werd geboekt: Wa-
renar, Moeder Godskerk, La France,
Groenendaal. Ook de herinrichting van
de begraafplaatsen vordert. De herbe-
stemmingscommissie van de Sint Jo-
zefkerk heeft een tweede opdracht
gekregen. Er is overleg omtrent de
roerende goederen.
Pastoor Michel Hagen was de laatste
keer bij deze vergadering, een dank-
woord werd uitgesproken door de pa-
rochiebestuursleden. U heeft uitge-
breid kunnen lezen hoe het afscheid
van pastoor Michel Hagen in de maand
februari is verlopen.
De vergadering daarna op 23 maart,
de eerste vergadering waarbij pastoor
Rochus Franken in zijn functie als
pastoor van de parochie H. Augustinus
aanwezig zou zijn, werd gecanceld. Er
werd een crisisteam gevormd.
 
Geen vieringen
Wat een geluk dat de afscheidsviering
van pastoor Michel Hagen en de instal-
latieviering van pastoor Rochus Fran-
ken op 1 en 8 maart doorgang hebben
kunnen vinden! Toen waren wij nog
onkundig van het feit dat minister-pre-
sident Mark Rutte op 16 maart zou
melden dat alle openbare bijeenkom-
sten niet mochten doorgaan.
Zelfs met Pasen konden wij, parochia-
nen, niet in elkaars aanwezigheid
Pasen vieren. Wel, en dat is knap en
bijzonder, kwamen de ‘livestream’
vieringen op de website.

In een zeer korte tijd werd deze wijze
van vieren enigermate vertrouwd.
Op 22 maart was er een storing, op 5
april was er een mooie Palmpaasvie-
ring te zien, en de vieringen in de
Goede Week verliepen (uitgezonderd
de Paaswake) uitstekend. Op de web-
site is de opname van de Paaswake
nog te zien, de moeite waard!
 
Givt
Wat is dat nou weer voor een rare af-
korting? Dat heeft toch niets met de
coronacrisis te maken? Eigenlijk wel.
Doordat er geen vieringen zijn, kan er
ook geen collecte gehouden worden.
Dit tekentje zorgt dat er wel gecollec-
teerd kan worden. Weliswaar is het
even uitzoeken hoe het moet. Als u
geen iphone (een mobiele telefoon)
hebt, geen nood: u kunt altijd doneren
op het bankrekeningnummer van uw
eigen parochiekern.
Maar u kunt dus ook uw collectegeld
overmaken door middel van de app:
Givt. Op uw telefoon bij Google of
Apple downloaden, de lijst zoeken en
tijdens de viering die u op ‘livestream’
bekijkt kunt u dan meedoen aan de
collecte. Dank voor uw gulle gaven! De
schoorsteen moet blijven roken!

Tulpen van Cees Overdevest. Foto: EvdW

Astrid van der  Valk en Margreet van
Nobelen hebben in de Paaseditie van
uw parochieblad een uitgebreide toe-
lichting gepubliceerd. Ook op blz. 29
van dit nummer staat een handleiding
voor installatie en gebruik van de Givt
app. Leest u het gerust nog eens na,
en vooral: gewoon blijven geven.
 
Een pluim
Ten eerste voor het beamerteam! Dat
zich zo snel heeft gespecialiseerd in
het verzorgen van zo’n ’livestream’
uitzending, voorwaar een behoorlijke
klus!
Zeker ook een pluim voor parochianen
die zich kwijten van een taak die de
coronacrisis heeft veroorzaakt. Veel
parochianen zorgen voor senioren,
voor een boodschapje, een telefoontje,
een boeketje bloemen en mogelijk een
pannetje soep! Hulde, want ieder doet
ongelooflijk zijn/haar best.
Wie dat ook doen? De medewerkers
van de Gezinskerk Wassenaar. Ik
kreeg een kijkje in de skype-viering op
Eerste Paasdag! Een prachtig tekst-
boekje, afspraken met de diverse ge-
zinnen waar een gebed werd uitge-
sproken, een lezing verzorgd of een
lied gezongen. Zeker in deze viering
mocht het jubelende Paaslied van
Jules de Corte niet ontbreken: ’’ 't Is
Pasen zei de vink, en sloeg een liedje
van plezier! En de merel op het dak, in
zijn beste zwarte pak! Zong ook al dat
het Pasen was van tierelier, en de
klokken luiden luid boven alle vogels
uit, ’t is Pasen allelujah!’’ Als je dat
hoort zingen door de kinderen die
meededen aan deze viering weet je
zeker dat het Pasen is!
 
Ik wens u sterkte, gezondheid en wij
houden hoop op andere, betere tijden!
 
Emmy van der Wilk
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Van de bestuurstafel



Een medicijn tegen angst
 
Angst, angst en nog eens angst. Als iemand het spoor bijster is
en niet meer weet waar hij het zoeken moet, bekruipt hem het
gevoel zich te willen opsluiten, jezelf uit angst achter gesloten
deuren voor de rest van de wereld verborgen te willen houden.
Misschien hebben de leerlingen zich na de dood van Jezus zo
gevoeld. Ze hadden hun deuren gesloten, uit angst.
 
In die leegte treedt Jezus binnen terwijl de deuren gesloten zijn.
Jezus wil daarmee niet laten zien dat Hij zelfs door deuren en
muren kan lopen. Het is geen toverkunstje. Duidelijk wordt dat
Zijn liefde niet te stuiten is, zelfs niet wanneer mensen zich uit
angst verschuilen. Jezus staat midden tussen hen. Zijn vrede
wordt hun vrede.
“Vrede zij u”. En na die woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvangt
de Heilige Geest".
Zoals God eens de eerste mens leven heeft ingeblazen, zo blaast
Jezus Zijn leerlingen het nieuwe leven in, een leven gewijd aan
een wereldwijde verzoening van God en mens en van mensen
met elkaar.
 
Ontvangt de Heilige Geest. Dat wijst natuurlijk op het feest van
Pinksteren dat dit jaar op 31 mei valt. Wie in Pinksteren gelooft,
die gelooft in Gods scheppende macht die uitgebluste mensen
aanwakkert en de moed tot leven geeft.
 
Mogen wij bidden, dat de Heilige Geest ons vooral nu Gods
aanwezigheid laat voelen. Deze aanwezigheid is misschien het
enige medicijn tegen alle angst en onzekerheid die de coronacri-
sis met zich meebrengt.
 
Pastoor Rochus Franken
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COLOFON
De Augustinus is een uitgave van de parochie
H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar. 
Redactieadres:
redactie@parochie-augustinus.nl
Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken
Eindredacteur: Els van Leuken
2e Eindredacteur: Anneke van der Valk
Locatieredacteuren: 
Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen
Oegstgeest: vacant
Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen
Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der
Wilk, Louis Brackel, Mirjam Aerden
Rubrieksredacteuren:
Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn
Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk
Augustinus, 6 in 1: vacature
Pastoraal Team/Spiritualiteit:
Diaken George Brink
Huwelijk, Gezin en Jongeren:
vacature 
Website: www.
parochie-augustinus.nl 
Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

Inleverdatum kopij zie blz. 31
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V.l.n.r. diaken George Brink, pastoor Rochus Franken, kapelaan Boris Plavčić en diaken Peter
Winnubst

Pastoraal woord
Nederland maakt pas op de plaats door
het coronavirus. Velen werken thuis.
Scholen en universiteiten zijn geslo-
ten, evenals een groot aantal winkels
en restaurants. Alle grote evenemen-
ten zijn afgeblazen. Ook de kerkdien-
sten kunnen niet meer plaatsvinden.
Velen van ons ervaren momenteel
diep wat het met je doet, wanneer je
praktisch opgesloten bent in je eigen
huis.
Een parochiaan zei vandaag tegen mij:
"Soms vraag ik me af of ik nog wel een
bericht kan typen zonder te schrijven
dat het vreemde tijden zijn".
Het zijn inderdaad vreemde tijden.
Weinigen van ons kunnen zeggen dat
zij de situatie die is ontstaan door het
coronavirus, al eerder hebben meege-
maakt. De bedreiging van onze ge-
zondheid en de beschermende beper-
kingen hebben hun uitwerkingen op
ons dagelijks leven. In deze ‘vreemde
tijd’ zie ik echter ook de fantastische
manier waarop wij ons aanpassen aan
nieuwe situaties. De creativiteit, de
inzet en de gezamenlijke kennis van
de mensen om mij heen doet mij soms
versteld staan en met trots God dan-
ken.
Deze ‘vreemde tijden’ hebben velen
van ons ertoe aangezet om er voor de
ander te zijn. Al is het met omwegen
en door het overwinnen van obstakels.
‘Streamen’ is voor ons geen vreemd
woord meer. Zo kunnen velen die hier
nog nooit eerder van hadden gehoord,
nu een mis volgen via een link op onze
Augustinuswebsite. Verder kijken pa-
rochianen via de website van uitzen-
ding gemist van de omroep KRO/RKK
nog even een mis, of zoeken zij verdie-
ping in geloofsgesprekken die zij op
uitzending gemist ook kunnen vinden.
Maar ook zonder de moderne media
zie ik mooie initiatieven om mij heen.

Zo maken leden van de bezoekers-
groepen uit onze parochie nu belaf-
spraken en gaan zij telefonisch bij
mensen op bezoek.
Ook parochianen onderling proberen
meer contact met elkaar te houden via
de telefoon. Soms om even te praten,
maar soms ook om even samen een
gebed uit te spreken. Zelfs een aantal
van onze eerstecommunicanten heb-
ben contact gezocht met parochianen,
samen gezellig gebeld, om te laten
zien dat wij er voor elkaar zijn en elkaar
niet vergeten.
 
Wilt u ook gebeld worden, dan kunt u
uw telefoonnummer doorgeven aan de
secretariaten. Zij zullen uw nummer
dan doorgeven aan de bezoekersgroe-
pen.
Zo hoorde ik ook van het idee om
contact op te nemen met de ouderen
in uw straat, met de vraag hoe het met
hen gaat en of ze misschien iets nodig
hebben.
Onze parochianen hebben op initiatief
van de Raad van Kerken in Wassenaar
300 paassurprise-pakketten helpen
maken voor vluchtelingen die momen-
teel in Duinrell verblijven. Dit was een
mooi gebaar om tijdens de feestdagen
te laten zien dat we aan elkaar denken.
 
De kerken in onze parochie zijn dage-
lijks open voor persoonlijk gebed, hier
wordt veel gebruik van gemaakt. Het
is echter ook geweldig dat mensen niet
met lege handen naar de kerk komen.
Zij brengen producten mee voor de
voedselbank, voedings- en verzor-
gingsproducten, en leggen dit in de
manden achter in de kerk. Veel dank
hiervoor! U laat maar weer zien in deze
vreemde tijden, 'samen zijn wij kerk,
samen staan wij sterk'!
 
Diaken Peter Winnubst

Uit het Pastoraal Team
We bevinden ons nog steeds in een tijd
die van ons allen vraagt om aanpas-
sing en extra waakzaamheid bij alle
werkzaamheden die nog wél gedaan
kunnen worden. Een tijd van zoeken
naar nieuwe vormen en manieren, om
de ander te laten merken dat je er toch
bent en om samen door deze zware en
onzekere periode heen te komen. Als
pastoraal team lopen we steeds tegen
grenzen aan door de verscherpte
maatregelen. We vergaderen nu zelf
ook via Skype, om de week; dan eva-
lueren we alles en kijken we naar
nieuwe initiatieven. Moge Gods Heilige
Geest ons allen leiden door deze bij-
zondere en lastige tijd, en ons helpen
met elkaar te blijven werken aan een
vitale kerkgemeenschap!
Als pastoraal team zijn we heel blij dat
we op zon- en feestdagen via een li-
vestream de H. Mis met u mogen blij-
ven vieren. We hopen van harte dat we
u snel weer in de kerk mogen ontmoe-
ten en elkaar weer de hand mogen
geven. Dat we dan blijdschap mogen
putten uit het besef dat juist deze
moeilijke tijd ons geestelijk en gevoels-
matig dichter bij elkaar heeft gebracht
en dat we in die doorleefde nabijheid
samen Gods levende kerk mogen zijn
en blijven.
 
Als team doen we ook nieuwe ervarin-
gen op met het op afstand geven van
een ziekenzegen (via de telefoon,
beeldbellen of voor een raam) of het
nabij zijn aan een stervende met aller-
lei beschermende kleding aan. Als
pastoraal team bidden we iedere dag
voor onze gemeenschap. Het is een
nieuwe ervaring om dag in, dag uit in
een lege kerk te zijn, in het bijzonder
op de zondag. Toch weten we ons ook
dan door de Geest en door het gebed
met u verbonden. Als u met nieuwe
initiatieven wilt komen, bent u van harte
welkom, om in deze tijd toch vorm te
geven aan ons geloof.
 
We wensen u als pastoraal team van
harte Gods zegen toe en zijn kracht.
Dat we in onze Verrezen Heer Jezus
Christus blijvende hoop mogen bezit-
ten, hoop dat we samen door deze tijd
zullen komen en ons straks vol moed
en vertrouwen nog meer kunnen inzet-
ten voor de Kerk van de Heer.
 
Kapelaan Boris
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Foto: Bisdom Rotterdam

Brief van de Nederlandse
bisschoppen aan de
gelovigen
“Deze Goede Week, die met Palmzon-
dag begon, verloopt heel anders dan
ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit
jaar vreemd zijn.” Zo opent de brief die
de Nederlandse bisschoppen voor
Pasen 2020 aan de gelovigen schrij-
ven. Met deze brief willen ze iedereen
bemoedigen nu het Hoogfeest van
Pasen niet in de kerken gevierd kan
worden in verband met het coronavi-
rus. De bisschoppen vestigen de blik
op de Verrezen Christus, het Woord
dat leven geeft.
“Het is een goede gewoonte dat we op
Palmzondag een takje achter het kruis
steken: een jong, fris palmtakje, teken
van ons geloof dat het kruis dat op ons
pad komt niet het laatste woord heeft;
dat het laatste woord Leven is, eeuwig
leven. Ondanks alle onzekerheid en
verdriet die ons overkomen, mogen we
aan dat Woord vasthouden. Christus,
het Woord dat leven geeft, leven in
overvloed, is en blijft onze zekerheid”,
schrijven de bisschoppen in hun paas-
brief.
In de brief wordt de weg van Jezus
gevolgd, hoe hij op Palmzondag fees-
telijk Jeruzalem binnentrok en hoe
meteen daarna alles anders werd. De
leerlingen hadden geen idee wat hen
te wachten stond. “Zoals ook wij enke-
le weken geleden geen idee hadden
van wat onze wereld te wachten stond.
We mogen rustig stellen dat de lijdens-
week van Jezus ongevraagd en eigen-
lijk ongewenst ook in ons eigen leven

is binnengedrongen. Onze zelfge-
maakte zekerheden hebben in één
klap plaats gemaakt voor onzekerheid,
waarbij ook angst een rol speelt.
Ondanks alle onzekerheid en verdriet
die ons overkomen, mogen we aan dat
Woord vasthouden.”
Als de leerlingen van Jezus met Pasen
een leeg graf aantreffen hebben ze op
dat allereerste moment nog geen weet
van de verrijzenis: “Ze kunnen alleen
maar de leegte constateren. Jezus’ li-
chaam ontbreekt. Ook voor velen van
u zal het een leegte, een gemis zijn dat
u - uitgerekend met Pasen - de gave
van Jezus’ Lichaam in de Eucharistie
niet kunt ontvangen. Jezus’ lichaam
ontbreekt”, schrijven de bisschoppen.
“We constateren allen die leegte en
vinden er moeilijk woorden voor. De
leerlingen weten nog niet wat er ge-
beurd is; op paasmorgen is het nog
donker om hen heen, is hun geest nog
niet verlicht. Pas als ze de Verrezen
Christus zien, zal hen duidelijk worden
dat door lijden en sterven heen Chris-
tus de weg naar het eeuwig leven heeft
gebaand. Eeuwig leven voor ons
allen.”
Bron: Bisdom Rotterdam

Belangstelling van de koning
Koning Willem-Alexander toont zijn
betrokkenheid en zijn belangstelling
voor de katholieken in Nederland in
deze tijd van de coronacrisis.
Op weg naar Pasen, op woensdagmid-
dag 8 april jl., heeft  koning  Willem-
Alexander gebeld met Mgr. Van den
Hende, voorzitter van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie. Het telefoon-

gesprek was een uiting van de betrok-
kenheid van de koning, om zijn belang-
stelling te tonen voor de katholieken in
Nederland in deze tijd van de corona-
crisis.
In het telefoongesprek omschreef bis-
schop Van den Hende de Kerk als een
‘netwerk van liefde’, dat ook verbinding
zoekt wanneer je anderhalve meter
afstand moet houden en niet bij elkaar
kunt komen. De bisschoppen vragen
de gelovigen om - meer dan ooit -
ruimte te maken om te bidden voor de
noden van anderen, voor de slachtof-
fers van het coronavirus en hun ver-
zorgers, voor mensen die de samenle-
ving van dienst zijn in de zorg en in het
onderwijs alsook voor hen die in zwaar
weer komen door de economische
gevolgen van deze pandemie.
De bisschop was in de gelegenheid om
de koning te vertellen over de pastora-
le en diaconale inzet van velen in de
verschillende bisdommen, parochies
en instellingen, in het geheel van de
samenleving.
Bisschop Van den Hende bedankte de
koning voor zijn betrokkenheid, op
deze dag in het bijzonder via dit tele-
foongesprek.
Bron: Bisdom Rotterdam

Foto: Rijkvoorlichtingsdienst

Pasen niet gezamenlijk toch
verbonden
De Nederlandse Bisschoppenconfe-
rentie vroeg parochies om op Eerste
Paasdag,  zondag 12 april tussen
12.00 en 12.15 uur de kerkklokken te
luiden. Op deze manier konden zij hun
parochianen en allen die het hoorden,
een hart onder de riem steken en op-
roepen tot gebed om zo samen Pasen
te beleven. Nu het belangrijkste Hoog-
feest van christenen niet samen in
publieke vieringen gevierd kan wor-
den, is dit een manier om toch met
elkaar in gebed verbonden te zijn. Ook
andere kerkgenootschappen waren
van harte uitgenodigd mee te doen aan
dit initiatief.    
Bron: Bisdom Rotterdam
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Schrift en Traditie
Waar staat in de Bijbel dat je een
kaarsje bij Maria mag aansteken?
 
Het is de maand van mei. Mariamaand.
Zaterdagmorgen gaat de voordeurbel.
U doet niets vermoedend de deur
open. Voor u staan twee keurig in het
pak gestoken heren. “Mogen wij u wat
vragen? Mag het ook een persoonlijke
vraag zijn?” U stamelt nog: “Nee dank
u, ik heb al een geloof.” Maar voordat
u het weet krijgt u het ene na het an-
dere citaat uit de Bijbel voorgelegd.
Eén van de twee kijkt u streng aan over
zijn bril en vraagt: “Waar staat in de
Bijbel dat u een kaarsje bij Maria mag
aansteken?” U denkt nog bij uzelf: “Ik
ben katholiek, ik ken de Bijbel niet uit
mijn hoofd, maar ik ga naar de kerk.”
Maar dat houdt u maar voor u.
 
De laatste gedachte is opmerkelijk
want de Bijbel is juist het boek van de
Katholieke Kerk. Zij is ontstaan binnen
de Kerk, in de eerste eeuwen van het
christendom. Deze Kerk heeft haar alle
eeuwen trouw bewaard en doorgege-
ven. De Katholieke Kerk heeft de Bijbel
altijd geëerd als het Woord van God.
 
Paus Franciscus zegt in een preek op
5 oktober 2014: “De Bijbel moet niet in
een boekenrek staan, maar binnen
handbereik om er dikwijls in te lezen,
elke dag, persoonlijk of samen, man
en vrouw, ouders en kinderen, mis-
schien zelfs 's avonds, in het bijzonder
op zondag.”
 
Er is nog een andere bron
 
'Elke schrifttekst is door God geïnspi-
reerd en kan gebruikt worden om on-
derricht te geven, om dwalingen en
fouten te weerleggen, en om op te
voeden tot een deugdzaam leven,
zodat een dienaar van God voor zijn
taak berekend is en voor elk goed doel
volledig is toegerust ( 2 Tim 3:16-17).
Maar betekent dit dat alleen de Bijbel

inspirerend is?  Dat je bij alles moet
vragen: “Maar staat dat in de Bijbel?”
“Waar staat in de Bijbel dat je een
kaarsje bij Maria mag aansteken?”
 
De Katholieke Kerk gelooft niet dat de
Bijbel de enige bron voor de christen
is. Er is veel meer door Jezus aan de
apostelen doorgegeven dan opge-
schreven werd. Dit werd in de oude
kerk mondeling doorgegeven: “Wees
standvastig, broeders en zusters, en
blijf bij de traditie waarin u door ons
onderwezen bent, in woord of ge-
schrift” ( 2 Tess 2,15). Slechts een
gedeelte van wat de apostelen van
Jezus ontvingen, werd dus opgeschre-
ven.
 
Tot deze mondelinge overlevering
hoorde het leven in de vroegste Kerk,
de gewoonten die men had, het geloof
dat men vierde in de liturgie, kortom
'alles wat de Kerk is en alles wat zij
gelooft' (Tweede Vaticaans Concilie,
Dei Verbum no 8).
In de mondelinge traditie vind je hoe
het er aan toe ging in de Kerk van de
eerste tijd en wat men er geloofde. Tot
deze mondelinge traditie behoorden
o.a. de basisvorm van de Eucharistie,
de gewoonte een kruisteken te maken
en de gewoonte om aan Maria en
heilige martelaren voorspraak bij God
te vragen. (Dat doe je namelijk met dat
kaarsje).
 
De Katholieke Kerk beschouwt de
traditie als deel uitmakend van Gods
openbaring. “Derhalve moet men
beide, overlevering en Schrift, met
eenzelfde liefde en eenzelfde eerbied
aanvaarden en vereren” (Dei Verbum
no 9). Tot de traditie hoort ook hoe de
kerk in de afgelopen 20 eeuwen de
Bijbel gelezen en uitgelegd heeft.
 
De Bijbel een onbegrijpelijk boek?
 
 “Maar de Bijbel is toch een onbegrij-
pelijk boek, pastoor.” Inderdaad.

De Bijbel moet uitgelegd worden. De
Bijbel legt zichzelf niet uit. Dat doet
geen enkel geschrift.
 
Het is echter niet de bedoeling dat ie-
dereen voor zichzelf de Bijbel uitlegt.
We hebben een instantie nodig die het
geschrift interpreteert. Stel dat bijvoor-
beeld iedereen voortaan zelf de Neder-
landse grondwet gaat uitleggen. Op
dat moment ontstaan 16 miljoen inter-
pretaties van onze grondwet! (En 
houdt onze samenleving feitelijk op te
bestaan).
 
In de eerste christelijke gemeenschap-
pen werden geschillen over de juiste
interpretatie van het geloof beslecht
door de apostelen. Onder leiding van
de Heilige Geest onderwezen zij hoe
de dood en verrijzenis van Jezus op de
juiste wijze konden worden verstaan.
De Kerk ziet de bisschoppen als opvol-
gers van de apostelen. Katholieken
geloven dat aan de gezamenlijke bis-
schoppen, verenigd met de bisschop
van Rome, het charisma toekomt de
Bijbel te interpreteren en de christelijke
boodschap ongeschonden te bewa-
ren. Zij komen daarom bijv. samen in
concilies gebaseerd op het model van
Handelingen hoofdstuk 15 om nieuwe
geloofsvragen die gedurende de ge-
schiedenis opkomen, te kunnen beant-
woorden.
 
Pastoor Rochus Franken

Heilige van de maand: H.
Matthias, apostel - 14 mei
Matthias was niet een van de twaalf
discipelen die Jezus in het begin van
zijn openbare optreden geroepen had,
maar hij hoorde wel bij Zijn vroegste
leerlingen en tot degenen die de Heer
er twee aan twee op uitzond: ‘Hierna
wees de Heer tweeënzeventig ande-
ren aan en zond hen twee voor twee
voor zich uit naar alle steden en plaat-
sen, waarheen Hijzelf van plan was te
gaan’ (Lc. 10,1).
Drie jaar lang, vanaf Jezus’ doop in de
Jordaan tot aan zijn Hemelvaart, volg-
de Matthias Hem op zijn tochten door
Judea, Samaria en Galilea. Hij deelde
in de honger, de benauwenis en de
vervolging van de door velen versma-
de Verlosser, deemoedig aan Hem
toegewijd.
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In het eerste hoofdstuk van het boek
Handelingen, waarin de evangelist
Lucas de wordingsgeschiedenis van
de vroegste Kerk na Pasen beschrijft,
lezen we hoe de elf apostelen na de
Hemelvaart van Jezus een vervanger
zoeken voor Judas Iskariot, die Jezus
verraden had:
‘In die tijd zei Petrus: “Dus moet een
van de mannen die tot ons gezelschap
behoorden gedurende de tijd dat de
Heer Jezus onder ons verkeerde,
vanaf het doopsel van Johannes tot de
dag, waarop Hij van ons werd wegge-
nomen, met ons een getuige worden
van zijn verrijzenis.” Men stelde er twee
voor: Jozef ook Barsabbas geheten,
bijgenaamd Justus, en Matthias. Toen
baden zij als volgt: “Gij Heer, die aller
harten kent, wijs degene aan die Gij
van deze twee hebt uitverkoren om de
plaats te bezetten in dit dienstwerk en
apostelambt, waaraan Judas ontrouw
werd om heen te gaan naar zijn eigen
plaats.”  Toen liet men hen loten en het
lot viel op Matthias. Hij werd toege-
voegd aan de groep van de elf apos-
telen’ (Hand. 1, 21-26).
 
Volgens de traditie heeft Matthias het
evangelie verkondigd in het Joodse
land, daarna in Ethiopië en in de om-
geving van de Kaspische Zee. Hij was
daar zeer succesvol in, tot hij rond het
jaar 63 halfdood gestenigd en vervol-
gens met een bijl gedood werd. Vol-
gens een andere overlevering werd hij
door de Hoge Raad ter dood veroor-
deeld en vervolgens naar Romeins
gebruik onthoofd:
‘Hij werd om een hele serie zaken bij
de Hogepriester aangeklaagd. Hij
sprak: "Op de aanklacht van de misda-

den waarvan u mij beschuldigt, heb ik
niets te zeggen. Immers het is geen
misdaad om christen te zijn, maar juist
de hoogste eer." Waarop de Hoge-
priester zei: "Ik zal u wat uitstel geven,
zodat u boete kunt doen." Hij ant-
woordde: "Niks daarvan: ik ga toch
zeker niet de waarheid verraden die ik
destijds gevonden heb?" Zo bleek
Matthias volkomen thuis in de Wet,
zuiver van hart, helder van verstand,
scherpzinnig in de schriftuitleg, be-
dachtzaam in zijn oordeel en opwek-
kend in zijn prediking. Met het woord
Gods dat hij preekte in Judea, wist hij
er velen met zijn wondertekenen te
bekeren. Dat maakte de joden jaloers;
zij brachten hem voor de Raad. Twee
valse getuigen kwamen met beschul-
digingen tegen hem en wierpen de
eerste steen. Daarop vroeg hij of de
stenen bij hem in het graf gelegd
mochten worden als een getuigenis

Gebed tot de Heilige Familie
Jezus, Maria en Jozef,
in U aanschouwen wij
de pracht van de ware liefde,
tot U richten we ons vol vertrouwen.
Heilige Familie van Nazareth,
maak onze gezinnen
tot plaatsen van verbondenheid en
gebed,
tot waarachtige scholen van het Evan-
gelie en tot kleine huiskerken.
Heilige Familie van Nazareth,
geef dat gezinnen gespaard blijven
voor geweld, uitsluiting en verdeeld-
heid;
maak dat allen die gekwetst of ontred-
derd zijn, troost en genezing ervaren.
 
Heilige Familie van Nazareth,
onthul aan iedereen
het heilige en onaantastbare karakter
van het gezin,
zijn schoonheid binnen Gods plan.
Jezus, Maria en Jozef,
luister naar ons, verhoor ons gebed.
Amen.
 
Paus Franciscus, 
19 maart 2016, het feest van Sint Jozef
(in: Amoris Laetitia)

tegen hen. Na de steniging werd hem
naar Romeins gebruik met een bijl het
hoofd afgeslagen. Zo zond hij met
uitgestrekte armen zijn geest naar de
hemel.'
 
Keizerin Helena, de zeer devote moe-
der van keizer Constantijn, bracht
Matthias’ stoffelijke resten in de vierde
eeuw over naar haar geliefde stad
Trier, in het huidige Duitsland. Daar
rusten zij tot op de dag van vandaag in
de crypte van de kerk van de benedic-
tijner St. Matthiasabdij, recht onder het
altaar. Nog steeds trekken daar jaar-
lijks vele processies naar toe en bidden
vele gelovigen bij zijn relieken (waar-
onder ook uw onwaardige diaken).
 Het hoofd van de H. Matthias wordt
bewaard in de basiliek van de Santa
Maria Maggiore in Rome.
 
Diaken George Brink

Abdij in Trier, met de abt. Foto: M. Brink-van
Delft

Sarcofaag met relieken van H. Matthias. Foto: George Brink
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Foto: Gijsbert Schrijvers

De wekelijkse viering via internet 
Het coronavirus verandert eigenlijk zo’n beetje alles. Er zijn een heleboel ver-
velende gevolgen op te sommen, maar laten we het toegeven: het bevordert
wél onze creativiteit. De scholen geven les via het internet, we vergaderen
online, we organiseren zelfs de digitale familieborrel en de jarige wordt door de
hele familie tegelijk toegezongen. Ook de kerk heeft de digitale wereld gevonden.
Natuurlijk, u kunt de eucharistieviering iedere week via NPO volgen, maar veel
parochianen zijn blij als ze een viering kunnen volgen in hun eigen kerk en met
hun eigen voorganger. Het aantal parochies dat de zondagse viering nu streamt
via het internet is gegroeid.
 
Ook binnen de Augustinusparochie hebben we inmiddels ervaring. Het paro-
chiebestuur heeft een crisisteam geformeerd om te onderzoeken op welke
manier onze parochie uw eigen viering in uw huiskamer krijgt. De opdracht die
het crisisteam mee kreeg van de pastoor was dat de richtlijnen van het RIVM
en het bisdom gevolgd moeten worden en dat de vieringen afwisselend in iede-
re parochiekern gevierd moeten worden.
Het crisisteam vroeg de H. Joannes de Doper in Katwijk om de eerste twee
weken voor hun rekening te nemen. Daar was immers al bijna vijf jaar ervaring
met het ondersteunen van de vieringen met een presentatie via de aangebrach-
te beamers. Daarmee werden liedteksten en afbeeldingen getoond die een extra
dimensie gaven aan de viering. Al vrij snel gingen deze presentaties ook online,
zodat bewoners van bijvoorbeeld de Wilbert de viering online konden volgen.
De gebruikerskring werd groter en het beamerteam van de Joannes de
Doperkern was al aan het experimenteren met livebeelden bijvoorbeeld bij de
Eerste H. Communie en het Vormsel.
 
De eerste livestream viering werd voorbereid door Dennis de Waal en Gijsbert
Schrijvers, twee van de technische leden van het beamerteam. Alle proefuit-
zendingen verliepen prima, maar op de zondag bij de allereerste uitzending op
22 maart was er een ernstige storing bij de provider. De week erna  ging het
goed en werd het stokje overgedragen aan Oegstgeest. De eerste uitzendingen
in de Goede Week verliepen vlekkeloos. Helaas was er bij de Paaswake een
ernstige technische storing waardoor de uitzending niet kon worden ontvangen. 
In de nachtelijke uren werd er druk overlegd en gelukkig lukte het om op Eerste
Paasdag toch een uitzending te regelen vanuit Katwijk.  Op het moment van dit
schrijven staat nog niet vast hoe, maar wel dát er alles in het werk wordt gesteld
om iedere zondag een viering vanuit een van onze kerken te hebben. (voor de
link zie internet)
Lees ook het nieuws bij de kernen. Vanuit de H. Joannes de Doper wordt ook
digitaal de rozenkrans gebeden via internet. Meer daarover leest u op pagina 12.
 
Paul van Houwelingen

 
 
 
 
 
 Peiling Actie Kerkbalans 

In 2018 hield Actie Kerkbalans voor het
eerst via een landelijke online enquête
een peiling onder organisatoren van de
Actie Kerkbalans  waarin zij dertien
waarden een cijfer konden geven.  Met
de peiling wilde men iedereen aan het
denken zetten over de meerwaarde
van de lokale kerk. Op deze manier
konden zij laten weten wat zij belangrijk
vinden in hun kerk. Er deden toen 284
mensen mee. In 2019 werd de enquê-
te breder uitgezet omdat gebleken was
dat meer kerkleden hun mening wilden
geven, en zo hebben rond de 1400
mensen aan de enquête meegedaan.
Ongeveer de helft van de responden-
ten was katholiek, de andere helft
protestants. De man-vrouw verdeling
was ook nagenoeg gelijk. Wat leeftijd
betreft waren de meesten ouder dan
56 jaar en allen actieve en betrokken
kerkgangers: 75 % van de deelnemers
bezoekt al langer dan elf jaar zijn/haar
kerk en 81 % doet vrijwilligerswerk.
Tijdens de landelijke perspresentatie
van Actie Kerkbalans 2020 op 17 janu-
ari jl. in het Catharijne Convent te
Utrecht werden de uitkomsten gepre-
senteerd door godsdienstsocioloog dr.
Theo Schepens.
Als belangrijkste waarde kwam naar
voren ‘naar elkaar omzien’, meteen
gevolgd door ‘gastvrij zijn’. Op drie
komt ‘ínspirerende vieringen’ , gevolgd
door ’aandacht voor kinderen en tie-
ners’ met op vijf ’ruimte voor ontmoe-
ting met en aanraking door God’.  Met
een uitsplitsing naar katholieken en
protestanten waarderen de eersten de
waarden gerelateerd aan de geloofs-
beleving het hoogst, terwijl de protes-
tanten de sociale kant van het kerkzijn
het belangrijkst vinden. 
Het onderzoek laat zien waarom men-
sen bij hun kerk betrokken zijn conclu-
deert Schepens: “De christelijke bood-
schap, de weg naar God aan de ene
kant en aan de andere kant de behoef-
te aan verbondenheid en gemeen-
schap, waar kerken aan kunnen bijdra-
gen. En het laat zien waar wegen lig-
gen tot verbetering/versterking: nóg
meer aandacht voor het omgaan met
elkaar, de onderlinge verbondenheid,
maar ook een groter missionair elan,
en speciaal voor katholieken: kinderen
en jongeren. Hier liggen kansen, grijp
ze aan!”                                                
                                            
Anneke van der Valk
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GEESTELIJKE COMMUNIE
 
De H. Communie op een andere manier ont-
vangen in verband met het coronavirus 
 
Er is veel verdriet onder ons als gelovigen. Wat in ons ka-
tholieke geloof zo belangrijk is, het ontvangen van de H.
Communie, kan voorlopig niet meer, nu alle publieke eu-
charistievieringen op last van de bisschoppen zijn afgelast.
 
De bisschoppen schrijven n.a.v. de coronacrisis in hun
richtlijnen van 13 maart 2020 het volgende:
“Als door de omstandigheden de communie wordt verlangd,
maar niet ontvangen kan worden, kan met de desbetreffen-
de persoon gesproken worden over de geestelijke commu-
nie, die zonder sacramentele nuttiging een innige vereni-
ging met Christus bewerkt.”
 
Wat bedoelen ze met geestelijke communie? Om dat echt
te begrijpen, kun je je eerst afvragen wat er in de H. Mis
gebeurt en wat er gebeurt als je de Heilige Communie
ontvangt.
 
Wat gebeurt er eigenlijk in de H. Mis? 
 
Ik las ooit het sciencefiction boek ‘Rijders van de Tijdwind’
van Robert Silverberg (R. Silverberg, Rijders van de Tijd-
wind, Den Haag, Gradivus, 1977). Iemand had een tijdma-
chine uitgevonden. En hij had een reisbureau opgericht,
waarmee hij reisjes naar het verleden organiseerde.
Vooral reizen naar het jaar 33 van onze jaartelling, locatie
Golgotha, blijken enorm populair. De reisleider vraagt zich
af:
“Stel je voor dat het allemaal waar is wat met Jezus Chris-
tus gebeurd is. Dat heeft enorme consequenties. Zou ik zelf
naar Golgotha durven reizen? Zou ik met eigen ogen durven
zien wat daar gebeurd is? ”
 
Zo’n reis kunnen katholieke gelovigen elke zondag maken!
Dit is wat er tijdens de H. Mis gebeurt. We zijn aanwezig bij
de kruisiging! We denken niet terug aan een gebeurtenis
uit een ver verleden. We worden geraakt omdat het nu
gebeurt in ons leven! De kruisiging wordt in het huidige
moment gebracht en wordt zo realiteit in ons leven. Het
kruisoffer wordt als het ware tegenwoordige tijd.
De catechismus zegt het heel plechtig: “Op het altaar, dat
het centrum van de kerk is, wordt onder sacramentele te-
kenen het kruisoffer tegenwoordig gesteld.” (CKK no1182)
 
Paus Johannes Paulus II zei: “Het offer aan het kruis is zo
beslissend voor de toekomst van de mens dat Christus niet
(…) terugkeerde naar de Vader voordat Hij ons het middel
achter had gelaten er aan deel te nemen alsof we er zelf
bij waren.”
 
We denken dus niet terug aan iets van lang geleden. Het
offer van Jezus gebeurt voor onze ogen. Dit is belangrijk
omdat het de bedoeling is dat we door de H. Mis bij te wonen,
één worden met Christus, één met Zijn lijden, sterven en
verrijzen.

 
 
Dit gebeurt als ik de Heilige Communie ont-
vang. 
 
Eén worden met Christus. Dit is het doel van het ontvangen
van de H. Communie. Een vergelijking om het uit te leggen:
Als kind verslond ik de boeken van Karl May over Winnetou
en Old Shatterhand. Winnetou en Old Shatterhand waren
bloedbroeders. Er werd een band mee uitgedrukt die
sterker was dan een familieband. Het werd gesymboliseerd
door een snee over de bovenarm, waarna hun bloed ver-
mengd en als het ware één werd. Winnetou en Old Shat-
terhand bleven verschillende personen, die echter alles
gemeenschappelijk hadden. Alles wat van mij is, is van jou.
 
Dit is precies wat Christus tegen mij zegt wanneer ik de H.
Communie ontvang:  "Alles wat van Mij is, is van jou."
 
Dit is wat Christus op dit moment tegen mij zegt: ” Dit is Mijn
lichaam, dit is Mijn bloed. Dat betekent dit ben Ikzelf. Dit is
Mijn eigen persoon. Ik geef Mijzelf helemaal aan jou. Met
dit brood geef Ik je Mijn leven. Alles wat van Mij is, is van
jou. Mijn kracht, Mijn liefde, Mijn goedheid, ze worden van
jou. Mijn gedachten, ze worden van jou. Alles wat Ik ben en
heb, geef Ik op onbeperkte manier aan jou.”
 
Wat is nu geestelijke communie?
 
Thomas à Kempis schrijft: "Is iemand werkelijk verhinderd
[om de communie te ontvangen], dan dient hij tenminste
toch goed van wil te zijn en vroom naar de communie te
verlangen; zo zal hij toch delen in de vrucht van dit Sacra-
ment. Iedere Godgewijde ziel kan alle dagen, zelfs alle uren,
met vrucht en zonder enig bezwaar, één worden met
Christus door een geestelijke communie. (Uit: De Navolging
van Christus, 4e boek, 11e hoofdstuk; uit het Latijn vertaald
door P. Heerkens SVD, 1948, bladzijden 298-299)
 
Eén worden met Christus mag je zeker ook verlangen als
je de communie niet kunt ontvangen. Je kunt dan je verlan-
gen naar Hem tot uitdrukking te brengen in een gebed. De
kerk heeft altijd onderwezen dat wij dan de genade ontvan-
gen die wij normaal krijgen in de Heilige Communie. De
vruchten zijn precies hetzelfde! Dit noemt de kerk ‘geeste-
lijke communie’.
 
Gebed voor de geestelijke communie
 
Op het moment dat de H. Mis op ‘livestream’ aangekomen
is bij het moment van de Heilige Communie kunt u het gebed
hieronder bidden.
“Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacra-
ment tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en
wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de
communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van
U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij
en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag
mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden
worden. Amen.”
Zie pagina 11 voor een kindergebed.
 
Pastoor Rochus Franken
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Meimaand-Mariamaand
Vorig jaar mei was ik een weekend in Den Bosch in verband
met de investituur van mijn zus bij de Ridders van het H.
Graf van Jeruzalem in de Sint Janskathedraal. Daar bevindt
zich in de Mariakapel zo ongeveer het beroemdste Maria-
beeld, dat van Onze Lieve Vrouw, de Zoete Moeder. Van-
daar dat ik in deze meimaand, in deze Augustinusspecial,
een artikel wil wijden aan dit bijzondere beeld.
 
Het houten beeld van Maria en kind in de Sint Jan dateert
uit de periode 1270-1320. Het had sinds ongeveer 1380
een vaste plaats in de kapel bij de toren, die dan ook nog
in gebruik was als doopkapel. Vanaf 1380 worden vele
wonderen toegeschreven aan het beeld en komt een
sterke verering op gang. Deze wonderen zijn opgetekend
in het Mirakelboek, dat bewaard is gebleven.
Kort na de inname van 's-Hertogenbosch in 1629 werd het
beeld de stad uitgesmokkeld naar Antwerpen, vanwaar het
nog begin 1630 op verzoek van de landvoogdes Isabella
naar Brussel werd overgebracht. Het werd ondergebracht
in de kerk van de reguliere kanunnniken (zijnde: de Sint
Jacobskerk op de Coudenberg). Op drie april 1630 werd
het beeld in plechtige processie overgebracht naar der Sint
Gaucericuskerk te Brussel.
Tenslotte kreeg het op 16 mei 1641  een plaats voor lan-
gere tijd in de genoemde Sint Jacobskerk. Een daar opge-
steld contract tussen deze kerk en de kanunniken van de
Bossche Sint Jan bepaalde dat het beeld in de Sint Ja-
cobskerk kon blijven, maar dat het beeld en alle ornamen-
ten zouden terugkeren naar ’s-Hertogenbosch als de ka-
tholieke godsdienst  er weer in het openbaar beleden mocht
worden en de overheid er toestemming voor gaf.
 
Ten gevolge van de Bataafse Omwenteling in 1795 kwam
de godsdienstvrijheid in ’s-Hertogenbosch terug. De terug-
komst van het beeld liet echter tot 1853, het herstel van de
bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, op zich wachten.
Langdurige onderhandelingen door apostolisch vicaris Den
Duibbelden en coadjutor Zwijssen leidden uiteindelijk eind
december 1853 tot teruggave.
Eind december 1853 werd het beeld in Brussel opgehaald,
tegelijk met het Mirakelboek dat al die tijd in het Belgische
Mechelen (aartsbisdom van België) bewaard was, waarna
het met plechtig vertoon werd ingehaald in de Sint Jan. Hier
verkreeg het beeld in 1855 zijn definitieve plaats op zijn
oude plek in de inmiddels gerestaureerde  Mariakapel bij
de toren, waar het vanaf 1867 op een neo-gotische altaar-
troon werd geplaatst.
100 jaar later werd het beeld geplaatst onder een neo-ba-
rokke troonhemel. En weer later op de wijze waarop het
beeld nu te zien is, met een purperrode achtergrond geflan-
keerd door ex-voto’s uit de 19e, 20e en 21e eeuw (geschen-
ken van pelgrims na een verhoord gebed), het Mirakelboek
en een prachtige bloemenzee die Bosschenaren en Bra-
banders dagelijks in de vazen plaatsen.
En bekleed met-door het jaar heen-verschillende mantels,
naar gelang de liturgische tijdspanne en de in de loop van
de jaren ontstane traditie.
Bron: www.zoetelievevrouw.nl
 
Anneke van der Valk

Foto: Flickr

De geboorte van een Augustinus
Vraagt u zich weleens af welke weg uw  Augustinus afge-
legd heeft voor deze in uw brievenbus belandt? Welnu, ik
zal u een kijkje geven achter de schermen.
Eigenlijk begint de geboorte van een nieuwe Augustinus bij
u als u uw kopij inlevert bij uw eigen locatieredacteur.
De locatieredacteuren plaatsen de aangeleverde artikelen
op hun eigen pagina’s en de rubrieksredacteuren, Pastoraal
Team en bestuursleden vullen eveneens hun pagina’s.
Soms moeten er nog ‘gaten’ opgevuld worden en komen
de eindredacteuren  in actie.
 
Als vervolgens de eindredactie klaar is met haar redigeer-
werk ontvangen de redactieleden een proef PDF, waarop
gereageerd kan worden en waarna de puntjes op de i
worden gezet.
 
Intussen leveren de kernen die alles per post laten verzen-
den hun postverzendlijsten bij mij aan, waarvan ik een to-
taalverzendlijst maak, en ik noteer de oplage-aantallen van
de kernen die niet per post verzonden worden, maar bij mij
thuis afgeleverd worden, dit noem ik voor het gemak de
‘handmatige’ lijst.  Vervolgens wordt bij Editoo de order
geplaatst middels een PDF en worden de aantallen van de
postverzendlijst en de ‘handmatige’ lijst toegevoegd.
 
Op de afgesproken leverdatum komt er een DHL auto bij
mij thuis voorgereden met de pallets met dozen  (100 ex.
per doos) voor de handmatige distributie. Voor het Paas-
nummer waren dat 41 dozen. Ik laad deze in mijn auto en
ik rijd naar de diverse kernen om hun bestelling af te leve-
ren. Daar worden bundeltjes gemaakt voor hun Augustinus-
lopers, en valt de nieuwe Augustinus in de dagen daarna
op de deurmat. De postverzendlijstexemplaren worden
rechtstreeks vanaf de drukker aan de geadresseerden
verstuurd. Dit gebeurt voor de kernen waar geen lopers te
krijgen zijn, hier hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan
zult u begrijpen.
 
Wat de handmatige zending betreft is de aflevering op het
eerste adres gratis, voor elk volgend afleveradres worden
kosten in rekening gebracht. Dat is de reden dat ik de be-
stellingen zelf aflever bij de diverse kernen, 11 Augustinus-
sen per jaar maal 6 kernen, gratis, tel uit je winst! 
 
Anneke van der Valk
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Het graf van Jezus door Lander.

Golgotha door Lisette.Kruiswegstaties in de tuin.

Huiskapel van Evelijne.

Tips voor gezinnen
Tip 1: onlinemis.nl: Dit is actief
meevieren met veel gezinnen uit het
hele land. Elkaar zien en horen in
deze digitale huiskerk. Begeleid met
mooie zang die ook voor de kinde-
ren toegankelijk is en inspirerende
priesters die voorgaan.
Tip 2: Skype Gezinskerk: woord-
en gebedsviering voor kinderen al-
leen of met hun ouders. Zie pag. 25.
Meld je aan voor de nieuwsbrief:
gezinskerk-wassenaar@parochie-au-
gustinus.nl

Huiskerk zijn in kleine dingen
Laten we niet vergeten om de coronatijd te gebruiken om ons te oefenen in
huiskerk te zijn. Huiskerk zijn kan hem zitten in kleine dingen. Op deze pagina
staan ter inspiratie foto's van hoe kinderen hier spelenderwijs vorm aangaven
in de maand april. Vergeet ook niet om de kinderen die al hun eerste H. Com-
munie hebben gedaan bewust te maken van de geestelijke communie. Dit zijn
gewoontes waar ze tot het laatst van hun leven, waar ook ter wereld, profijt van
hebben!
MdM
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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:
zo: 10.00 uur via livestream
kerk open door de week: 11.00-12.00 uur
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

Meimaand = Mariamaand
Ook in deze maand mei zal er de ro-
zenkransgebedsviering zijn. Deze zal
iedere woensdagavond om 19.00 uur
via de website te beluisteren zijn.  U
kunt dan live mee bidden en u zo ver-
bonden weten met alle parochianen
die op dat moment de rozenkrans
bidden. Ik zal cd-liederen laten horen
op de momenten dat we gewend zijn
om zelf te zingen. En de intenties bij
de Geheimen zullen de eerste keer in
het kader van de coronavirussituatie
zijn. De andere 3 weken kunnen spe-
cifieke intenties opgegeven worden bij
het secretariaat of via mail:
joannesdedoper.katwijk@casema.nl 
Bidt u mee? We hebben Maria’s voor-
spraak, het gebed en elkaar zo hard
nodig. Ook al zijn we op de goede weg,
we zijn er nog niet. We moeten nog
even volhouden om het coronavirus
het hoofd te bieden. En dat gaat lukken
door elkaar vast te houden, te bemoe-
digen en ons geloof in God niet te
verliezen. 
Gebedsleider Anneke Noordermeer

Gebed tot Maria
Moeder Maria, 
Ik roep U zo dikwijls aan
en al een heel leven lang.
Wat zou ik U verschrikkelijk missen
als ik dat niet meer kon doen. 
De warmte en de liefde die er
van U uitgaat als ik een kaarsje brand
voor Uw beeltenis ervaar ik iedere dag
als een zegening. 
Er is geen hogere uitverkiezing mogelijk
dan de moeder van Jezus van Nazareth te zijn,
daardoor bent U 'vol van genade'. 
Strooi iets van die lieve genade uit over ons,
dat bidden wij U. 

(De Hasseltse kapel of Kapel Onze Lieve Vrouw Visitatie is een kapel in de
Tilburgse wijk en voormalige herdgang Hasselt, die dateert van iets vóór 1536.
De kapel is daarmee het oudste religieuze monument van Tilburg. De kapel lag
aan de uiterste noordrand van de stad, sinds 1960 ligt ze te midden van
nieuwbouwwijken. Wikipedia)

Tijd van bezinning
Onder de corona-pandemie leven we met z’n allen in bijzondere en nog niet door
ons gekende omstandigheden. Velen van ons dachten dat het leven door ons
mensen maakbaar is. Het blijkt echter niet zo te zijn. Overigens is er wat dit
betreft niets nieuws onder de zon. Door de eeuwen heen is de mensheid  bij 
regelmaat door pandemieën getroffen. Onze moderne technologie en weten-
schappelijke kennis hebben daarin echter nog niets veranderd. Is er toch meer
tussen hemel en aarde? Moeten we niet op een andere manier gaan leven? 
De driedaagse stedentrip naar New York met het vliegtuig toch maar niet gaan
doen? Dit is maar een gedachte die bij mij opkomt.
 
Ondertussen proberen we door te gaan en het contact binnen onze geloofsge-
meenschap in stand te houden. Dit via de livestream uitzendingen van de vie-
ringen vanuit de kerken binnen onze parochie, de dagelijkse openstelling van
de kerken (11.00-12.00 uur) en de mogelijkheid om persoonlijk contact op te
nemen met de Pastoraatgroep (Marloes Jongeneel 06-4372 5599).
 
Met veel dank aan allen die dit, op wat voor manier ook mogelijk maken, ge-
zondheidswensen en vooral veel vertrouwen,
 
Leen de Best, voorzitter BC
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te maken voor iemand anders óf een
kaartje te maken voor mensen in de
Wilbert en dat in de brievenbus van de
school te gooien. En zo stroomde de
brievenbus vol en werden de kaarten
overhandigd. De mensen van De Wil-
bert (op dit moment gehuisvest in
Warmond) waren blij verrast.
Er stond natuurlijk ook nog een Paas-
viering gepland in de kerk op 9 april.
Elk jaar weer een hoogtepunt om met
alle kinderen van de school het paas-
verhaal te beleven in verhalen, gebed-
jes en prachtige liederen. Ook dat kon
natuurlijk geen doorgang vinden. Maar
met tips zoals bijvoorbeeld het bekij-
ken van het verhaal door de zandtove-
naar hopen we de kinderen toch nog
wat mee te geven.
Voorlopig gaan we op deze voet verder
met het geven van onderwijs op af-
stand. Hulde aan de kinderen en hun
ouders om elke dag weer de klus te
klaren die er van hen verwacht wordt!
 
Team De Horizon

RKBS De Horizon in het
coronatijdperk
En toen kwam 15 maart de mededeling
dat alle scholen dicht zouden gaan.
Daar sta je dan als enthousiast school-
team. Een lege school behalve een
twaalftal kinderen waarvan de ouders
een vitaal beroep hebben. Plots moet
er veel geregeld worden. Digitale
weektaken voor alle kinderen, Zoom-
momenten om de kinderen te kunnen
bereiken (inmiddels al weer veranderd
vanwege onbetrouwbaarheid van
Zoom), instructiefilmpjes maken, ou-
ders goed op de hoogte houden…..
Welke gezinnen hebben helemaal
geen tablet of te weinig als er meerde-
re kinderen zijn in het gezin, hoe
komen we in contact met gezinnen die
niet bereikbaar zijn? Wat kunnen we
nog verder doen? Het moet ook nog
een beetje leuk zijn voor de kinderen.
Alle creatieve breinen van de leer-
krachten werken plots op volle toeren.
Dit wordt een heel andere manier van
werken. En natuurlijk ook voor de ou-
ders! Zij worden geconfronteerd met
wat hun kinderen allemaal doen tijdens
schooltijd. Er moeten ook werkjes ge-
upload worden zodat de leerkrachten
het weer kunnen bekijken.
 
Een heel andere wereld…..
Tsja………. Plots zitten we in een heel
andere wereld, die we allemaal niet
voor mogelijk hadden gehouden. Maar
wat ontstaan er ook weer geweldige
dingen. Elke dag is er een 'Tip van de
dag'. Zo was er een tip om een kaartje

Foto: Agnes Bol

Filmpje om te bekijken
Hierbij vindt u ook een tip voor
een filmpje over hoe wij ons
voelen in een school zonder
kinderen. Een melancholisch
filmpje! Leuk om even op te
zoeken!
- ga naar youtube
- typ in de zoekbalk: Langs het
  muurtje van het schoolplein.

DVN in lenteslaap
Het lijkt inmiddels al weer heel lang
geleden. De tijd waarin De Vrolijke
Noot nog volop actief was! Op 9 febru-
ari in de live-uitzending op zondagoch-
tend bij de NPO, 16 februari in de ge-
zinsviering, 1 maart bij de afscheids-
dienst van pastoor Michel Hagen. En
direct daarna stortte het koor zich al vol
overgave op alle liederen voor Palm-
pasen, de kinderkruisweg en de ge-
zinspaasviering. En dan plots……..
helemaal niets meer. Geen gezellige
koorrepetities, geen uitvoeringen.
Alles gestopt! De kinderen konden niet
naar school maar ook hun wekelijkse
uurtje heerlijk zingen en nieuwe liede-
ren leren is er niet meer bij. We hopen
dat er na de meivakantie weer een
lichtpuntje komt. Want zingen maakt je
blij! En dat kunnen we in deze tijd zeker
gebruiken! De Vrolijke Noot staat klaar
in de startblokken. Weg met dat virus,
wij willen weer zingen!!!!!
 
Agnes Bol
 Zoekt en gij zult vinden.
Je kunt het al een traditie noemen.
Sinds een aantal jaren zoeken we na
de paasviering eieren in de tuin van de
kerk.
De eieren lagen er al klaar voor (niet
in de tuin natuurlijk, maar in de zak-
ken). Helaas mochten we dit jaar geen
eieren zoeken met elkaar.
Maar we hebben al wat leuks in petto
voor jullie! Jullie gaan de eieren zeker
een keer tegenkomen. Wij hopen jullie
snel weer in de kerk te zien.
 
Werkgroep Gezinsviering
Kinderwoorddienst
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in 1911 kleiner en lager uitgevoerd dan
gepland door de architect) in de jaren
tachtig het vermaarde ‘Raadschelders
Torenfonds’. Maar er is ook nu nog
anno 2020 veel wekelijks klein onder-
houd aan.
 
Martien van Stijn weet ook waar de
klepel hangt
Van Stijn: "Wij hebben in onze kerk nog
een schitterend mechanisch uurwerk
dat al sinds de bouw van onze kerk uit
1911 stamt. Er is in de loop der jaren
wel het een en ander aan vervangen,
maar het loopt nog als de alom beken-
de kievit. Het uurwerk werkt nog steeds
met grote precisie omdat in extreme
gevallen van zomerse hitte en winterse
koude de afwijking nooit meer dan één
à twee minuten in de maand is ge-
weest.”
 
Maar toch moet er ook naar dit fraaie
uurwerk worden gekeken. Van Stijn
neemt ons mee in zijn bevlogen ver-
haal: "Ik heb laatst op zaterdagavond
onze koster Piet Hagenaars geassis-
teerd met het torenuurwerk op de zo-
mertijd te zetten. Ook dat moet immers
gebeuren. Het was wel niet op zondag-
nacht om 2.00 uur, maar dit zij ons
vergeven.”

 
Hoe zit het uurwerk in de toren nu
in elkaar?
Van Stijn geeft een heldere uitleg en
gelukkig zijn er de foto’s om het waar
nodig ook nog verder te verduidelijken:
"Het uurwerk bevindt zich in de toren
in de ruimte direct boven ons oude
Pels-orgel. 
Er zijn twee gewichten, één voor het
uurwerk en één voor het slagmecha-
nisme. Beide gewichten kunnen zo’n
acht meter opgehaald worden. En dat
gaat zeker niet op de wijze waar ooit
André van Duin over zong in zijn video-
clip. Het is een zevendaags uurwerk,
dat houdt in dat de gewichten elke
zeven dagen opgehaald dienen te
worden. Tot begin jaren tachtig diende
elk gewicht apart nog met een zwengel
naar boven gehesen te worden. Dat
was een zware klus, maar gelukkig
heeft de voorgaande uurwerk beheer-
der, dhr. Rijnsburger, een elektromotor
geplaatst die nu de gewichten kan
ophijsen.”
 
Piet Hagenaars, wie kent hem niet? 
Van Stijn: ,,Piet is de enige binnen
onze parochiekern die alles van ons
uurwerk afweet en ik ben nu in de leer
bij hem om hem waar mogelijk te kun-
nen assisteren. Piet haalt wekelijks de
gewichten op, zorgt dat het uurwerk op
tijd loopt en ook dat het slagwerk cor-
respondeert met de kloktijden. Hij
controleert de mechanische staat en
hanteert regelmatig de oliespuit om
alles soepel te laten lopen. Buiten zijn
kosterschap, het beheren van ‘de klei-
ne JOANNES’, het regelmatig koffie-
schenken na de vieringen, medere-
dacteur van het parochieblad ‘De Au-
gustinus’, doet hij bovenstaand werk al
sinds 1995 dus ook al meer dan 25 jaar.
Een vrijwilliger om trots op te mogen
zijn met elkaar.”
 
Dank aan Martien van Stijn voor dit
kijkje ‘Achter de schermen’ wat betreft
onze klokkentoren. Heeft u ook iets
voor deze nieuwe rubriek, al is het
maar heel klein, stuur de tekst en / of
foto’s maar naar het parochiekernse-
cretariaat of naar gerardbol@live.nl.
Samen is het goed om klein en positief
nieuws hier te blijven delen. Wie neemt
aflevering drie van deze tijdelijke nieu-
we rubriek voor zijn / haar rekening?

Gerard Bol (met dank aan Martien van
Stijn.)  

Achter de schermen.....
 ‘Achter de schermen’ in deze barre
coronatijden… hoe laat is het?
 
Hier de tweede aflevering van deze
nieuwe rubriek welke in de digitale
nieuwsbrief van vrijdag 3 april gemeld
is. Na een eerste aflevering van de
alom bekende technische commissie
van onze eigen parochiekern met wat
voorbeelden ‘Achter de schermen’ ,
met dank aan hun leden Peter Mens
en Martien van Stijn, is het deze keer
de laatste die een verhaal met ons
deelt dat bijna niemand kent. Zeker in
deze barre tijden van de meest uiteen-
lopende coronamaatregelen is het
goed positieve geluiden te mogen
ontvangen en te delen met elkaar.
 
En de (kerk)klok slaat…
Wie kent niet deze zin van een klassiek
kinderspelletje uit vroegere jaren? Zou
het nu wel gespeeld kunnen worden
met de alom bekende anderhalve
meter?
Hoe vaak bent u in uw leven niet langs
onze kerktoren gelopen? Heeft u zich
ooit de vraag gesteld hoe het komt dat
deze klok altijd de juiste tijd aangeeft?
Natuurlijk was er, vóór het nodige on-
derhoud aan de kerktoren (bij de bouw

Foto's: Martien van Stijn
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Voedselmanden
Zolang we in de coronacrisis zitten
staan de voedselmanden gereed in de
kerk tijdens de openstelling. Dit is da-
gelijks van 11.00 - 12.00 u, behalve
zondag als de kerkdienst uit onze kerk
komt dan is dat 11.30 - 12.30 u. Indien
we in juni weer kunnen vieren staan de
voedselmanden gereed in het week-
end van 6 - 7 juni.

Dhr. James Joseph Hunt
Geboren 10 maart 1930 en overle-
den 30 maart 2020.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevon-
den op vrijdag 3 april in het crematori-
um Rhijnhof te Leiden.
 
Mw. Adriana Apolonia Angela de Haas
- Scheffers. Echtgenote van Louis de
Haas
Geboren 2 oktober 1940 en overleden
14 april 2020.
De afscheidsdient heeft plaatsgevon-
den op zaterdag 18 april, waarna zij
begraven is op ons kerkhof.
 

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 secre-
tariaat. E-mail: joannesdedoper.kat-
wijk@casema.nl met als vermelding
Heilig Doopsel. De eerste gelegenheid
om het Heilig Doopsel te ontvangen is
zondag 12 juli. Hiervoor moet u zich
aanmelden vóór 14 juni.

Dank u voor de bloemen   (artikel / foto Paul v. H. )
Al sinds 1988 versieren de Nederlandse bloemen van kweker Paul Deckers het
plein bij het Vaticaan. Op paaszaterdag worden de versieringen door 25 man
aangebracht op het St. Pietersplein nadat ze bloemarrangementen op Witte
Donderdag en Goede Vrijdag hebben gemaakt. Dit jaar stak het coronavirus
een stokje voor deze traditie.
Op de foto de H. Hart van Jezuskerk in De Zilk. Een van de kerken die nu de
paasbloemen van Rome toebedeeld kregen. Dank u voor de bloemen!

De taizéviering
Op zaterdag 16 mei zal er om 19.00
uur weer een taizéviering zijn, maar nu
zal hij echter alleen te beluisteren zijn
via de website. 
Het Taizégebed is een gebed dat iede-
re dag door broeders in Taizé wordt
gehouden. De gemeenschap van Tai-
zé is een internationale, oecumeni-
sche gemeenschap, in 1940 gesticht
door frère Roger. De gemeenschap telt
een honderdtal broeders, katholiek en
van verschillende protestantse af-
komst, uit bijna dertig landen. In de
zomer komen duizenden jongeren
naar deze oecumenische gemeen-
schap voor ontmoeting, bezinning en
het woord van God. Driemaal per dag
komen de broeders met alle bezoekers
bijeen voor het gemeenschappelijk
gebed in de Verzoeningskerk, met veel
zingen en een lange tijd van stilte. In
de momenten tussen deze diensten is
er tijd voor bezinning, discussie, gebed
en stilte, al dan niet in een groepje van
jongeren met verschillende nationali-
teiten. De liederen die tijdens het
gebed worden gezongen, zijn korte
liederen die vele malen achter elkaar
gezongen worden. De gedachte hier-
achter is, dat het lied als een gebed in
je onderbewustzijn een plaats vindt, en
zo de hele dag kan dienen als medita-
tief, stil verlangen naar God. Vaak zijn
de liederen een of twee regels lang en
daardoor vrij eenvoudig mee te zingen.
De viering in onze kerk is op de wijze
van Taizé vormgegeven. Dat wil zeg-
gen: veel muziek en zang, maar ook
korte teksten en stilte (van zeven mi-
nuten) om rustig te kunnen overwegen.
De liederen (behalve het Alleluia) in
deze viering worden eerst drie keer
gezongen, dan worden ze instrumen-
taal ten gehore gebracht en daarna
zingen we ze weer drie keer.
Maar in deze bijzondere tijd zal op de
plek dat er gezongen wordt, een cd ten
gehore gebracht worden en zal ik al-
leen zijn in de kerk. Ook het aansteken
van het kaarsje mag nu in uw eigen
huis gebeuren, het kaarsje dat u ont-
steekt bij uw gebed voor uzelf of voor
een ander die uw gebed hard nodig
heeft.
Ik hoop dat u er inspiratie en rust uit
mag halen zoals u dat gewend bent
wanneer u naar de kerk komt voor de
taizéviering. 
 
Gebedsleider Anneke Noordermeer

Laatste stand Kerkbalans 2020
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Exhortatie Amoris Laetitia
DE VREUGDE VAN DE LIEFDE – Paus Franciscus over
huwelijk en gezin
 
Inleiding
In 2014 en 2015 vonden er in Rome twee bisschoppensy-
nodes plaats over huwelijk en gezin in deze tijd. Daar
werden de zorgen en perspectieven van gezinnen van over
de hele wereld besproken, mede op grond van de resulta-
ten van twee vragenlijsten die naar bisdommen wereldwijd
zijn verstuurd. Naar aanleiding van deze synodes ver-
scheen in april 2016 ‘Amoris Laetitia’, ‘De Vreugde van de
Liefde’, een pastorale tekst van paus Franciscus, die een
grote betrokkenheid laat zien bij het leven van gewone
gezinnen en gewone gelovigen.
De paus wijst op de inspirerende kracht van het christelijke
huwelijksideaal. Hij schrijft over de onvervangbare waarde
van het gezin als bouwsteen voor kerk en samenleving.
Maar hij schrijft ook met veel wijsheid en liefde over de
werkelijk bestaande gezinnen van deze tijd, met al hun
moeilijkheden en crises. Hij laat zien dat hij een echte
herder is, die ‘ruikt naar zijn schapen’ en hij doet dat in
heldere taal.
In dit artikel zal ik geen opsomming geven van alle negen
hoofdstukken van Amoris Laetitia, maar een aantal centra-
le thema’s bespreken die in het boekje aan de orde komen.
 
Het christelijk huwelijk en het christelijk gezin – bron
van inspiratie
De paus belicht het christelijke ideaal van de huwelijkslief-
de vanuit de Bijbel: hoe God de mens naar Zijn beeld ge-
schapen heeft, hoe man en vrouw in elkaar hun wederhelft
vinden, hoe het huwelijk en gezin in heel de Bijbel een rol
spelen. Dat gaat ook in de Bijbel niet zonder problemen,
aldus de paus, het is af en toe zelfs een ‘met bloed bevlek-
te lijdensweg’. ‘Gezinnen, generaties, liefdesverhalen en
gezinscrisissen zijn volop aanwezig in de Bijbel’.
Het huwelijk kan gelovig begrepen worden als een, welis-
waar onvolmaakt, beeld van de liefde en de trouw tussen
Christus en zijn Kerk. In het huwelijkssacrament verbinden
man en vrouw zich voor heel hun leven met elkaar, in een
verbond dat door de Heer zelf bekrachtigd en begenadigd
wordt. Bij het liefdesverbond tussen man en vrouw horen
ook de seksualiteit en de hartstocht: ‘God zelf heeft de
seksualiteit geschapen als een prachtig geschenk voor zijn
schepselen.’
Het vanuit dit huwelijk gestichte gezin blijft de belangrijkste
leerschool voor kinderen om te leren wat het betekent een
ander lief te hebben en iets voor de ander over te hebben,
als de ouders dit door hun daadwerkelijke voorbeeld laten
zien.
 
De gebroken werkelijkheid van het huwelijk en het gezin
De paus geeft aandacht aan het feit dat veel mensen leven
in relaties die niet (helemaal) beantwoorden aan het
christelijke huwelijksideaal. Die mensen zijn niet uitgesloten
van Gods liefde en Gods genade. Vaak laten ook zij zien
hoe zij tot edelmoedige liefde en zelfgave in staat zijn.
Hij schrijft met liefde en invoelingsvermogen over samen-
wonende, alleen burgerlijk gehuwde en hertrouwd geschei-
den mensen: "In het perspectief van de goddelijke pedago-

gie richt de Kerk zich liefdevol tot hen die op een onvolko-
men manier deelhebben aan haar leven: zij vraagt met hen
de genade van bekering, zij bemoedigt hen om het goede
te doen, liefdevol voor elkaar te zorgen en zich ten dienste
te stellen van de gemeenschap waarin ze leven en werken".
We lezen dat ‘de biechtstoel geen folterplaats is maar een
plaats van barmhartigheid’ en dat ‘de eucharistie geen prijs
is voor de volmaakten, maar een deugddoende remedie en
voedsel voor de zwakken’.
De Kerk moet tekortschietende mensen liefdevol in haar
midden verwelkomen en hen met liefde en wijsheid bege-
leiden. Al moet de kerkelijke leer duidelijk uitgelegd worden,
men moet ervoor waken ‘een oordeel te vellen dat geen
rekening houdt met de complexiteit van de verschillende
situaties’.
De paus denkt na over de situatie van huwelijk en gezin in
onze huidige samenleving. Hij stelt vast dat er vaker
sprake is van een meer gelijkwaardige taakverdeling tussen
man en vrouw en dat er meer waardering is voor de per-
soonlijke communicatie tussen hen. Maar hij ziet ook een
ontwikkeling naar meer individualisme. Dat individualisme
kan mensen bang maken om duurzame bindingen aan te
gaan. Volgens de paus worden gezinnen vanuit de heden-
daagse cultuur steeds minder ondersteund en gedragen.

Pedagogie van de liefde
De paus is er heel duidelijk over dat ook het gewone huwe-
lijks- en gezinsleven hoogte- en dieptepunten kent: "Het
leven van ieder gezin wordt bepaald door allerlei crisissen
die deel uitmaken van zijn dramatische schoonheid. Men
moet koppels helpen ontdekken dat een overwonnen crisis
de intensiteit van een relatie niet vermindert, maar de wijn
van hun verbondenheid beter, sterker en rijper maakt."
Daarvoor is het wel nodig dat huwelijkspartners en gezins-
leden leren, open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan:
‘Maak tijd, kwaliteitsvolle tijd. Dit veronderstelt de bereid-
heid om geduldig en aandachtig te luisteren naar alles wat
de ander wil zeggen. Het vraagt zelfdiscipline om niet te
spreken voor het gepaste moment.’
‘Liefde heeft tijd en ruimte nodig. Al het andere is van se-
cundair belang. Het gaat over tijd om met elkaar te spreken,
tijd om elkaar te omhelzen, om samen plannen te maken,
om te luisteren naar elkaar, om elkaar in de ogen te kijken,
om elkaar te waarderen, om de relatie te versterken.’
Veel gezinnen hebben te lijden onder de vroegere ervarin-
gen van een of meer van hun leden: ‘Het is te begrijpen dat
er in gezinnen problemen ontstaan als een van de leden
emotioneel onvolwassen is omdat hij nog steeds de wonden
draagt van vroegere ervaringen. Een ongelukkige kinder-
of adolescentietijd kan de voedingsbodem zijn voor per-
soonlijke crisissen die uiteindelijk het huwelijk schaden.’
 
Prachtig zijn de raadgevingen van de paus die hij noteert
terwijl hij mediteert over het hooglied van de liefde van Sint
Paulus (1 Kor. 13, 4-7).
 
Over het geduld
‘Geduld uit zich als de persoon zich niet laat leiden door
impulsen en agressiviteit vermijdt. Het is een kwaliteit van
de God van het verbond die oproept Hem ook na te volgen
in het gezinsleven.
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ROOSTER VIERINGEN LIVE STREAM MEI 2020
 
Wassenaar
  3 Mei 10.00 4e zondag v. Pasen Kapelaan Boris
10 Mei 10.00 5e zondag v. Pasen Pastoor Franken

Katwijk
17 Mei 10.00 6e zondag v. Pasen Pastoor Franken
21 Mei 10.00 Hemelvaart Kapelaan Boris
24 Mei 10.00 7e zondag v. Pasen Pastoor Franken
 
Oegstgeest
31 Mei 10.00 Pinksteren Pastoor Franken

Geduld hebben betekent niet: toelaten dat men ons voort-
durend mishandelt, evenmin fysieke agressie verdragen of
toelaten dat men ons behandelt als een object. Het pro-
bleem ontstaat als wij verwachten dat relaties idyllisch zijn
of dat mensen volmaakt zijn of als wij onszelf in het middel-
punt plaatsen of verlangen dat alleen onze wil uitgevoerd
wordt. Als we het geduld niet voeden, zullen we altijd excu-
ses vinden om woedend te antwoorden. Geduld wordt
versterkt wanneer ik erken dat de ander, zoals hij is, ook
het recht heeft te leven op deze aarde, dicht bij mij. Om het
even of hij voor mij een last is, mijn plannen dwarsboomt,
mij stoort door zijn manier van zijn of dat zijn ideeën niet
zijn wat ik verwachtte. De liefde heeft altijd een gevoel van
diep meeleven dat ertoe leidt de ander te aanvaarden als
een deel van deze wereld, zelfs wanneer hij anders handelt
dan ik zou verwachten.’ (91)
 
En over vriendelijkheid
‘Om zich voor te bereiden op een waarachtige ontmoeting,
is een vriendelijke blik op de ander nodig. Dit is onmogelijk
als een pessimisme overheerst dat fouten en vergissingen
van de ander in de verf zet, misschien om onze eigen
complexen te compenseren. Een vriendelijke blik maakt het
mogelijk om niet zozeer stil te staan bij de grenzen van de
ander als wel om de ander te aanvaarden en om ons te
verbinden in een gemeenschappelijk project, ook al blijven
we verschillend.’ (100)
Dit is, aldus de paus, allemaal niet mogelijk als we niet
voortdurend de hulp inroepen van Gods Geest.
De paus beschrijft hoe de rijpende en zich verdiepende
huwelijksliefde groeit naar vruchtbaarheid: vruchtbaarheid
in de kinderen die geboren worden, maar ook vruchtbaar-
heid in de ruimere zin van het woord. Ook een huwelijk dat
zonder kinderen blijft kan heel vruchtbaar zijn, in de zorg
voor bijvoorbeeld adoptiekinderen, maar ook voor andere
mensen die het moeilijk hebben.
Heel belangrijk is de opvoeding van de kinderen in het gezin
tot verantwoordelijke en liefdevolle mensen met moreel
besef. Het vereist het geduldig helpen aanleren van goede
gewoonten, in dagelijkse kleine stapjes, met respect voor
de eigenheid en de eigen ruimte van het kind.
 
Mogelijkheden van de pastorale begeleiding
De paus ziet een belangrijke taak van de Kerk en van de
parochies in de begeleiding van gehuwden en gezinnen.
Hij noemt met name de begeleiding van de mensen die zich
voorbereiden op het kerkelijk huwelijk, de begeleiding van
echtparen in de eerste jaren van hun huwelijk en de pasto-
rale hulp voor huwelijken en gezinnen in crisis.
Hij stelt vast dat gezinnen in moeilijkheden in de praktijk
niet vaak een beroep doen op pastorale begeleiding, omdat
die door hen ‘niet als begripvol, nabij, realistisch en concreet
wordt aangevoeld’. Hij vraagt om een ‘missionaire bekering’
van de kerk opdat zij zich niet beperkt tot ‘een theoretische
verkondiging die niets te maken heeft met de echte proble-
men van de mensen’.
 
Een belangrijke rol kan ook weggelegd zijn voor erva-
ren koppels:
‘De parochie is de ideale plaats waar ervaren koppels zich
ten dienste kunnen stellen van jongere koppels, met de

mogelijke steun van verenigingen, kerkelijke bewegingen
en nieuwe gemeenschappen.’

Al met al biedt Amoris Laetitia ons een rijke, gelovige en
realistische beschouwing van het huwelijks- en gezinsleven
van mensen in deze tijd en cultuur. Het is een tekst die
duidelijk het stempel draagt van onze herderlijke paus
Franciscus, een tekst die nog lang vruchtbaar kan zijn ook
in onze parochiegemeenschap.
 
Diaken George Brink
 
 
Nederlandse uitgave:
‘Amoris Laetitia’, Kerkelijke Documentatie 2016, nr 1
 
 
Bestelinformatie
Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het
bericht uw naam en volledige adresgegevens (zoals hier-
onder).  Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800
RN Breda.
De citaten in dit artikel komen uit de vertaling in opdracht
van de Belgische bisschoppen:
‘Amoris Laetitia, over de liefde in het gezin’, postsynodale
apostolische exhortatie,
Licap, Brussel, 2016

Foto: catholic.org
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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:
zo 10.00 uur via livestream
kerk open door de week: 11.00-12.00 uur
Mariakapel dagelijks open

Locatiereferent: 
Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-24434516
E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur:
Vacature
Redactie Website:
E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl
 

Activiteiten
Inzameling voedselbank
Achter in de kerk staan manden
waar u door de week uw bijdrage
kunt geven.
 
Alle overige activiteiten worden
voorlopig opgeschort vanwege
het coronavirus.
 

Wij gedenken...
...Jan den Dubbelden, echtgenoot van
Ine den Dubbelden-Granneman, vader
en opa. Jan werd geboren op 16 febru-
ari 1933 en is op 3 april overleden. Het
afscheid heeft plaatsgevonden in be-
sloten kring.
 
...Maria Theresia Hermans, geboren
op 20 november 1927 en overleden op
5 april. Haar kerkelijke uitvaart vond
plaats op woensdag 8 april, waarna zij
uitgeleide werd gedaan naar het cre-
matorium.
 
...Petronella Petrus (Nell) Erkens-van
Dooremaal, weduwe van Tom Erkens,
moeder en oma. Nell werd in Bergen
op Zoom geboren op 29 maart 1926
en is op 10 april overleden. Haar uit-
vaart heeft plaats gevonden op don-
derdag 16 april in de H. Willibrordkerk,
waarna zij is begraven op de Algeme-
ne Begraafplaats in Leiderdorp.
 
Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Een bijzondere Goede Week
en Pasen 2020
De Goede of Stille Week was dit jaar
wel heel stil, omdat er vanwege het
coronavirus en de daaruit volgende
maatregelen geen vieringen in de ker-
ken konden worden gehouden. Geluk-
kig hebben veel kerken, zowel protes-
tant als katholiek, kans gezien om hun
vieringen via live stream bij de mensen
thuis te verzorgen.
 
Het is natuurlijk niet hetzelfde als wan-
neer je in een volle kerk mee kunt
bidden en zingen. Van de andere kant
merkte ik dat ik me wel goed kon con-
centreren op de preek en op wat er op
het altaar gebeurde, wanneer ik alleen
in mijn kamer zat. Ik besef dat het voor
gezinnen met kinderen een andere
situatie is.
 
Het Pastorale Team had besloten dat
de vieringen de hele week vanuit
Oegstgeest gestreamd zouden wor-
den. Dat was een hele uitdaging omdat
dit voor het eerst in de H. Willibrord
gedaan werd.
De techniek was in handen van Bert
Gerritsen die de camera met vaardige
hand bediende en ook voor het geluid
zorgde. Op Palmzondag en met de
Paaswake werd hij bijgestaan door
Bernard Drabbe uit Voorschoten, bij de
Kruisweg door Paul van Elsen. Behal-
ve de voorganger(s) was steeds koster
Paul Hendriks aanwezig, die door de
week ook de kerkopening van
11.00-12.00 uur verzorgde.
 
Op de achtergrond, uit het zicht van
iedereen, zorgde Piet van Rijn voor de
palmtakjes, maakte Corrie van Elsen
prachtige bloemstukken en plaatsten
webmaster Karin Bolhuis en de web-

masters van de kernen steeds de
goede link op de website. Tot slot
waren er nog de organisten/cantores
Louise Hillen, Richard Bot en Liduin
Mora en de lectoren Frank Roes, Paul
Hendriks en ikzelf, die afwisselend
zongen en lazen.
 
Het was een heel bijzondere ervaring
om voor een lege kerk de lezingen,
voorbeden en misintenties te lezen,
maar mooi om te doen omdat ik wist
dat mensen thuis mee vierden. Helaas
ging het bij de Paaswake mis: door een
defect onderdeel kon niet direct uitge-
zonden worden. Gelukkig werd de
viering wel opgenomen, zodat die de
volgende dag (met dank aan Bert) nog
kon worden bekeken. Vandaar dat op
het laatste moment besloten werd om
voor Eerste Paasdag uit te wijken naar
Katwijk. Het technische team en de
koster daar werden inderhaast opge-
trommeld. Voor de mensen thuis was
het niet te merken.

Pasen in Katwijk. Foto: Astrid van der Valk
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Al met al een bijzondere week met
mooie vieringen en goede preken,
maar volgend jaar toch liever weer in
een volle kerk, met palmpaasstokken,
palmtakjes, Witte Donderdag, bloe-
menhulde op Goede Vrijdag, een
Paaswake vol kaarslicht en het elkaar
een Zalig Pasen toewensen op Eerste
Paasdag.
 
Els van Leuken

De coronaperiode, een uitno-
diging voor onze eigen ge-
loofsbeleving thuis
Een van de consequenties van de
beschermende maatregelen rond het
coronavirus is dat er geen missen meer
worden gevierd. We kunnen niet meer
samenkomen in een kerk om ons ge-
loof te beleven, om samen te herbron-
nen.
Mijn vrouw en ik hebben altijd veel met
onze kinderen gepraat en hen altijd
betrokken bij de aanpak van proble-
men en bij besluitvormingen.
 
Door deze coronacrisis kwam ook ik
thuis met mijn gezin te staan voor het
probleem: wat doen we nu er geen
missen meer zijn. Hoe gaan we dit
oppakken? Voor het eerst in ons leven
konden we niet meer op zondag en
door de week naar de kerk en dit nog
wel in de aanloop naar Pasen!
 
Kort na het aankondigen van de eerste
maatregelen rond het coronavirus
gingen we met elkaar in gesprek, met
de vraag: hoe gaan we dit aanpakken?
Het viel me toen al op dat dit met onze
kinderen nu ook via telefoons en soci-
ale media gebeurde, omdat niet ieder-
een meer bij ons in huis woont.
 
Nu, een aantal weken later hebben we
een modus gevonden en kan ik zeggen
dat deze coronacrisis ervoor heeft
gezorgd dat ik weer nieuwe inspiratie-
vormen heb ontdekt om mijn geloof te
belijden. Dat wij als gezin het gevoel
hebben dat we samen ons geloof
hebben kunnen beleven en delen,
ondanks het gemis van de kerkgang.
 
Al jaren bid ik de getijden met grote
regelmaat. In de laatste weken bidden
mijn gezinsleden, die thuis zijn, nu de
getijden met mij mee. Wij doen dit nu
samen.

Wij hebben de getijdengebed-app op
onze mobiele telefoons of iPads staan,
die is erg prettig in gebruik. In het begin
was het geduld hebben, iedereen had
een eigen manier en snelheid in het
lezen, het spreken of zingen van de
teksten, nu hebben we hier evenwicht
in gevonden.
 
Ook hebben we een WhatsApp groep
die heet: inspiratie. Hierin plaatsen we
zinnen, gebeden en afbeeldingen die
ons raken. De een plaatst vooral grap-
pige afbeeldingen, de ander quotes
van onder andere de paus, zo delen
we allemaal wat ons raakt.
 
Verder was het heel mooi dit jaar als
voorbereiding op Pasen weer mee te
doen aan de 40-dagen-retraite, vanuit
de Ignatiaanse gebeden. Je kunt je
hiervoor inschrijven via de website ig-
natiaansbidden.nl, de teksten worden
dan dagelijks gemaild.
 
Ik doe deze mailretraites al jaren en ik
weet dat mijn vrouw en kinderen dit ook
doen. Dit zagen we altijd als persoonlijk
gebed. Dit jaar hebben we met wie
thuis was bij het avondeten de tekst en
de gebeden besproken. Ik vond dit erg
mooi, verrassend wat ieders eigen in-
druk en gevoel was bij en rond een
bepaalde tekst. Heel interessant en
verrijkend.
 
Nu Pasen voorbij is en deze 40-dagen-
retraite is afgesloten, hebben we be-
sloten hiermee door te gaan en voor/-
tijdens het avondeten, samen de lezin-
gen van de dag te lezen en bespreken.
Dit doen we nu samen met de app:
evangelizo. Hierin vind je per dag de
lezingen, de psalmen en zelfs een
overweging.
 
Ik weet niet wat de toekomst ons
brengt, maar ik ben blij dat ik thuis deze
nieuwe en creatieve oplossingen heb
gevonden om bezig te zijn met ‘Het
Woord’. Om samen met mijn gezin
bezig te zijn met ons geloof en dit met
elkaar te kunnen delen. Soms betekent
dit, dat ik uit mijn comfort zone moet
komen, soms ontdek ik dingen waar ik
van leer dat die niet bij mij passen.
 
Maar soms ontdek ik gebeden en
woorden die steunen. Heb ik geloofs-
momenten die verrijken, waar ik dank-
baar voor ben. Ik zal blij zijn wanneer

wij weer allemaal in de kerk mogen
vieren, maar ik zal zeker een aantal
van deze nieuwe manieren van ge-
loofsbeleving aanhouden.
 
Apps:
Getijdengebed (de gebeden van de
dag), evangelizo (De lezingen van de
dag), holybible (inspirational quotes),
npo (uitzending gemist)
 
Websites:
www.bisdomrotterdam.nl, www.ignati-
aansbidden.org, www.ignatiaansbid-
den -40- dagen retraite www.hetkatho-
liekegeloof.nl, www.jongkatholiek.nl,
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenb-
iddenvoorkinderen/rozenkransgebed/?
trg=Kind&nbr=3
 
Inspiratiezinnen:
Instagram: #catholista, #fathermichel-
remery #churchpop #vaticannews #
 
Diaken Peter Winnubst

Nu ook digitaal collecteren in
de H. Willibrordkerk in
Oegstgeest!
Elke zondag kunnen parochianen de
viering via livestream thuis volgen. Alle
informatie hierover staat op de website
www.willibrordoegstgeest.nl , evenals
op www.augustinus-parochie.nl
 
Wie thuis een viering live meekijkt of
meeluistert kan dan via de Givt-app
meedoen met de digitale collecte. Dit
kan op elk moment van de dag. Mee-
doen is ook met elkaar verbonden zijn!
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Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods

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

Parochiekerk:
Heilige Laurentius
Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten
Vieringen:
zo.10.00 uur via livestream
kerk open door de week: 11.00-12.00 uur

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

Familieberichten
Overledenen

Op zondag 22 maart is op 88-jarige leeftijd overleden:
Petrus Theodorus Zonneveld. Hij heeft eerst gewoond op
de boerderij aan de Papelaan. Toen hij gestopt was met
zijn werkzaamheden aldaar, is hij met zijn vrouw Jeanne
verhuisd naar het Jan van Goyenplantsoen. Piet was jaren-
lang een zeer gewaardeerde tenor bij het Laurentiuskoor.
Hij kwam trouw op de repetities. Zingen was zijn lust en zijn
leven. De crematie heeft in stilte plaatsgevonden op
woensdag 25 maart.

Op woensdag 25 maart is op 99-jarige leeftijd overleden:
Louis Frederik Louwrentius den Hollander, weduwnaar van
Dorothea den Hollander-Ruijg. Louis was een man die
makkelijk contact maakte met mensen. Hij is geboren op
27 september 1920 in Voorschoten en gestorven op 25
maart in Leiden. Louis was een zeer betrokken parochiaan
en zeer gelovig. Hij was verbonden met de Moeder Gods-
kerk en de H. Laurentiuskerk. Louis was 55 jaar getrouwd
met Dorothea en was gek op zijn dochter, schoonzoon,
kleinkinderen en achterkleinkinderen. De uitvaart was op
dinsdag 31 maart in besloten kring vanuit de H. Laurenti-
uskerk, waarna hij begraven is in het familiegraf op ons
kerkhof.

Op woensdag 1 april is op 95-jarige leeftijd overleden: Maria
Alida Riemsdijk-van der Burg. De laatste jaren woonde zij
in TOPAZ Vlietwijk. De begrafenis was op dinsdag 7 april
in besloten kring.

Op zaterdag 4 april is in het Hospice in Wassenaar overle-
den: Gerardus Hubertus Maria Abswoude. Hij was al een
poosje ziek, maar heeft hard gestreden tegen zijn ziekte.
Uiteindelijk heeft hij die strijd verloren. Hij woonde met zijn
echtgenote in de Bijdorpstraat. Op 10 april is hij begraven
op begraafplaats Rosenburgh. Hij is 76 jaar geworden.

Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige
liefde.  

                         Foto: Ernie Wielenga
 Peter Winnubst zegent de door de parochianen bestelde
huispaaskaarsen in de H. Laurentiuskerk, zodat zij in de
week voor Pasen opgehaald konden worden.

Meimaand – Mariamaand
Maria is ook voor veel mensen in onze tijd een vrouw van
grote betekenis. Zij is de moeder van Jezus. Zij stond open
voor de Heilige Geest en is haar Zoon in alles trouw geble-
ven. In haar lofzang, het Magnificat, komt ze naar voren als
een fiere vrouw, die niet schuwt het onrecht aan de kaak te
stellen. En Maria leeft: in kerken en kapellen; vooral in het
zuiden van ons land en in Twente zie je altijd mensen
bidden bij haar beeltenis. Ook thuis staat bij velen een
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Mariabeeld of -icoon. Mensen hebben daar soms lichtjes
bij branden, of zetten altijd verse bloemen bij het beeld. De
behoefte aan zoiets is, zeker vanuit de tot het christendom
overgegane heidenen, onweerstaanbaar. In de vierde eeuw
van onze jaartelling heeft het christendom zich als erkende
religie gevestigd in het hart van het Romeinse Rijk. Maria
wordt dan officieel tot theotokos: God barende, Moeder van
God benoemd. Soms is dat nog wel bestreden: ‘'Maria is
hoogstens de moeder van de Zoon van God en niet van
God zelf", aldus bisschop Nestorius. Maar die benoeming
werd doorgezet, niet toevallig tijdens het concilie van Efeze.
 
De meimaand  en de oktobermaand zijn echte Mariamaan-
den geworden. Dan keren veel katholieken zich extra tot
Maria om haar als voorbeeld, als toevlucht te aanbidden.

Loflied van Maria
Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn Redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, Zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is Zijn naam.

Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.
Hij toont Zijn macht en de kracht van Zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is, geeft Hij aanzien.

Wie honger heeft, overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, Zijn dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich Zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.

Vriendschap is iets boeiends
Het begint meestal met een toevallige ontmoeting, op het
werk, op vakantie. Je begint wat te praten en langzaam
bloeit er iets op, de ander begint je te boeien, er ontstaat
een band.

Heb je in het begin nog veel uitleg nodig om elkaar te be-
grijpen, naarmate de vriendschap groeit (het is een levend
iets), is een enkele blik, een enkel woord, een enkel gebaar
voldoende, want je kent elkaar, d.w.z. je bent vol van de
ander, je bent constant in contact met elkaar, ook al zie je
elkaar misschien niet zo vaak meer.

Roepingenzondag op 3 mei
Op de 4e zondag van Pasen viert de Kerk Roepingenzon-
dag. 'In die dagen was een woord van de Heer een zeld-
zaamheid en kwam een visioen niet dikwijls voor' (1 Samu-
el 3, 1). Op Roepingenzondag bidt de Kerk om roepingen
tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven.
God roept mensen heel persoonlijk. Ook anno nu. Op deze
Roepingenzondag is speciaal aandacht voor het horen van
en openstaan voor het Woord van God.
De liturgie vertelt die dag het evangelie van de Goede
Herder. Het geheim van elke roeping ligt bij Jezus die ons
bemint en op vele wijzen tot ons hart spreekt.

Bron: Bisdom Rotterdam

Voedselbank: niet alleen op zondag
De voedselbank krijgt geen aanvoer van nieuwe spullen.
Daarom is er de volgende oproep:
In kerken die open zijn voor gebed wordt gevraagd een
bijdrage in de vorm van houdbare levensmiddelen af te
geven voor de voedselbank.
De houdbare levensmiddelen zijn een blijk van naastenlief-
de voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselban-
ken. Op deze manier kan het gebed des Heren ('geef ons
heden ons dagelijks brood') een nieuwe en geloofwaardige
toepassing krijgen. Door gelovigen te vragen te delen hopen
de bisschoppen de solidariteit met kwetsbare groepen te
verstevigen.
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Vervolg Voedselbank
De Voedselbank Voorschoten heeft aangegeven graag de
volgende middelen te ontvangen:
Houdbare melk, hard vers fruit, vloeibare margarine, pasta.
Liever geen snoep.
Ook koffie en thee is er genoeg vanwege een gift.
Het is fijn als we aan deze oproep gehoor kunnen geven

Tuingroep Laurentiuskerk
De pastorietuin, het parkeerterrein en het kerkhof van de
H. Laurentiuskerk zien er al jaren goed  en verzorgd uit. Dat
is het werk van de Tuingroep die iedere donderdagmiddag
vanaf 13.30 uur veel werk verzet. De groep bestaat nu uit
9 enthousiaste vrijwilligers. Vanaf 2012 geeft Chris de
Koning leiding aan het werk op de buitenterreinen. Een
greep uit het vele werk: er wordt gesnoeid en geschoffeld,
nieuwe planten krijgen een plek en er wordt  onkruid gewied.
Paden worden schoongespoten en hagen en perken rond
het parkeerterrein en het Bondsgebouw worden verzorgd.

De pastorietuin (toen pastoor Paardekooper op de pastorie
woonde, werd de tuin intensief gebruikt) is nog steeds een
bloeiende oase. Het gras van de tuin wordt al jaren verzorgd
door Kees van Bohemen. Wist u dat poes 'Poespas' van de
pastoor in de tuin begraven ligt? Het kerkhof ziet er ook
altijd heel mooi en verzorgd uit. Nu en dan is er gebak of
koek voor de tuingroep van dankbare parochianen, die blij
zijn dat het er zo mooi uit ziet.
Het is een gezellige groep vrijwilligers die iedere donder-
dagmiddag aan de slag gaat.

Hebt u interesse, stuur dan een berichtje naar het Kerkelijk
Bureau (kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl) of neem con-
tact op met Chris de Koning.
 
Tilly ten Thije, Lid Pastoraatgroep vrijwilligers
 

                       Foto: Theo van der Krogt.
 
Piet v.d. Werf, Henny van Haastrecht, Cock van Santen,
Chris de Koning, Nico van Vliet, Nico v.d. Meer, Peter van
de Peet, Wim van der Valk.

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.

 Plek
Alles wat ik zoek
is een plek om te bestaan
een huis om in te wonen
een weg om langs te gaan
een wei, een plein, een tuin, een tent
ik zoek vooral een stem die zegt:
goed dat je er bent.
 
Die stem is mijn bestemming
die woorden zijn mijn doel
achter mijn beklemming
leeft een diep gevoel
een ongehoord verlangen
dat zachtjes naar me wenkt
en fluistert:
laat je niet zo leiden
door wat een ander van je denkt.
 
Dus ik hoef niet aan te komen
met wat ik kan en wat ik doe
ik hoef niet uit te leggen
man, ik ben zo moe
niet reserveren, niet beleggen
geld speelt geen rol
en niemand zal er zeggen:
sorry, het is vol.
 
Dat is wat ik zoek
een plek om te bestaan
een huis om in te wonen
een weg om langs te gaan
een wei, een plein, een tuin, een tent
ik zoek vooral een stem die zegt:
goed dat je er bent.
 
Kees van der Zwaard.
(www.keesvanderzwaard.nl)

22

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten



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

Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. in-
leveren vóór 11 mei 2020 bij het Kerkelijk Bureau of de
locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

Pinksteren
Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten,
Gij zijt niet ver van ons vandaan gegaan,
En zelfs voor ons, die U zo vaak vergeten
Blijft elke dag Uw hart wijd open staan.
 
Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen,
En dat wij tastend door het donker gaan;
Gij weet nog vóór ons spreken ons bedoelen,
Als wij alleen zijn, komt Gij naast ons staan.

Ons leven is toch veilig in uw handen?
Het is toch waar, dat Gij nog wond’ren doet?
Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen branden,
Luid roept in ons de stem, Heer, van Uw bloed.

Door onze handen zegent Gij de mensen,
Door onze mond spreekt Gij uw troostend woord,
Door onze daad doorbreekt Gij alle grenzen,
Door ons gebed trekt Gij óverwinnend voort!

                                                                                                Foto: J. Noordermeer

   Een overzichtsfoto vanuit de hoogte,
   waarbij je de kerk, de Pastorie en
   het nieuwe Bondsgebouw goed kan
   zien.

Zorgboerderij
De lucht is los
en vrijvoetig zijn de bloemen
de zomer lacht je overal tegemoet
 
je kan en mag hier zijn zoals je bent
elk gezicht een eigen verhaal
 
de paarden staan op hoge ranke
benen en kippen scharrelen met
hun verenpracht in ’t rond
 
je kan en mag hier zijn zoals je bent
 
zeldzaam rood met zwarte vlekken
pronken enkele biggen en ponies
ademen gemoedelijkheid
 
elk gezicht een eigen verhaal
 
een boerderij in vriendelijk
hergebruik en de zon op weilanden
uitbundig zover het oog reikt
 
je kan en mag hier zijn zoals je bent
elk gezicht een eigen verhaal
 
en hier op deze plek te midden
van de zomerweelde flitst
het door mij heen:
is dit niet het hoogste goed
voor iedereen
 
Oeke Kruythof
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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 10.00 uur via livestream
Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur

Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364
E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR)
E-mail: hannekereuser@hotmail.com
Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

  
 

In memoriam
Wilhelmus Cornelis Maria Dekker
* 29 januari 1930          † 1 april 2020
In  besloten familiekring is Wim op 6
april begraven op  In Loco Pascuae  na
de afscheidsdienst in De Goede Her-
der, geleid door kapelaan Boris Pla-
včić.
“Na een lang en gelukkig leven”, schrij-
ven zijn echtgenote Ingrid en hun twee
kinderen en drie kleinkinderen op de
annonce.
Samen met Ingrid was Wim vanaf 1969
betrokken bij de parochie De Goede
Herder. Beiden hebben ze zich ingezet
om de Kleine Herder in te richten en
later nog eens te herinrichten. Ze
waren steunpilaren bij alles wat geor-
ganiseerd moest worden.
In 1999 trad Wim aan als secretaris van
het parochiebestuur van de Goede
Herder en werkte samen met Huub van
Engelshoven (vice-vz.), Marijke Dek-
ker-Hollants (geen familie), Jan van
der Kooij, Pieter Berger, Danielle Lan-
desz-Campen en Reinoud Kimman. In
de tien jaren die volgden moest veel
groot onderhoud aan de toren en het
schip van de kerk gedaan worden.
Driemaal in de week was Wim in de
parochiezaal te vinden, als aanspreek-
punt voor de secretaresse mevrouw
De Jongh, en voor alle aannemers  en
leveranciers. Ter financiering van het
groot onderhoud werd de Pius X--
school  verkocht en  omgebouwd tot
appartementencomplex  (Pius X-hof).
Bij dit alles werkte het parochiebestuur
nauw  samen  met de Stichting Vrien-
den van de Driesprong. Wim was na-
mens het parochiebestuur ook lid van
het  bestuur van deze stichting en zijn
visie en vasthoudendheid hebben
mede geleid tot een goede uitkomst
van dit samenwerkingsproces.

Wim had een bijzondere band met
Maria. Hij was heel blij dat hij het mooie
Mariabeeld, dat nu bij het altaar in de
Mariakapel staat, kon verkrijgen uit de
boedel van een kerk in Schiedam, die
gesloopt zou worden.       
Tien jaar droeg Wim bestuursverant-
woordelijkheid, aan zijn visie en toewij-
ding heeft de gemeenschap De Goede
Herder veel te danken. Wim ontving
voor al zijn inspanningen de parochie-
medaille. Bij zijn afscheid uit het be-
stuur benoemde pastoor Michel Hagen
het waarachtige geloof van Wim als de
kern van zijn inzet.
Wim hield van klassieke muziek. In zijn
laatste jaren leed hij aan dementie en
tot op het laatst bleef de schoonheid
van muziek hem  troosten en ontroe-
ren.
Als Pater familias zal Wim door zijn
dierbaren erg gemist worden. Ook bij
de parochianen van De Goede Herder
zal Wim lang in herinnering blijven en
met grote dankbaarheid herdacht wor-
den. Moge het eeuwige Licht hem
verlichten.
 
Wim Tordoir en HR

Gebedsintenties mei
Voor de intenties van de Maria Dagka-
pel, Mat van Dael, Reinout Barge, Bob
Polman, Harry van den Haak, Wouter

Palmtakjes en een telefo-
nisch Palmpasen
We hebben besloten de palmtakjes,
die op palmzondag in de H. Willibrord
in Oegstgeest zijn gewijd, in de kluis
van onze kerk te bewaren tot de restric-
ties in verband met het coronavirus
worden opgeheven. We willen zoveel
mogelijk uitsluiten dat de takjes of de-
gene die de takjes bij u brengt u zou
kunnen besmetten.
De kinderen die zich voorbereiden op
hun Eerste Communie, hebben geen
palmpaasstokken gebracht maar via
de telefoon aan mensen uit de paro-
chie het evangelie voorgelezen. Zie
pag. 25 en pag. 27. Dit was tevoren
afgesproken door tussenkomst van de
wijkcontactpersonen. Zo hoorden we
ook naderhand van de mensen wat ze
van het telefoongesprek vonden. “-
Fijn”, zelfs “geweldig” vonden ze het.
Het was trouwens ook fijn om tevoren
de parochianen te bellen. Een van hen,
een mevrouw van 88 jaar, was druk
bezig met het naaien van mondkapjes.
 
We kunnen nu contact houden via in-
ternet en telefoon; elkaar een luiste-
rend oor bieden. De mensen steunen
die in de zorg en elders op hun post
zijn en onze samenleving door deze
zware tijd helpen. We kunnen ons
steentje bijdragen door gebed en me-
ditatie. Zag u Jane Goodall (86) in
Buitenhof van 19 april? Zij wenst ons
dat we betere en wijzere mensen zijn
na deze crisis. Moge het zo zijn.
Beheercommissie en Pastoraatgroep
De Goede Herder

Foto: familie Dekker

Nolet, Rien en Lily Dobbelaar, Jan
Goorse, Netty Franken, Gertrude Dul-
laart-Sedee, Jim Wilde, Henny Dries-
sen, Wim Dekker, Joost Rueb.
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Barbara belt met Palmpasen.

Claire belt met Palmpasen.

Johannes belt met Palmpasen.

Leonora belt met Palmpasen.

Aurora belt met Palmpasen.

Gezinskerk Wassenaar zoekt andere wegen in tijd van corona

Rianne, Benjamin en Sebastiaan met Pasen.

Lander steekt kaars aan bij Skype Pasen.

Bij het Gloria mag er uitbundig worden gebeld
tijdens Skype Pasen.

Skypekerk tot bij Lisette in ter Apel.

Yahleah en Elijah met Skype Pasen.

Telefoontje i.p.v. Palmkruis
Dit jaar konden er geen Palmkruizen
of -kaarten worden gebracht. Daarom
belden onze communicanten de men-
sen op om een kinderversie van het
evangelie van Palmpasen voor te
lezen en het Onze Vader te bidden. Ze
hadden een tekstblad als hulpmiddel.
Het was voor beide kanten zegenrijk.
We zijn dankbaar en een ervaring rij-
ker. Zie voor een verslag pag. 24 en 27.

Pasen vieren met Skype
Ja, een heuse Paasgezinsviering met
behulp van internet, het kan echt.
Jezus was er bij, temidden van 19
gezinnen met minstens 35 kinderen.
We vierden deze Paasavond naar
schatting samen met 65 mensen. Het
overgrote deel was afkomstig uit onze
parochie, maar er waren ook gezinnen
uit Leiden, Den Haag, Maastricht en
Ter Apel. Ook pastoor Rochus vierde
mee! Door de ervaring van drie eerde-
re Skype kinderwoorddiensten durf-
den we het aan het wat strakker als
viering op te zetten. Elk gezin had een
actieve inbreng: zoals voorbeden,
zang of het ontsteken van kaarsen. De
viering werd in alle huizen in de stilte
en in het donker gestart. Bij aanvang
werden de kaarsen onstoken waarbij
werd gezongen "Licht van Christus!"
Ook zong Inge een prachtige Paasju-
belzang. Tijdens het Gloria van Taizé
mochten de kinderen thuis de bellen
laten klinken. We luisterden naar het
evangelie en praatten daarover na.
Met pastoor Rochus hernieuwden we
onze doopgeloftes. Pastoor gaf de
zegen en aan het einde mochten alle
gezinnen één voor één zeggen: "Zalig
Pasen, Alleluia!". Ik snap dat als u dit
leest het misschien moeilijk is voor te
stellen hoe zoiets gaat via Skype, maar
echt: de Paasvreugde was ten volle
daar! Het was ook een hartverwar-
mend samenzijn.
MdM

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Skype Gezinskerk: gezinskerk-
wassenaar@parochie-augustinus.nl.
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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 09.30 - 11.00 uur
E-mailadres secretariaat:
secretariaat@sintjozefwassenaar.nl

Website: www.sintjozefwassenaar.nl

Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij
e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl
Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW)
kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl
Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

IBAN Bankrek. nrs.:
NL06 RABO 0368 0667 38
NL51 INGB 0000 3892 36
Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96

Intenties:
Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262
ma t/m vrijd van 09.30 - 11.00 u. of per e-mail.
Vieringen:
zo 10.00 uur via livestream
kerk geopend voor stil gebed op dinsdag en don-
derdag van 09.00-10.00 uur
Sacramentskapel geopend:
Iedere dag  van 10.00 - 16.00 uur
Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo
Voorzitter: Gabrie Lansbergen
e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

 

Wat een vreemde tijd
De Goede Week en Pasen 2020 waren
toch wel heel anders dan normaal;
trouwens ook de weken ervoor en
erna. Ik begreep wel dat er nog zoveel
vraag naar de palmtakjes was dat er
nog extra gehaald moesten worden bij
de Sint Willibrordus.
We hebben er maar mee te leven: geen
kerkbezoek, geen koffiedrinken, min-
der familiebezoek en altijd minstens
1,5 meter afstand. Ook de loop naar
de pastorie door de week is veel min-
der. Kerk zijn is ook gemeenschap zijn.
Maar dat is nu even wat minder. Het
bruist iets minder in de Jozef in deze
tijd. Ook zijn er minder vergaderingen
en minder activiteiten; geen Joly Can-
tare, geen Repair Café, geen Voedsel-
bank en zelfs de pianoles van Emmy
is gestopt.
 
Maar er zijn ook nieuwe ontwikkelin-
gen: de viering volgen via internet,
zelfs met de mogelijkheid van digitaal
collecteren. De nieuwe manier van
geven?
 
Laten we hopen dat we toch nog snel
mogen terugkeren naar normaal. Maar
het zou wel eens pas na de zomerva-
kantie kunnen zijn. Laten we de draad
dan maar weer oppakken. Laten we
ook hopen dat er niet teveel mensen
in financiële problemen komen. Diaco-
nie/ICW krijgt dan nog een belangrijke
taak. Omzien naar elkaar in de meest
uitgebreide zin blijft toch onze op-
dracht.
 
Ondertussen heeft de herbestem-
mingscommissie een tweede opdracht
gekregen om verder te gaan met het
inventariseren van een mogelijke be-
stemming van onze kerk. Ook is er een

Paasversiering in de Sacramentskapel. Iedere
dag geopend van 10 tot 16 uur.
Foto: Angelique Spring in 't Veld

aparte groep die nadenkt over de be-
stemming van de roerende religieuze
artikelen.
 
Gabrie Lansbergen
 

Misintenties
Er zijn geen vieringen in onze Sint
Jozefkerk, dat klopt. Wel zijn er li-
vestream-vieringen vanuit de kerken in
onze parochie H. Augustinus. Ik stuur
iedere week de misintenties van ons
naar degene die voorgaat in die vie-
ring. Op de website is een link (Youtu-
be) en als u die aanklikt op het juiste
tijdstip ziet u pastoor Franken, diaken
George Brink, kapelaan Boris Plavčić
en/of diaken Peter Winnubst voorgaan
in de viering. Ook worden onze (en die
van de andere parochiekernen) misin-
tenties voorgelezen. Maar: nu zijn ze
op! Is er niet een verjaardag, een jubi-
leum, een dierbare overledene, die u
genoemd wilt hebben? Ik weet er heus
wel een paar! Bel a.u.b. naar de pas-
torie, liefst tussen 09.30 en 11.00 uur,
bel mij (070  5111594) of doe een
briefje in de brievenbus van de pasto-
rie. Laat weten waarvoor u graag wilt
dat wij allemaal een gebedje doen. Hoe
zei Rutte dat ook weer: ”Wij komen hier

samen doorheen.’’ Juist, laat u horen,
ik zorg ervoor!
 
EvdW

Tulpen van Edwin Vollebregt. Het voorjaar in
huis! Foto: EvdW

Bloemen
Nu er geen kerkdiensten zijn – het is
ongekend en bizar – behoeven er ei-
genlijk ook geen bloemen in de kerk.
In de Sacramentskapel, die geopend
is van 10.00 tot 16.00 uur, komen wél
mensen. Daar zijn de bloemen hele-
maal op zijn plaats. Niet de Paasver-
siering was nodig. Wel werd door onze
bloemengroep (Ria Nijp, Angélique
Spring in ’t Veld en Thea den Hollan-
der) een prachtig bloemstuk in de Sa-
cramentskapel verzorgd. Komt u maar
eens kijken, steek meteen een kaarsje
op, een weesgegroetje tot Maria, en
natuurlijk een paar muntjes in het of-
ferblokje. U bent welkom!
 
EvdW
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Meimaand, Mariamaand. U kent de geschiede-
nis van dit beeld? In de jaren 2000 - 2010 werd
de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum in
Den Haag aan de eredienst onttrokken.
Het beeld belandde min of meer als gift in De
Goede Herderkerk. Daar waren parochianen
die er vanaf zagen. Jan Klein en ondergete-
kende hebben dit beeld toen opgehaald. En nu
staat het al zoveel jaren in de Sacramentska-
pel. Steekt u er eens een kaarsje bij op, het is
de moeite waard om het beeld te bewonderen,
en wij zijn er blij mee!              EvdW

Palmpasen per telefoon
De voorbereiding van de eerste com-
municanten gaat inmiddels niet alleen
online, maar ook telefonisch. Ik werd
gebeld, zondagochtend, Palmzondag,
door Johannes. ‘’Ik ben Johannes, ik
ben zeven jaar, ik ga mijn Eerste
Communie doen.’’ En Johannes ver-
telde: ’’Jezus ging naar Jeruzalem en
vroeg zijn leerlingen om een ezel te
zoeken.’’ Johannes las een deel van
de Palmzondaglezing voor, en vroeg
om samen het Onze Vader te bidden.
Bijzonder ontroerend, om telefonisch
met Johannes samen te bidden! Knap
van Johannes, om dit zomaar met een
voor hem vreemde mevrouw – oma-
leeftijd – te doen!
Aurora heeft een andere parochiaan
gebeld: Pauline Ruijgrok. Dit gesprek
ging in het Engels! Aurora las even-
eens voor uit het evangelie van Palm-
zondag. Samen baden zij het Onze
Vader, Pauline vroeg om ook het
Weesgegroet te bidden, want “bij
Maria kun je al je zorgen kwijt”. Pauline
heeft een presentje naar Aurora ge-
bracht om haar te bedanken en een
mooie Eerste Communiedag te wen-
sen.          
EvdW
 

Berenjacht
Gezinnen met kinderen de hele dag
thuis, vaders en moeders die school-
meester en schooljuf moeten zijn naast
hun gewone werk! Zo, dat is overwerk,
dat zijn dubbele taken die af en toe best
een klus zijn. Wat is er leuker dan op
‘Berenjacht’ te gaan? Fijn even naar
buiten, lopen, fietsen, en zoeken naar
beren! Wij deden mee! In de Sint Wil-
librorduskerk, in de Sint Jozefkerk; had
u ook een beer voor het raam gezet?
Hoe meer kinderen beren konden
‘spotten’ hoe beter. Ongetwijfeld kre-
gen zij hiervoor óf een pluim op hun
hoed óf een paasei! U ziet hoe wij dit
hebben verzorgd, met plezier!
 
EvdW

In 't hoekje, ziet u hem? Foto: EVdW

Heerlijk in het zonnetje! Foto: MdM

Palmzondag
Een enkele wandelaar loopt met een
grote boog om zijn tegenligger heen.
De kerken zijn leeg. Via livestream was
de Palmpaasviering mee te beleven.
Kapelaan Boris Plavčić wijdde de
palmtakjes van de gehele parochie H.
Augustinus. De viering verliep mooi.
Het 'beamer-team’ kwijtte zich perfect
van zijn/haar taak. Lector, cantor, or-
ganist en ongetwijfeld ook een koster,
het verliep in perfecte harmonie. Wat
doet dit goed, om op deze manier met
onze parochianen verbonden te zijn.
Niets ten nadele gezegd van de viering
door KRO-NCRV op de televisie, want
dat is gelukkig voor veel parochianen
ook een prachtige uitzending om ons
kerk zijn te vieren. Ik belde één van
onze parochianen, zij barstte meteen
los:”Ik mis het zo! Niet alleen de kerk-
dienst, maar ook de pastoriedienst, de
koorrepetities, het koffiedrinken na de
kerkdienst!” Leest u wat Thea hierover
vertelt!                                                
 
EvdW

Magnificat Cantorij
Zoals voor  ieder  was deze Paastijd 
ook voor kerkkoren een bijna onwe-
zenlijke tijd. Voor de vieringen van de

Misintenties
Zondag 3 mei: Mladen Rajic  // Pieter
Jan de Groot // Johan Goudeau //
Sjaantje van der Kroft-van der Kroft //
Martha Gerse. Zaterdag 9 mei, zondag
17 mei en zaterdag 23 mei: Mladen
Rajic  //  Pieter Jan de Groot // Sjaantje
van der Kroft – van der Kroft // Martha
Gerse  //  Johan Goudeau // René
Hergelink - van Can  //  Christina Jo-
hanna Otte-Bosman //   Aad den Hol-
lander en 'Om zegen over zijn gezin'.
Zondag 31 mei: Sophia Catharina
Wilhelmina Schrader-van Rhijn // Ben
't Hoen (jrgt)
 

Goede Week en  de Paasdagen zijn
'normaal' de koren al weken vooraf aan
het repeteren. Ieder jaar ervaren 
koorleden deze  als hoogtepunten van
het kerkelijk leven die wij zinvol willen
invullen met liederen en muziek welke
die vieringen ondersteunen. Wij heb-
ben ze thuis voor ons zelf mee kunnen
zingen in de livestream uitzending. Zo
anders dan anders! Mag het toch voor
allen een Zalig Pasen zijn geworden.
 
Thea den Hollander
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Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar

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

Vieringen (zie ook de Lit. Agenda op blz. 17):
zo. 10.00 uur via livestream
kerk open wo 10.00-12.00 uur, vr 21.00-22.00 uur
Mariakapel open:
09.30-16.30 uur
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 ►

Glas-in-lood raam, waarop Maria en de apostelen bij de neerdaling van de H. Geest
Bron: toja33

De Heilige Geest en de hoop
op het eeuwig leven
 
Vanwege Pinksteren deze maand (op
31 mei) laten wij Paus Franciscus aan
het woord over 'de Heilige Geest, die
ons doet overvloeien van hoop'.
 
In de brief aan de Hebreeën (hfdst 6,
vers 18-19) wordt de hoop vergeleken
met een anker en aan dat beeld kun-
nen we dat van het zeil toevoegen.
Waar het anker het voorwerp is dat
vastigheid aan de boot geeft en het
‘verankerd’ houdt te midden van de
golvende zee, is het zeil het voorwerp
dat de boot doet varen en doet voort-
gaan over de wateren. 

niet alleen zeggen dat God het onder-
werp van onze hoop is, ofwel Degene
die we ooit hopen te ontmoeten in het
eeuwig leven; het wil ook zeggen dat
God ook nu al Degene is die ons doet
hopen, beter nog, die ons 'blij maakt
door de hoop': nu al blij te hopen, en
niet alleen maar hopen blij te mogen
zijn.
 
Het is de vreugde van het hopen en
niet hopen vreugde te hebben, van-
daag al. 'Zolang er leven is, is er hoop',
is een bekend gezegde, maar het om-
gekeerde is ook waar: zolang er hoop
is, is er leven.
 
Mensen hebben hoop nodig om te
leven en ze hebben de Heilige Geest
nodig om te hopen. We hebben ge-
hoord dat Paulus aan de Heilige Geest
het vermogen toekent om ons zelfs te
doen 'overvloeien van hoop'.
Overvloeien van hoop betekent nooit
de moed opgeven; het betekent hopen
'tegen alle hoop in' , ofwel hopen ook
al neemt elke menselijke reden om te
hopen af, zoals dat bij Abraham het
geval was toen God hem vroeg om Zijn
enige zoon Isaak te offeren, en zoals
dat nog meer het geval was bij de
Maagd Maria aan de voet van Jezus’
kruis.
 
De Heilige Geest maakt deze onover-
winnelijke hoop mogelijk door ons de
innerlijke getuigenis te geven van het
feit dat we kinderen van God zijn en
Zijn erfgenamen. 
Hoe zou Degene die ons Zijn eigen en
enige Zoon gegeven heeft, ons daar-
naast niet óók al het andere schenken?
 
Broeders en zusters, de hoop wordt
niet teleurgesteld, want Gods liefde is

 
De hoop is echt als een zeil: dat ver-
zamelt de wind van de Heilige Geest
en verandert die in de voortstuwende
kracht die de boot, afhankelijk van het
doel, naar de open zee doet drijven of
naar de oever.
De apostel Paulus besluit zijn brief aan
de Romeinen met de volgende wens,
en luister goed, aanhoor goed, wat een
mooie wens dit is: “Moge de God van
de hoop u vervullen met alle vreugde
en vrede in het geloven, zodat gij
overvloeit van hoop, door de kracht van
de Heilige Geest”.
 
Laten we even stilstaan bij de inhoud
van deze prachtige woorden.

De uitdrukking 'God van de hoop'  wil
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in ons hart uitgestort door de Heilige
Geest die ons werd geschonken.
Om die reden wordt die niet teleurge-
steld, omdat de Heilige Geest in ons
leeft en die dwingt ons om vooruit te
gaan, altijd!
En daarom wordt de hoop niet teleur-
gesteld.
 
Bron: KN                                     LB

Handleiding  installatie en
gebruik van de Givt-app
 
Vele parochianen hebben deze hand-
leiding al in april per e-mail ontvangen.
De reden waarom deze óók in de Au-
gustinus wordt geplaatst is dat wij
graag willen bewerkstelligen dat vele
parochianen met deze nieuwe moge-
lijkheid van het geven van geld aan
onze parochiekern vertrouwd raken én
gaan gebruiken!
Wij zijn als St. Willibrordusparochie-
kern sinds april aangesloten bij de
Givt-organisatie.
Reden van introductie van deze
app: Het is niet meer vanzelfsprekend
dat iedereen contant geld bij zich heeft,
want bijna iedereen betaalt met de
pinpas. Maar dit heeft een aantal na-
delen. Naast de muntjes voor de wa-
gentjes bij de supermarkt, kun je bij-
voorbeeld ook tijdens de vieringen bij
de collecte in de problemen komen.
Voor die mensen hebben we goed
nieuws, want ook onze parochiekern is
van start gegaan met een nieuwe ma-
nier van collecteren, waarbij je met je
smartphone geld kunt geven. Dat doen
wij samen met Givt; het bedrijf dat deze
oplossing maakt. Wil je gebruik maken
van deze service, dan heb je de Givt-
app nodig.
Geef je liever contant? Geen pro-
bleem, want naast het geven met je
smartphone kun je altijd contant geld
geven aan de collecte.
Om het mogelijk te maken dat u tijdens
een collecte, dus ook voor de kerk,
digitaal kunt geven aan de collecte, is
er een Givt-app. Dit digitaal geven kan

alléén met behulp van een smartpho-
ne.

Stap 1. Deze app moet u dan eerst
downloaden en installeren op uw
smartphone; dit doet u via de bekende 
APP Store of GOOGLE Play .
 
 
  
 
 
 
 
 
Stap 2. Staat de app op uw telefoon
dan moet u eerst uw e-mailadres op-
geven en een wachtwoord (om gebruik
door onbevoegde personen te voorko-
men).
Daarna is de app meteen geschikt om
geld te geven, hoewel de registratie
(zie hieronder in stap 5) nog moet
worden afgerond.
Stap 3. De app vraagt dan (zie het
meest linkse plaatje hieronder) om het
bedrag dat u wilt geven in te toetsen;
het minimum is hiervoor € 0,50. Klikt u
dan op 'Volgende' dan worden u een
aantal mogelijkheden tot geven gepre-
senteerd. Voor onze parochiekern is
dan alléén relevant dat u op 'LIJST' de
naam van onze parochiekern opzoekt,
dit is voor onze parochiekern: Augus-
tinus parochie W’naar WIL (op deze
lijst zijn de doelen alfabetisch gesor-
teerd, dus het vinden van de Augusti-
nus zal niet moeilijk zijn). Zie het meest
rechtse plaatje hieronder.
NOOT: Kunt u het niet vinden, dan
moet u even bovenaan dit scherm kij-
ken of de app momenteel wel het tab-
blad Kerk weergeeft, de doelen zijn
namelijk naar hun aard op verschillen-
de tabbladen ondergebracht.

Stap 4. Heeft u dus hiermede het be-
drag en het doel waarnaar het geld
moet geselecteerd, dan wordt de balk
'Geven' onderaan groen (dat staat op
het meest rechtse plaatje hieronder, nu
onzichtbaar) en kunt u doorgaan.
Pas op: drukt u nu op deze balk 'Ge-
ven' dan moet u zich realiseren dat dan
de gift wordt uitgevoerd!
NOOT: Indien u op een gegeven
moment het gevoel hebt dat wat er
staat te gebeuren/is gebeurd niet
goed is, dan heeft u meteen op de
nu in beeld zijnde pagina de moge-
lijkheid de gift te annuleren. Daar-
naast kunt u binnen 1 kwartier op
het giftenoverzicht door naar links
te swipen de gift ongedaan maken!

Stap 5. Tenslotte moet u – dat valt te
begrijpen – nog de registratie voltooien
door uw naam, volledig adres, mobiele
telefoonnummer en het IBAN-nummer
van uw bankrekening op te geven,
evenals akkoord te gaan met een
eenmalige machtiging om de bedra-
gen van uw bankrekening af te mogen
schrijven (dit laatste betekent ook dat
u hiermede eventueel achteraf een gift
kunt herroepen). U ziet er zijn allerlei
veiligheden ingebouwd om u te
beveiligen!
NOOT betreffende uw IB-aangifte:
Bij het gebruik van deze app krijgt u
aan het begin van elk kalenderjaar
door de organisatie Givt een over-
zicht toegezonden van alle giften
(via deze app gedaan) aan ANBI-in-
stellingen in het afgelopen kalen-
derjaar, dit kunt u gebruiken voor
uw IB-aangifte. Hiermede zijn dus
alle giften aan onze kerk – óók van
de zondagse collecte- aftrekbaar
voor de Inkomstenbelasting.
LB                                
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Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klach-
ten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen,
tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

Misintenties
 
 
Zaterdag 2 mei: Johanna van Ga-
len-Winnubst, Laurentius Kusters
 
Zondag 3 mei: Laurentius Kusters,
familie Oosterveer-Compier, Antoi-
nette Mooijman-Hacking (jrgt), over-
leden ouders Mooijman-Hacking
 
Zondag 10 mei: Cornelia van
Vroonhoven, Fokje Terwisscha van
Scheltinga-Hoekstra, overleden ou-
ders Kuijpers-Steens, overleden
ouders Remmerswaal-van Winsen,
overleden ouders Van der Zwet-
Zonneveld, overleden ouders Ko-
nings-van Benten
 
Zondag 17 mei: Nico Verhart (jrgt),
Ton Gordijn, Johannes Grundeken
(jrgt), Alida Grundeken-de Groot,
overleden ouders Van Baggum-
Vergeer
 
Zondag 24 mei: Marloes Beijers-
bergen, Yvonne Lelieveld-van Leeu-
wen, overleden ouders Mooijman-
Hacking
 
 
Zondag 31 mei: Mien en Dick van
Leeuwen-Schoorl, Cornelia van
Vroonhoven, Corrie Knaap, overle-
den ouders Knaap-Remmerswaal,
overleden ouders Van Baggum-
Vergeer, overleden ouders Kuij-
pers- Steens, overleden ouders Van
der Zwet-Zonneveld
 
 

Bloemengroet
 
Vanwege de coronamaatregelen zijn
de vieringen rond Pasen in onze kerk
afgelast.
Het was niet nodig geld uit te geven
aan bloemversiering in de kerk. Op
initiatief van Ineke de Jong en Jacco
Verheesen is het bloemengeld be-
steed aan een bloemetje voor parochi-
anen die hun wekelijkse gang naar de
kerk erg missen en voor enkele kerk-
gangers die deze crisistijd alleen moe-
ten doormaken. Een bloemetje om hen
op te vrolijken en te laten weten dat de
kerk aan hen denkt.  De beheercom-
missie dankt Ineke en Jacco zeer voor
het organiseren van deze bloemen-
groet.                   
 
Beheercommisie

Nieuwe leden
Beheercomissie
 
De Beheercommissie is uitgebreid met
3 nieuwe leden: Theo Overdevest
(secretaris en beheerder kerkhof);
Wim Westgeest (onderhoud kerken-
tuin en kerkhof) en Jacco Verheesen
(beheerder paramenten, kerkinterieur
en archief). Zij zijn alle drie geen onbe-
kenden in onze kerk.
De Beheercommissie is erg blij met
deze versterking: vele handen maken
werk licht.
 
Beheercommissie

     Bron: nl.wikipedia.org

Viering Hemelvaart van de
Heer op donderdag 21 mei
 
Op deze dag viert de Kerk het hoog-
feest van de Hemelvaart van onze
Heer Jezus Christus:
Hij werd veertig dagen na de verrij-
zenis ten aanschouwen van zijn
leerlingen omhoog geheven naar de
hemel, waar Hij zit aan de rechter-
hand van de Vader, totdat Hij komt
in heerlijkheid om te oordelen over
levenden en doden. 
Jammer genoeg kunnen wij het
feest dit jaar alleen vieren door de
viering in één van onze parochieker-
ken bij te wonen via internet.       LB

In Memoriam Dolf Kusters
Op 13 maart jl. is overleden Laurentius
Adolf Kusters. De uitvaart van Dolf
Kusters heeft plaats gevonden op 19
maart jl.
Met zijn overlijden is er weer een oude,
getrouwe parochiaan van de St. Willi-
brordusparochiekern heengegaan. Een
zondagse viering was ondenkbaar
zonder de aanwezigheid van Dolf met
zijn echtgenote. Hij woonde op steen-
worp afstand van 'zijn' kerk, aan het
Burchtplein 22 naast de voormalige
Jongensschool, zoals deze destijds
werd genoemd. Het was zijn ouderlijk
huis en hij heeft daar dus zijn gehele
leven gewoond en gewerkt. Hij was
econoom en hij heeft in die hoedanig-
heid ook nog enige tijd in de Beheer-
commisie van onze parochiekern ge-
werkt. De laatste jaren ging de gang
van het Burchtplein naar dorp en markt
(op dinsdag) moeilijker en bracht de
rollator enige uitkomst. Zijn overlijden
kwam toch nog enigszins onverwacht
en zijn vaste plek in de kerk in het
middenschip rechts zal leeg blijven.
Ook het Burchtplein met de beroemde
Storm van ’s-Gravesandebank is
enigszins verweesd.                            
                                                         
Jacco Verheesen
 

     Bron: middeleeuwen.clubs.nl
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Inleverdatum kopij juninummer
2020 uiterlijk 13 mei 2020:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 30 mei -5 juli 2020
Verschijningsdatum: 26 mei 2020
De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen en andere bijdragen
te redigeren, in te korten of niet te
plaatsen.

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)
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De Augustinus-kids

Kleur je Maria in? bron: oratoriummaastricht.nl/knutselwerkjes, bewerkt MdM.


