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Hoe is het ons in 2019 in fi-
nanciële zin vergaan? En wat
doet corona momenteel met
de cijfers?
Het is altijd weer een race tegen de
klok om de jaarrekening op tijd in te
leveren bij het bisdom. Met grote inzet
van de beheerders financiën is het ook
nu weer gelukt.
 
Hoe is 2019 verlopen? Mede door
goed financieel beheer is er een resul-
taat van € -126.000, vrijwel op het ni-
veau van de begroting ad € -107.000.
Dit komt met name door de extra voor-
zieningen groot onderhoud getroffen in
enkele parochiekernen.
Het vermogen is toegenomen met
14%, wat € 1,3 miljoen hoger is dan
vorig jaar. De bijdragen van parochia-
nen ad € 715.000 zijn 8% boven be-
groting en 0,5% hoger dan 2018. Een
goede prestatie gezien de dalende
tendens in het land. We mogen hier-
mee vaststellen dat de parochie H.
Augustinus een solide financiële basis
heeft, zij het dat er per kern wel ver-
schillen zijn.
 
Maar nu 2020! We zullen ons allen
realiseren dat het jaar 2020 geheel
anders kan uitpakken. De duur en
omvang van de coronasituatie is nog
niet in te schatten en het effect op onze
resultaten zijn nog niet in kaart te
brengen. Dat zullen we zeker doen
zodra we een scherper inzicht hebben.
 
Diverse inkomsten hebben in zekere
zin een min of meer vast karakter,
zoals kerkbijdragen en inkomsten van
contracten met KPN/ZIGGO. Wel kun-
nen we zeggen dat de balans van
'operationele' uitgaven en inkomsten

(in de zin van minder opbrengsten van
collecten en huurinkomsten, met deels
verminderde uitgaven van lopende
kosten) ruwweg geschat wordt op
€ 7.000 tot € 9.000 per maand.
 
Mocht het zo zijn dat we in september
weer terug zijn in een 'normaal' pa-
troon, dan zullen we vermoedelijk
€ 40.000 tot € 50.000 minder inkom-
sten hebben dan begroot. Opbreng-
sten van eenmalige posten zoals ver-
koop/boekwaarden van af te stoten
bezittingen niet meegerekend. Ook de
waarschijnlijk lagere opbrengsten van
de beleggingsportefeuille zijn hierin
niet meegenomen.
We zullen in een latere fase dit jaar
hierop terugkomen.
 
Blijft dat 2019 een goed jaar was. En
dat we ten gevolge van de coronasitu-
atie qua financiën voor 2020 een terug-
gang zullen zien, maar geen acute fi-
nanciële problemen verwachten.
 
Marten van der Meer,
Vicevoorzitter ad interim

Mag ik mij even voorstellen?
Vlak voor zijn geplande afscheid belde
pastoor Hagen. Het parochiebestuur
kende een half jaar geleden vele vaca-
tures, maar de meeste posten zijn
bezet kunnen worden. Behalve de post
van vicevoorzitter. De nieuwe pastoor
moet kunnen rekenen op een voltallig
bestuur dus … zou je ons toch niet
kunnen helpen?
Qua leeftijd en privéomstandigheden
ben ik niet echt de juiste kandidaat was
mijn reactie. Maar voor een interim-pe-
riode, de nieuwe pastoor ‘helpen op
gang te komen’?

Dan wordt het loyaliteit naar de paro-
chie. En dat weegt zwaar. En in het
gesprek met pastoor Franken werd dat
zo bezegeld.
 
Mijn achtergrond, na een studie Fysi-
sche Chemie in Groningen, is het in-
ternationale bedrijfsleven. In de paro-
chie in Katwijk, waar ons gezin - mijn
vrouw Yvonne en beide dochters Ju-
liette en Chantal - ruim 30 jaar geleden
neerstreek, heb ik me ingezet als be-
geleider van het Jongerenwereld Pro-
ject (catechese voor de leeftijdsgroep
van 12 tot 16 jaar). En als lector en
cantor. Maar toen ik in 2011 benaderd
werd voor de functie van voorzitter van
de BC in Katwijk was ik huiverig. Het
viel me inderdaad niet mee. Uiteinde-
lijk bleef het bij één termijn van 4 jaar.
En ik zie sedertdien met genoegen hoe
de huidige BC in Katwijk draait.
 
En dan nu het Parochiebestuur. Ik richt
me op de zaken die momenteel het
meeste knellen: de vervulling van (re-
cent ontstane) openstaande plaatsen
in het team. En het ondersteunen van
Beheercommissies bij het vinden van
kandidaten. In een volgend nummer
van de Augustinus hoop ik daar meer
over te kunnen vertellen.
Samen met kundige medebestuursle-
den proberen we waar mogelijk een
volgende generatie erin te betrekken.
En vooral álle parochiekernen tot hun
recht te laten komen, en hun plek in het
Parochiebestuur te laten vinden. Ver-
trouwelijke zaken moeten professio-
neel/vertrouwelijk behandeld worden.
Zorgvuldig, en met oog voor de conse-
quenties. Maar als besluiten en aan-
kondigingen naar buiten gebracht
kunnen worden: dat dan ook vlot com-
municeren naar alle parochianen van
alle kernen.

Marten van der Meer

Bij de voorplaat
Een collage van voorjaarsbeelden
door Paul van Houwelingen.
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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

De anderhalve meter samenleving
"We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal
in de anderhalve meter samenleving", zei premier Mark Rutte
dinsdag 7 april jl. in zijn persconferentie. Sindsdien zijn hier heel
wat discussies over. Hoe ziet dat er dan uit? Eén ding is wel
duidelijk: om te voorkomen dat er straks weer een uitbraak komt,
moeten we sommige maatregelen in acht blijven nemen (geen
handen schudden, goed handen wassen, afstand houden van
elkaar, enz. enz.).
 
Er wordt een groot beroep gedaan op onze lange adem en op ons
geduld, vrees ik. Ik las ooit een boekje van Anselm Grün. Hij citeert
een tekst uit de profeet Jesaja:  "Zij die geloven, haasten zich niet"
(Jes 28,16 in de vertaling van het NGB). Volgens hem houden
wijze mensen het op de lange adem, in plaats van alles steeds
sneller te willen doen. De profeet Jesaja zag duidelijk dat gebrek
aan geduld vaak veroorzaakt wordt door een gebrek aan vertrou-
wen. Angst speelt vaak een rol. Wie bang is kan niet blijven stil-
staan. Hij kan niet toekijken. Hij moet alles krampachtig in handen
houden, omdat hij anders alle controle verliest. En als hij geen
controle heeft, wie weet wat er dan allemaal kan gebeuren?
 
Dat is zo moeilijk aan de coronacrisis. Het gevoel dat we de
controle kwijt zijn. Vertrouwen kan ons hier helpen. Wie een diep
vertrouwen van binnen heeft, die weet: 'Alles is van God. Ook mijn
leven is van God. Dus hoef ik me niet over van alles en nog wat
zorgen te maken. Er zijn momenten dat ik mijn leven mag over-
laten aan God. Dat zijn de momenten dat ik rustig mag zijn'. Ik
wens u deze zomer veel vertrouwen toe.
 
Nadat deze Augustinus naar de drukker gegaan is, zullen de
bisschoppen waarschijnlijk op 23 mei bekend maken wat weer
mogelijk is in onze kerken. Houdt u daarom de website in de gaten
voor het laatste nieuws.
 
Pastoor Rochus Franken
 

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
 
Waar vind ik vrede in een crisis?
 
Vrede. Een veelgebruikt woord. Hoe
zal er ooit vrede in de wereld komen?
Na de tweede wereldoorlog zei men
dat er nooit meer oorlog zou komen.
Er is sindsdien geen dag zonder oorlog
geweest. Hoe zal er ooit vrede in de
wereld komen als er niet eerst vrede in
het hart van de mensen is?
 
Ik denk wel eens: Misschien zoeken
we de vrede teveel buiten onszelf. Het
is menselijk te denken dat je vrede en
geluk vindt als alles goed is en alle nare
dingen uit je leven verdwijnen. We
kijken naar buiten. Naar de omstandig-
heden. Naar de coronacrisis. Dan
verlies je wel eens de moed. Dan is het
moeilijk om niet angstig te worden.
Misschien zouden we wat meer naar
binnen moeten kijken.
 
Achter in een kerk in een parochie in
Vlaanderen ligt een boek waarin be-
zoekers dingen kunnen opschrijven.
Iemand schreef daar enige tijd geleden
in: “Ik kom graag in de kerk vanwege
de rust die ik hier voel. Hier krijg ik het
gevoel dat alles is zoals het hoort te
zijn. Hier heb ik niet het gevoel ‘er al-
leen voor te staan’.”
 
Iedereen steekt wel eens een kaars-
je op
 
Wat ik veel hoor van mensen tijdens
de coronacrisis is dat ze het zo waar-
deren dat onze kerken open zijn. Men
kan toch even naar zijn/haar kerk. Men
ervaart er rust. Maar hoe komt het dat
juist een kerkgebouw dit heeft?

De schoonheid van het gebouw speelt
een rol. Maar ik denk dat die rust uit-
eindelijk niet met het kerkgebouw te
maken heeft. Waarmee dan wel?
 
Het heeft te maken met een persoon:
Jezus Christus. Hij is niet een persoon
uit een ver verleden. Hij leeft nu, in de
eenentwintigste eeuw! Hij is verrezen
uit de dood. Dat vieren we ieder jaar
met Pasen. En daardoor kunnen we
Hem ook nu nog ontmoeten in een
kerkgebouw. Dit geeft dat gebouw die
rust.
 
Is het niet heerlijk om even een kerk-
gebouw binnen te lopen en de stilte te
zoeken? Stilte kan wonderschoon zijn.
Het lawaai buiten hoor je niet meer. En
ook het lawaai van binnen kan tot rust
komen. Op zo’n moment kan een mens
ervaren dat de vrede er al is. Vlakbij.
 
Wanneer je je belast voelt, kun je de
kerk binnenlopen en naar het Taber-
nakel kijken. Daar wordt de Communie
bewaard. Hoewel de Communie er uit
ziet als een stukje brood, ontmoet een
katholiek hierin Jezus zelf!
 
De meest rustgevende aanwezig-
heid ooit
 
Hij is daar ! Je bent in de meest rust-
gevende aanwezigheid ooit. Het is
onmogelijk om je nog alleen te voelen!!
 
In onvoorwaardelijke liefde vind je rust
en vrede. Zeker wanneer je jezelf in
aanwezigheid van die liefde brengt! En
die aanwezigheid vind je in een
kerkgebouw!
 
Pastoor Rochus Franken
 

Uit het Pastoraal Team
 
In verband met de corona-epidemie
vergadert het Pastoraal Team nog
steeds op afstand, via Skype. Dat
werkt eigenlijk best goed, de belangrij-
ke zaken komen aan de orde, en het
vergaderen via een internetverbinding
maakt het voor alle deelnemers nood-
zakelijk elkaar rustig te laten uitspre-
ken, want anders verstaat niemand
een ander meer.
 
Toch missen we natuurlijk het fysieke
contact met elkaar, zoals we ook het
fysieke contact met u, onze parochia-
nen, missen. De gestreamde vieringen
op zondag lopen inmiddels goed, ver-
schillende van ons hebben al zieken-
zegens gegeven via een beeldbelver-
binding, uitvaarten vinden plaats in
besloten kring, we spreken mensen
vooral telefonisch … maar wat zouden
we elkaar graag weer in de ogen kijken
en weer samenkomen in een volle
kerk!
 
In de vergaderingen spreken we na-
tuurlijk over de tijd die komen gaat. We
bereiden ons voor op het moment dat
vieringen met kerkgangers weer mo-
gelijk zullen zijn, waarschijnlijk eerst
met maximaal 30 en later met maxi-
maal 100 kerkgangers.
We vragen de parochiekernen hun
kerken in te richten op samenkomsten
waar mensen altijd 1,5 meter afstand
van elkaar moeten bewaren: daarvoor
moet bijvoorbeeld een deel van de
kerkbanken worden afgesloten en
moet er een duidelijke ingangs- en
uitgangsroute komen in de kerk. We
hebben moeten besluiten dat de vie-
ring van de Eerste Heilige Communie
wordt uitgesteld tot na de zomervakan-
tie, en het H. Vormsel tot volgend jaar.
Zie pagina 17.

We hebben dit jaar op een heel bijzon-
dere manier Pasen gevierd en ontvan-
gen met Pinksteren niet in de kerk,
maar thuis de Geest van de opgestane
Heer. Zijn Geest overbrugt alle afstan-
den en gaat dwars door muren en
grenzen heen. Door die Geest blijven
we heel deze moeilijke tijd een levende
gemeenschap, lichamelijk op afstand,
maar in ons hart en onze geest verbon-
den met elkaar.
 
Diaken George Brink
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Brief van de bisschop
 
Rotterdam, 6 mei 2020
 
Aan: de medewerkers in de verpleeghuizen, de ziekenhuizen, zorginstellingen
en thuiszorg en aan mantelzorgers
 
Geachte heer, mevrouw,
 
We worden op dit moment gevraagd om uit veiligheid anderhalve meter afstand
te houden. In uw werk en door de zorg die u verleent is dat vaak niet mogelijk.
Met de videoboodschap die vandaag op de website bisdomrotterdam.nl is ge-
plaatst wil ik u graag groeten en een hart onder de riem steken.
 
De boodschap is opgenomen bij het beeld van de barmhartige Samaritaan bij
het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. De gelijkenis van de barmhartige Sama-
ritaan (Lucas 10, 25-37) vertelt hoe iemand wordt overvallen door rovers die
hem halfdood langs de kant van de weg laten liggen. Er komen eerst twee
mensen voorbij die niet met hem in aanraking willen komen. Een priester en
een Leviet maken een grote boog van waarschijnlijk veel meer dan anderhalve
meter. Dan komt een Samaritaan met een rijdier langs. Hij ziet de hulpeloze
man en wordt tot in het diepst van zijn wezen geraakt. Hij gaat naar hem toe,
tilt hem op zonder die anderhalve meter in acht te nemen en brengt hem in
veiligheid.
 
Ik hoop dat dit beeld van de barmhartige Samaritaan mensen doet denken aan
ieder die met zorg en aandacht wordt verpleegd en verzorgd en aan de toewij-
ding die dat vraagt. Mensen die werken in de zorg worden wel in onze tijd helden
genoemd. Maar het woord ‘held’ kan ook zo gauw weer verbleken. Het is ten-
slotte niet lang geleden dat zorgmedewerkers aandacht vroegen voor hun in-
komen en waardering vanuit de samenleving.
 
Ik hoop en bid dat ook als het coronavirus op zijn retour raakt en we misschien
een medicijn vinden om het te stuiten, de waardering voor de zorg blijft. De
zieken verzorgen en nabij zijn is een werk van barmhartigheid. Dat verdient
steun vanuit de samenleving met alle waardering en faciliteiten die daarvoor
nodig zijn. Nu en ook in de toekomst als de crisis afneemt.
 
Met vriendelijke groet en in gebed verbonden,
 
+ J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam
 
Bekijk de video op www.bisdomrotterdam.nl (https://www.bisdomrotterdam.nl/
nieuws/netwerk-van-liefde-nieuws/video-boodschap-van-bisschop-van-den-hende-
aan-de-zorg)
 
 

Pinkstermobiel
 
Op 31 mei a.s. vieren we Pinksteren.
De parochiefederatie Vlietstreek wil
dat feest vieren in verbondenheid met
elkaar. Zij wil die verbondenheid tast-
baar en zichtbaar maken door elkaar
pinkstergroeten te sturen. Daarom
vraagt zij aan alle parochianen een
‘pinkstermobiel’ te maken en die aan
iemand te geven.

In deze pinkstermobiel komt men de
zeven gaven van de Heilige Geest
tegen. De website biedt een handlei-
ding (PDF) voor het maken van de
mobiel en voor kinderen een kleurplaat
(PDF): www.rkvlietstreek.nl

Als mensen niemand kennen in de
directe omgeving zorgt de parochie
voor een goede bestemming.

Hart onder de riem gestoken
 
De parochie Sint Augustinus in Ba-
rendrecht is elke ochtend een uur open
voor stil gebed. Eind april werden de
bezoekers plotseling verrast met een
prachtige krijttekening voor de deur.
Vier meisjes van 9 en 11 jaar maakten
dit hart (zie pagina 26) als verrassing
voor alle mensen van de Augustinus.
Hun oma had hen verteld hoe erg
mensen het vinden dat zij niet naar de
kerk kunnen en dat zij elkaar missen.
 
Uit de Nieuwsbrief van het Bisdom
Rotterdam, Dienen, extra editie co-
ronacrisis, mei 2020.
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Diaken, diákonos, διακονος,
dienaar
Paus Franciscus heeft zich deze
maand uitgesproken over diakens en
het diakenambt. In duidelijke, uitleg-
gende taal op moderne media vanuit
het Vaticaan, geeft onze paus uitleg
over dit katholieke ambt en zegt hij:
"Diakens zijn geen tweederangs pries-
ters." Een mooi moment om dit ambt,
dit woord in de bijbel uit te lichten.
Het ambt van diaken is al te vinden in
de jonge kerk (Handelingen 6:2-5).
Hier wordt verteld hoe de twaalf apos-
telen zeven mannen ‘van goede faam,
vol van geest en wijsheid’ door hand-
oplegging en gebed lieten delen in hun
taak, om de behoeftigen in de christe-
lijke gemeenschap te ondersteunen. In
hen heeft de traditie de eerste diakens
gezien.
 
Om de diepte van het woord diaken
beter te zien, kunnen we onderschei-
den dat in de Evangeliën verschillende
woorden worden gebruikt die met ‘die-
naar’ kunnen worden vertaald. Deze
hadden echter duidelijk verschillende
betekenissen. Zo geven de woorden
δουλος (doulos) en διακονος (diáko-
nos) duidelijk het verschil in de diepte
van het woord diákonos weer. De
δουλος is een dienaar als een slaaf.
Iemand die dienstbaar is, maar iemand
die hier niet vrij voor kiest. De διακονος
(diákonos) is een dienaar, echter een
vrije man. Hij is vrij om te dienen. Van
dit laatste woord is ons woord ‘diaken’
afgeleid. Een man die vrij ervoor kiest
dienstbaar te zijn. Hij is niet alleen
dienaar maar bemiddelaar, in de maat-
schappij nam hij een plaats in als bode,
als boodschapper en verkondiger.
 
De betekenis van het woord en de in-
vulling van het ambt van de diaken
staat daarom letterlijk voor dienstbaar,
dienaar. Jezus roept zijn leerlingen op
niet te heersen, maar te dienen, in
navolging van zijn voorbeeld (Mc. 10;
42-45). Hij is de dienaar van allen ge-

worden. Hij heeft zijn leven gegeven
voor onze verlossing. Dit dienen is een
opdracht voor de hele kerk en voor
iedere christen. De diaken herinnert de
christelijke gemeenschap aan de op-
dracht tot dienstbaarheid en brengt
deze in zijn ambt op bijzondere wijze
tot uitdrukking. In Filippenzen 1:1 groet
Paulus de priesters, de diakens, het
heilig volk. In Timotheüs 3: 1-16 vinden
we vooral de beschrijving van de ver-
eisten aan de persoon en het gedrag
van priesters en diakens.
In Handelingen 6:1-6 vinden we ver-
meldingen over het ontstaan van dia-
conaat ‘Omdat de hulp aan arme we-
duwen niet goed verliep, de leerlingen
ondervonden dat hun volk, hun wedu-
wen, bij de dagelijkse ondersteuning
werden achtergesteld.’
 
Er wordt beschreven hoe mannen
werden aangesteld door de gemeen-
ten, omdat de zorg voor de gemeen-
schap meer aandacht nodig had. Na
overleg met de apostelen en gebed
vonden zij zeven mannen uit hun mid-
den, ‘die goed bekend staan, vol van
de Geest en van wijsheid’, die de zorg
op zich zouden nemen, voor de uiting
van de christelijke barmhartigheid. De
gemeenten droegen deze mannen
voor aan de apostelen, de bisschop-
pen van de jonge kerk, legden hen de
handen op. Een sacramentele hande-
ling waar genade aan verbonden was.
 
In Handelingen lezen we ook dat de
diakens mensen bijstaan in het geloof,
dat zij van hun geloof getuigden. Dat
zij het woord verkondigden en dat zij
het doopsel toedienden. Dat het ging
om werkzaamheden, ‘dagelijkse on-
dersteuning’. De diaken was niet al-
leen door de gemeente aangesteld
voor armenzorg, maar ook voor de
verkondiging van het Woord, het Evan-
gelie. De zorg voor armen en zwakke-
ren heeft van oudsher tot het werkveld
van de diaken behoord. In de kerk staat
hij voor de zorg van de gemeenschap,
voor de medemens. In de samenleving

getuigt hij door zijn manier van leven
van het Woord van God.
 
De taken die de permanent diaken in
onze tijd vanuit het Directorium van de
katholieke Kerk krijgt toebedeeld, zijn
over drie terreinen te verdelen. De
taken die met onderricht en verkondi-
ging te maken hebben vallen onder ‘de
diaconie van het Woord’. De Munus
(taak) docendi: de diaken is geroepen
tot verkondiging van de Schrift en tot
het onderricht en de aansporing van
het volk.
De taken die met de dienst aan het
altaar en liturgie te maken hebben
vallen onder ‘de diaconie van de litur-
gie’. De Munus sanctificandi: deze
munus ontvouwt zich in het gebed, in
de toediening van het doopsel, in het
bewaren en uitdelen van de Eucharis-
tie, in het assisteren en zegenen bij een
huwelijksvoltrekking, bij het voorgaan
in de uitvaart, en de toediening van de
sacramentaliën.
De caritatieve functies, functies die
met caritas te maken hebben, vallen
onder ‘de diaconie van de liefde’. De
munus regendi: toewijding aan werken
van liefdadigheid en bijstand in de
samenleving, en het bezielen van de
geloofsgemeenschappen of sectoren
van het kerkelijk leven, in het bijzonder
wat betreft de liefdadigheid.
 
De diaken is de man die vanuit de Kerk
naar de mensen toe gaat. Hij is de
deurwachter die er zorg voor draagt dat
de deur van de gemeenschap wijd
open staat voor de nood van de mens
in de samenleving. Als een bondge-
noot in de strijd van groepen gemargi-
naliseerden, als een pleitbezorger van
de armen of als een zaakwaarnemer,
die opkomt voor de belangen van een
bepaalde groep in de samenleving. De
diaken is op bijzondere wijze aandach-
tig voor de noden in de samenleving
en heeft zorg voor armen en misdeel-
den. Dit in verbondenheid met de ge-
hele gemeenschap.
 
De diaken is de verbinding tussen de
kerk en de maatschappij. Hij kan via
het netwerk van de Kerk mensen hel-
pen, door mensen aan elkaar te ver-
binden. Hij geeft het vonkje om het
diaconale project op te zetten, dat door
gemeenschappelijke inzet van de
mensen samen tot een vuur wordt. Hij
brengt mede de nood aan het licht en
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zoekt samen een oplossing voor de
uitvoering van de hulp.
Hij geeft handvatten zodat mensen in
nood weer verder kunnen, hun mense-
lijke waardigheid kunnen zien of kun-
nen hervinden. Hij laat zien dat ieder
mens er mag er zijn, ieder mens waar-
dig is. Door mensen aan te sturen om
dienstbaar te zijn aan de ander, vanuit
de Liefde en in navolging van Christus.
Zo kan hij de diaconie door zijn voor-
beeld en zijn levenshouding, in de
gemeenschap aanwakkeren en bevor-
deren.
 
Diaken Peter Winnubst

Heilige van de maand:
Sacramentsdag
Op Sacramentsdag viert de Kerk het
Hoogfeest van het heilig Lichaam en
Bloed van Christus. In veel landen
wordt het op de tweede donderdag na
Pinksteren gevierd, maar in Nederland
hebben de bisschoppen het verplaatst
naar de tweede zondag na Pinksteren.
 
Op dit feest wordt gevierd dat Jezus
Christus zich in de gedaanten van
brood en wijn aan de gelovigen wil
geven als voedsel en voortdurend
onder de mensen wil blijven door mid-
del van zijn waarachtige tegenwoor-
digheid in de geconsacreerde offerga-
ven.
 
Op Sacramentsdag kan in de kerk na
de H.Mis een moment genomen wor-
den om Jezus te aanbidden in een
monstrans. Ook zien we steeds vaker
dat ervoor gekozen wordt om een Sa-
cramentsprocessie te houden, waarbij
de priester de geconsacreerde Hostie
in een monstrans door de straten van
de parochie ronddraagt. Dit is een heel
oude gewoonte en daarmee behoort
het tot de traditie van de Kerk.
 
Een grote stimulans voor dit feest
waren de visioenen van de H. Juliana
van Cornillon rond 1209. In een visioen
zag zij de maan met een hap eruit. Pas
na twee jaar begreep zij de betekenis

Gebed van de maand -
Sacramentsdag
Heer Jezus Christus,
In de tekenen van brood en wijn hebt
Gij ons de gedachtenis nagelaten van
het paasmysterie.
Wij vragen: verleen dat wij dit sacra-
ment van uw lichaam en uw bloed in
ere houden, en in ons leven de vrucht
blijven ervaren van uw verlossing.
Gij die leeft en heerst met God de
Vader in de eenheid van de heilige
Geest, God, door de eeuwen der eeu-
wen.
Amen.

ervan: de maan was de Kerk of het
kerkelijk jaar, waaraan nog iets heel
belangrijks ontbrak, namelijk een
feestdag ter ere van het Heilig Altaar-
sacrament.
 
In 1246 werd deze feestdag ingevoerd
in het bisdom Luik. Paus Urbanus IV
voerde het feest in 1264 in voor de hele
Kerk. Hiermee benadrukte hij de liefde
van Christus die onder ons wil blijven
tot aan het einde der tijden. Want, zo
stelt hij, in de Eucharistie is “Christus
in zijn eigen substantie onder ons
aanwezig”.
 
Toen Hij ten hemel opsteeg zei Hij
tegen de apostelen “Zie ik ben met u
alle dagen tot aan de voleinding van
de wereld”; zo troostte Hij hen met de
genadevolle belofte dat Hij met hen
zou zijn en dat zelf, door zijn lichame-
lijke aanwezigheid” (DS 846, 11 au-
gustus 1264).
 
Rond dezelfde tijd ontstonden de be-
kende Eucharistische hymnen van St.
Thomas van Aquino, 'O Salutaris Hos-
tia', 'Tantum Ergo Sacramentum' en
'Panis Angelicus'.
 
Kapelaan Boris Plavčić

Wijdingsgebed voor het
diaconaat
De bisschop legt de wijdeling(en) in
stilte de handen op en bidt vervolgens:
 
Wees ons nabij, almachtige God, en
verhoor ons gebed. Gij die uw genade-
gaven schenkt in overvloed, legt de
taken op en verdeelt het heilig dienst-
werk. Alles vernieuwt Gij, maar zelf
verandert Gij niet. Alles beschikt Gij in
uw eeuwige voorzienigheid en in alle
tijden en op ieder moment zorgt Gij
voor wat nodig is door hem die uw
Woord is, uw kracht en uw wijsheid:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Zijn lichaam, uw kerk, verrijkt Gij met
een veelheid van hemelse gaven. Hoe
verscheiden haar leden ook zijn, in de
kracht van de Geest brengt Gij hen
samen tot een wonderlijke eenheid, en
zo bouwt Gij uw kerk op tot een nieuwe
tempel. Daarin roept Gij uw dienaars
tot het drieledig ambt om de dienst te
verzorgen van uw Naam. Zo hebt Gij
reeds vanaf het begin de zonen van
Levi uitgekozen om de dienst in het
oude heiligdom te vervullen. En toen
de kerk een aanvang nam, stelden de
apostelen van uw Zoon – geleid door
de heilige Geest – zeven helpers aan,
mannen van goede naam, om hen bij
te staan in het dagelijks dienstwerk.
Door handoplegging en gebed ver-
trouwden zij hun de dienst toe aan de
tafel des Heren en aan de tafel van de
armen om zelf zich ten volle te kunnen
wijden aan het gebed en de verkondi-
ging van het woord.
Aanvaard in uw goedheid deze diena-
ren, zo vragen wij U, Heer onze God,
nu wij hen voor de dienst van uw altaar
als diaken aan U toewijden. Heer, wij
bidden U: zend over hen de heilige

Geest en sterk hen met de zevenvou-
dige gaven om hun dienstwerk ge-
trouw te vervullen.
Sier hen met tal van evangelische
deugden: ongeveinsde liefde, niet af-
latende zorg voor zieken en armen,
bescheidenheid wanneer zij leiding
geven, zuiverheid in hun bedoelingen
en trouwe toeleg op het leven naar de
Geest. Laat hen uw opdracht zo vol-
brengen dat hun levenswandel een
lichtend voorbeeld is voor uw volk. Laat
hen door het getuigenis van een goed
geweten sterk en standvastig blijven in
Christus, die niet gekomen is om ge-
diend te worden maar om te dienen,
en dat zij door Hem na te volgen op
aarde eens met Hem mogen deelheb-
ben aan zijn heerlijkheid in de hemel.
Hij die met U leeft en heerst in de
eenheid van de Heilige Geest, God,
door de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
(bron: Romeins Rituaal)

        Bron: kerknet.be
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Foto: Paul van Houwelingen, die optrad als gastheer van de vergadering

Redactievergadering in coronatijd
Woensdagavond 6 mei, 20.00 uur, alweer onze tweede redactievergadering via ZOOM. Het gaat steeds beter (en
sneller!), maar er gaat niets boven een live vergadering. Dat zal helaas nog wel even duren. In elk geval doet de redac-
tie er alles aan om u van De Augustinus te blijven voorzien.
 
U ziet op de bovenste rij: Els van Leuken, Paul van Houwelingen, Anneke van der Valk en pastoor Rochus Franken.
Daaronder: Irene Kouwenhoven, Louis Brackel, Emmy van der Wilk en Hanneke Reuser. Onderaan: Corry Zoetemelk
en Piet Hagenaars. Aan het gele kader kun je zien, dat Corry op dat moment aan het woord was.

        Screenshot Facebook

En hoe zou het ondertussen gaan met....
pastoor Michel Hagen? Op Facebook kunnen we lezen, dat
hij per 1 mei echt is verhuisd naar de plebanie Rotterdam
en dat dit nog best een toer was. Wat betreft werk is hij ook
niet 100 % time-out; zo verschijnt in het Katholiek Nieuws-
blad nog elke twee weken een column van zijn hand.

In het nummer van 8 mei schrijft hij in zijn column 'Corona-
bekering' over zijn time-out die is bedoeld om te verhuizen,
te ruimen en te oriënteren op zijn nieuwe benoeming. Ook
gaat hij in de column in op de vraag of de coronacrisis een
straf van God is. Hierover zegt hij dat het geen zin heeft om
te spreken over Gods straffende hand, omdat Jezus zo niet
spreekt. Jezus zegt zelfs dat God het laat regenen over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Matteüs 5, 45) en God
laat het onkruid samen met het goede graan opgroeien
(Matteüs 13, 30).  Dit neemt volgens pastoor Michel echter
niet weg dat we wereldwijd onze stijl van leven moeten
veranderen, ons moeten omkeren, bekeren. Als we dat niet
doen is het wachten op de volgende ramp. Hij voegt hieraan
toe: "Leuker kunnen we het niet maken". Als dit blad ver-
schijnt is hij inmiddels begonnen aan zijn nieuwe benoe-
ming als lid van het pastoraal team van de parochiefedera-
tie Rotterdam rechter Maasoever en als plebaan van de
kathedraal. De presentatieviering die was voorzien op 7 juni
is uitgesteld. Wij wensen hem Gods zegen en dat zijn werk
in het Rotterdamse rijke vrucht mag dragen.
 
MdM
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Streamteam = dreamteam!
Op 19 maart kwam het verzoek van het
crisisteam om uit te zoeken wat er
nodig zou zijn om in coronatijd vanuit
elke parochiekern de vieringen te kun-
nen streamen.
 
Katwijk heeft al jaren een eigen sys-
teem, maar er zou een mobiele set
moeten komen die gaat rouleren tus-
sen de H. Willibrordkerk in Oegst-
geest, de H. Laurentius en De Moeder
Gods in Voorschoten en de Sint Willi-
brordus in Wassenaar.
 
In een WhatsApp-groepje met o.a. Erik
Flikkenschild, Bert Gerritsen en Ber-
nard Drabbe hebben we de diverse
mogelijkheden onderzocht en vervol-
gens met elkaar afgestemd welke ap-
paratuur daar voor nodig was.
 
De keuze werd gemaakt om de mees-
te ‘techniek’ buiten de kerkzaal te
houden, zodat we, ook als de vieringen
weer 'fysiek' door parochianen bezocht
mogen worden, zo onzichtbaar moge-
lijk kunnen opereren. De sacristie werd
het zenuwcentrum.
 
Vervolgens moest voor elke parochie-
kern bekeken worden hoe we een
stabiele internetverbinding in de sa-
cristie konden krijgen.
In Voorschoten en Oegstgeest kon dat
eenvoudig gerealiseerd worden, maar
in Wassenaar heeft Theo Overdevest,
die zich later bij het streamteam aan-
sloot, wel het nodige moeten aanpas-
sen.
 
Ook moest besloten worden welk type
videosignaal en kabels we nodig had-
den om de videocamera over een grote
afstand met het zenuwcentrum te ver-
binden.
 
Toen we het daar over eens waren
moest uitgezocht worden waar de
laptop, die uiteindelijk de verbinding
ging vormen tussen de camera en het
internet, aan moest voldoen en welke
apparatuur er nodig was om het video-
signaal en het signaal uit de geluidsin-
stallatie om te zetten in een voor de
computer begrijpelijk format.
Ook moest er bij de drie geluidsinstal-
laties een goed toegankelijke audio--
uitgang worden gemaakt. En last but
not least moest er een goede camera
met statief komen.

 
Toen dat allemaal uitgekristalliseerd
was, het parochiebestuur akkoord ging
met het kostenplaatje en er aan het
streamteam een voorschot was ver-
strekt, kon alles aangeschaft worden.
Dertien dagen nadat het verzoek van
het crisisteam binnenkwam was de
aanschaf gedaan en succesvol getest.
 
Om het allemaal op internet zichtbaar
te maken moest daarna worden uitge-
zocht hoe je een YouTube-kanaal
maakt en hoe je het videosignaal via
internet kunt uitzenden. Toen Bernard
en Bert dat onder de knie hadden, kon
op Palmzondag de eerste uitzending
vanuit Oegstgeest worden verzorgd.
 
Ook tijdens de Goede Week zijn er drie
uitzendingen verzorgd, maar vlak voor
de Paaswake gaf het apparaat dat de
camera met de laptop verbindt de
geest. Dat was een ramp van de eerste
orde en we voelden ons allemaal diep
ongelukkig. De viering is toen wel in de
camera opgenomen en vanaf ’s nachts
half drie was de viering alsnog te zien.
Gelukkig stond Eerste Paasdag het
team van Katwijk klaar, zodat de vie-
ring daarheen verplaatst kon worden.
 
Direct daarna is er een extra apparaat
besteld en het defecte omgewisseld,
zodat ons dit niet een tweede keer kan
overkomen. Ook is er een uitvoerige
handleiding geschreven opdat nieuw-
komers in het streamteam snel en
zelfstandig een uitzending kunnen
verzorgen.
 
De twee volgende weken was Voor-
schoten aan de beurt. De eerste uit-
zending is door Bernard en Bert ver-

V.l.n.r. Niek Kat en Theo Overdevest (Wassenaar), Bert Gerritsen (Oegstgeest) en Bernard Drab-
be (Voorschoten). Foto: Louis Brackel

zorgd en de week erna heeft Theo met
Bernard meegelopen, zodat hij de
week daarop de uitzending in Wasse-
naar kon verzorgen, uiteraard met Bert
en Bernard als back-up.                      
Al met al is er veel tijd in dit project gaan
zitten en zijn we blij dat we de techniek
op korte termijn hebben kunnen reali-
seren, waarmee veel parochianen de
eucharistieviering op ‘verplichte’ af-
stand konden en kunnen volgen.
 
Bert Gerritsen
 
Tweeling in overleg
Twee piepkleine kindjes, warm inge-
pakt in een bubbel.
Zegt de een tegen de ander: “Geloof jij
in een leven na de bevalling?”
De ander: “Maar natuurlijk! Er moet
‘iets’ zijn na de bevalling. Misschien
zijn we hier om ons voor te bereiden
op wat hierna komt.”
“Nonsens," zei de eerste, “er is geen
leven na de bevalling. Wat voor leven
zou dat zijn?”
De tweede zei: “Ik weet het niet, maar
er zal in ieder geval meer licht zijn dan
hier. Misschien lopen we wel met onze
benen en eten we met onze monden.
Misschien hebben we andere zintui-
gen die we nu nog niet snappen."
De eerste reageerde: “Dat is absurd!
Lopen is onmogelijk. En eten met onze
monden? Belachelijk! De navelstreng
voorziet ons van voeding en alles wat
we nodig hebben. Maar de navelstreng
is zo kort. Leven na de bevalling moet
dus logischerwijs uitgesloten zijn."
De tweede volhardde: “Nou, ik denk
dat er iets is en het is anders dan hier
binnen. Stel dat we de navelstreng niet
meer nodig hebben.”
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In hun gezamenlijke bubbel. Bron: Internet

Waarop de eerste reageerde: “Non-
sens. En wat dan als er leven zou zijn,
waarom is er dan niemand ooit van
teruggekomen? Bevallen is het einde
van het leven en in het post bevallings-
tijdperk is er niets dan donkerte, stilte
en de ondergang. Het brengt ons ner-
gens.”
“Ik weet het niet hoor”, zei de tweede,
“maar we zullen mama in ieder geval
ontmoeten en zij zal voor ons zorgen.”
“Mama? Geloof jij echt in mama? Dat
is ronduit lachwekkend. Als mama
bestaat waar is ze dan nu?”
De tweede zei: “Zij is overal en om ons
heen. We zijn omgeven door haar en
wij zijn van haar. Het is in haar waar
wij leven. Zonder haar zou deze wereld
niet bestaan.”
“Nou, ik zie haar niet. Dus het is niet
meer dan logisch dat ze niet bestaat.”
zei de eerste.
Waarop de tweede antwoorde: “Soms,
als je stil bent en je je focust en echt,
echt goed luistert, kun je haar aanwe-
zigheid voelen en haar liefdevolle stem
horen die roept van boven.”
 
Bron: internet, aangereikt door
Désirée de Bruijn

Heilige Corona 
Wat velen niet weten: 'Corona' of 
'Korona' / 'Stephania' is de naam van
een relatief onbekende heilige van de
katholieke kerk.
 
De heilige is naast  standvastig in het
geloof ook een toevlucht bij epide-
mieën.

De Heilige Corona inspireerde de
Noordwijkse iconenschilder Piet van
der Ploeg tot het maken van onder-
staande icoon.
 
Bron: Facebookpagina parochie Sint
Maarten

Brielle Martelaren van Gorcum 2020
Elk jaar vindt in de eerste week van juli in het Heiligdom in Brielle de Nationale
Bedevaart ter herdenking van de Martelaren van Gorcum en ter versterking van
ons geloof plaats. Vorig jaar zijn wij daar vanuit de parochie met een bus met
50 personen naar toegegaan. Helaas zijn ook wij in Nederland slachtoffer van
het wereldwijde coronavirus geworden en kan de parochiële busreis dit jaar
geen doorgang vinden.
U kunt echter wel op eigen gelegenheid naar Brielle gaan.
In de maanden juli en augustus is het Heiligdom elke middag geopend van
13.00-17.00 uur. In de overige maanden is openstelling mogelijk voor groepen
op afspraak. Voor meer informatie zie www.martelarenvangorcum.nl
 
Erik van Blerk

Bedevaart H. Liduina
Het Liduinafeest wordt jaarlijks op de
zondag voor Hemelvaartsdag met
ondermeer een processie gevierd, dit
feest kan echter dit jaar niet doorgaan
vanwege het coronavirus.
Op zondag 14 juni is er om 16.00 uur
een feestelijk Liduinalof in de basiliek.
Op maandag 15 juni organiseert de
Broederschap van Sint Liduina een
bezinnende avond in de Liduinabasi-
liek en in De Wilgenburg.
De Heilige Liduina verbond haar lijden
met de overweging van het lijden
van Christus. In onze tijd worden vra-
gen gesteld over de zin van het
lijden. Deze zinvragen plaatsen ons
voor ethische dilemma’s. Hoe
kunnen wij als gelovigen in deze tijd
omgaan met het lijden? Het
programma van deze bijzondere
avond is als volgt:
19.00 uur: Gebeden vesperdienst bij
het Liduina-altaar.
19.30 uur: Lezing over Liduina en het
lijden, door Kardinaal dr. W.J.Eijk.
Aansluitend gesprek en ontmoeting.
Welkom op zondagmiddag 14 juni en
op maandagavond 15 juni, om
opnieuw stil te staan bij Liduina van
Schiedam!
 
Rector Henri Egging
 
Daar het op het moment van schrij-
ven van dit stuk nog niet duidelijk is
of er in juni nog beperkende maat-
regelen gelden kunt u de website
www.liduinabasiliek.nl raadplegen
als u overweegt te gaan.

Basiliek van de H. Liduina en Onze-Lieve--
Vrouw van de Rozenkrans. Bron: Flickr

Vanwege het coronavirus komt de
bedevaart naar Echternach op 2 juni
a.s. te vervallen.
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Brief van oma Ria
Zoals wellicht bekend is Gezinskerk Wassenaar in tijd van
corona doorgegaan als Skypekerk (zie pag. 25). Door
Skype vallen parochiegrenzen weg en kan iedereen mee-
doen. Een vaste deelnemer is Lisette uit Ter Apel, en via
haar kregen we het verzoek of ook oma Ria mocht mee-
doen. Het was ook een manier om samen te zijn met haar
kleindochter. Natuurlijk was ze welkom; het typische is toch
al dat nu ook de ouders meevieren en waarom ook niet een
oma! De keer dat oma Ria meedeed, hadden we ook bezoek
van kloosterzuster Madeleine en dat wekte herinneringen
op bij oma Ria die ze aan ons opstuurde en die we hier
mochten delen:
 
Fijn dat ik in deze kinderwoorddienst mocht meekijken. Was
er erg positief over hoe dit gedaan wordt. De lezingen, het
meedoen van de kinderen, een nieuwe ervaring in deze tijd
van sociale media. Zelf heb ik ooit ook hier in Ter Apel
gezinsvieringen gedaan met pastoor en kinderkerk. Veel
parochiewerk gedaan en driejarige cursus aan de pastora-
le school van het bisdom Groningen. Bijzonder dat zuster
Madeleine hier aan meedeed, hierdoor kwamen er weer 
herinneringen boven vanuit mijn kinder- en jeugdjaren. Zelf
ben ik opgegroeid in Slagharen en lessen gehad van de
zusters, van het arme Kind Jezus, Amersfoort, maar zij
woonden ook in het klooster in Simpelveld. Al op de lagere
school hielp ik zuster Clara Ancilla met het maken van
pakketten voor de Missie en deze bracht ik dan naar het
postkantoor. Later op de huishoudschool had ik les van
zusters (nonnen noemden wij ze). Er waren hele lieve
zusters en ook strenge. Het begon op de bewaarschool,
later de kleuterschool. Hier is mijn interesse voor het geloof
al begonnen! Wat mij erg aansprak bij Skypekerk was de
Geestelijke communie en wanneer merk je dat Jezus bij je
is. Zelf heb ik dit heel erg ervaren met de ziekenzalving van
mijn vader in 1998, op Witte Donderdag. Mijn vader was
namelijk erg bang voor de dood, maar toen de pastoor hem
de ziekenzalving gaf werd hij heel rustig, zelfs kon hij ons
kinderen en kleinkinderen de handoplegging doen en voor
ieder van ons had hij een woordje. Ja dan moet er echt iets
zijn!

Oma Ria Koorman

Barbara en Claire bij Skypekerk.

Boodschap van de bisschop voor
vormelingen
In een videoboodschap richt bisschop Van den Hende zich
rechtstreeks tot de jongeren die dit jaar het vormsel ontvan-
gen. De video is vandaag geplaatst op het YouTube-kanaal
van het bisdom Rotterdam: bit.ly/vormelingen-bisschop.
Door de omstandigheden kunnen vormselvieringen in de
parochies momenteel niet doorgaan. En de jaarlijkse
Vuurdoop, waar vormelingen uit het hele bisdom elkaar
ontmoeten op de zaterdag voor Pinksteren, moest worden
afgelast vanwege het coronavirus. “De komende weken
zullen we helaas geen vormselviering kunnen houden”, zegt
de bisschop, “Maar van uitstel komt geen afstel".
 
Bron: Bisdom Rotterdam

In verband met COVID-19 zijn in de hele parochie de
vieringen van de Eerste Heilige Communie uitgesteld
naar 27 september, mede afhankelijk van of de voorbe-
reiding op tijd kan worden afgerond. De toediening van
het H. Vormsel wordt een jaar uitgesteld. Zie pagina 17.

Foto van Aurora in de Mariakapel van de Sint Willibrordus (Wassenaar)

Kerk, geloof en kinderen in coronatijd
Hoe deden en doen we dat met onze kinderen in deze
coronatijd nu de H. Mis op zondag er niet is? We schreven
op deze pagina al eerder over het zijn van huiskerk. Naast
de rituelen thuis en deelname aan de onlinevieringen, is het
ook fijn om af en toe samen naar Gods huis te gaan, de
kerk. De kerken zijn geregeld open en in Oegstgeest en
Wassenaar zijn ook dagkapellen open, waaronder de Ma-
riakapellen. Op de foto zien we communicant Aurora die
een kaarsje brandt voor een parochiaan met een Onze
Vader en Weesgegroet.
 
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

SAMEN
‘Lockdown’, ’quarantaine’, ‘1,5 meter afstand’, ‘thuiswer-
ken’, het zijn allemaal begrippen die ons samenzijn in dit
coronatijdperk ernstig beperken. We missen het fysieke
contact met onze  kinderen, overige familieleden, vrienden,
de overige contacten in verenigingen en voor heel velen
van ons ook het contact met de kerkgemeenschap in de
wekelijkse vieringen. Digitaal is gelukkig heel veel mogelijk,
maar persoonlijk blijf ik het toch als surrogaat voelen.
 
Ondertussen proberen we ook binnen onze geloofsge-
meenschap de contacten zo goed als mogelijk in stand te
houden. De livestream-uitzendingen van de  zondagse
vieringen vanuit de verschillende kerken in onze parochie,
de beschikbaarheid van het Pastorale Team en de Pasto-
raatgroep (neem hiervoor telefonisch contact op), de dage-
lijkse openstelling van onze kerk H. Joannes de Doper
(11.00-12.00 uur) wil ik in dit kader noemen.
 
Op de dag van schrijven (12/05) zijn de beperkende
maatregelen gelukkig wat versoepeld. Er komen weer
mogelijkheden voor samenzijn. Zoals het er nu voorstaat
zijn vanaf 1 juli, met inachtneming van de voorgeschreven
regels, bijeenkomsten tot 100 personen toegestaan. Dit
geldt dus ook voor onze kerkelijke vieringen. Over de manier
waarop we e.e.a. zullen gaan vormgeven wordt op het
moment van dit schrijven nog nagedacht. Uiteraard zullen
we u/jullie in deze via de digitale nieuwsbrief en website
tijdig informeren.
 
Samen zijn/worden we ‘coronamoe’.  Samen gaan we
echter door. Samen in het vertrouwen dat het eens weer
goed en ‘normaal’ wordt.
Met gezondheidsgroet,
 
Leen de Best, voorzitter Beheercommissie 

RKBS De Horizon weer opgestart!
Na 8 weken van afwezigheid was het 11 mei zover dat de
kinderen weer de school in konden lopen. Nog wel op halve
kracht maar dit was al weer heel wat voor zowel de kinde-
ren, de ouders als de leerkrachten. Heel veel blije gezichten
kwamen er dan ook naar school! Het team van De Horizon
had er voor gekozen om de kinderen telkens een halve dag
naar school te laten komen, zodat de kinderen in ieder geval

Wachten op wat komen gaat
 
In de klassen wordt er aandacht besteed aan het thema
'wachten'. Op dit moment wachten we in de hele wereld vol
spanning op de overwinning van het coronavirus, zodat ons
leven weer gewoon kan worden. Dit valt ons allen zwaar.
Ook het meer ‘alledaagse’ wachten vraagt soms meer
geduld dan we kunnen of willen opbrengen. Dus bedenken
we hoge snelheidslijnen, supervlotte internetverbindingen
en fastfood dat klaar is voordat je de woorden hebt uitge-
sproken. Zo is onze cultuur en zo gaan wij, mensen, om
met onze tijd. In deze coronatijd is het een goed moment
om met de kinderen te kijken hoe we begrip kunnen op-
brengen voor het wachten, en geduld kunnen oefenen. En
te ontdekken dat wachten ook heel zinvol kan zijn. Zo is er
het wachten dat heel natuurlijk is; een plant groeit nu
eenmaal niet sneller als je eraan gaat trekken. Sommige
dingen in het leven hebben gewoon even tijd nodig. En dan
is er het stille en tegelijk aandachtige wachten, zoals het
waken bij iemand die ernstig ziek is. Of het actieve wachten,
zoals Jezus’ leerlingen dat meemaken in de tijd na Pasen.
De periode van Hemelvaart en Pinksteren. Het is geen
passief afwachten en bij de pakken neerzitten, maar een
heel actief vooruit durven dromen, en hopen. En dat is een
mooie levenshouding die we kinderen niet willen onthou-
den. Zeker nu niet.
 
Team van RKBS De Horizon

vier keer in de week de school konden bezoeken en zo ook
weer hun sociale contacten hadden met hun klasgenootjes.
Op het moment dat dit geschreven wordt is dit de realiteit.
Maar de realiteit wordt momenteel vaak snel ingehaald.
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Quiltgroep ‘De Bonnette’
Toen eind vorig jaar bekend werd dat pastoor R. Franken
op de pastorie zou komen wonen, moest de quiltgroep haar
atelier naar een andere ruimte verhuizen. Dat werd de
vergaderkamer op de begane grond. Voor een aantal van
de dames niet verkeerd, omdat de trappen toch wel meer
en meer een bezwaar werden.
 
Er werd meteen begonnen met het uitzoeken van de
voorraad stoffen, wol, borduurgaren en wat al niet meer. Zo
heeft St. HOE, voor Roemenië, ook heel wat  gekregen voor
hun goede doel. Zij kunnen ook weer heel wat mensen blij
maken. Inmiddels had ik heel wat mandarijnendozen ge-
haald bij de AH om alles naar beneden te brengen en daar
op te stapelen. De bibliotheek werd intussen ook opgeruimd
en er kwamen planken bij en een kast voor de overgebleven
spullen. Zodat wij daar ook wat ruimte kregen voor de
dingen die niet iedere keer nodig zijn. De Bonnettenkast is
ook naar de vergaderkamer verhuisd, die hoort er toch echt
wel bij. Ja, daar stonden dan de stapels dozen en kratjes
met de overgebleven voorraad.
 
In januari zijn de dames begonnen met het verder sorteren
en opbergen van alles wat er gebruikt wordt tijdens onze
maandagochtendbijeenkomst. Dat heeft toch wel de nodige
weken in beslag genomen eer alles in de bestaande kast
en de nieuw gemaakte ruimte een plaatsje kreeg.
 
Tussendoor werd er ook wel weer gewerkt aan nieuwe
werkstukken, al dan niet voor de verkoop. We hadden dit
jaar een voorjaarsverkoop gepland. Maar toen sloeg het
coronavirus toe en moesten we stoppen. Dat was toch voor
de meeste dames een heel vervelende mededeling. De
maandagochtend was toch een gezellig en sociaal samen-
zijn. Het is een hechte groep en er wordt dan ook lief en
leed gedeeld met elkaar.
 
Dan maar verder thuis quilten en handwerken. Maar via de
telefoon en apps zijn er toch geregeld contacten geweest.
Ook zijn er in tijd van schaarste van mondkapjes door de
dames heel wat gemaakt voor de zorg in Katwijk. Dat naar
aanleiding van een oproep op Facebook. Patroontje opge-

IK MIS…………………..VOCALIS
Op het moment dat dit blad bij u op de mat valt is het al zo’n
11 weken geleden dat er abrupt een einde kwam aan de
wekelijkse repetities en zondagse vocale ondersteuning
van eucharistievieringen van mijn geliefde koor Vocalis. De
oorzaak is u welbekend, ik kan het woord c………intussen
bijna niet meer over mijn lippen krijgen. Wat mis ik het
zingen waar ik zoveel energie van krijg enorm en ook de
liedteksten die mij altijd zo inspireren in het dagelijks leven.
 
Maar…...gelukkig hebben we de cd’s en dvd’s nog vol met
heerlijke herinneringen aan kerstconcerten, Matteüs Pas-
sie, musical 'Moses', passiecantate ‘Who is this King’, en
zelfs oefencd’s van de altpartij.
 
En zo schalden de stemmen van heel Vocalis door mijn
appartementje, en wat heerlijk om lekker mee te kunnen
zingen. Bidden doe ik dus genoeg, want zingen is toch
dubbel bidden volgens onze kerkvader Augustinus? Zo
probeer ik in deze koorloze periode toch op mijn eigen
manier de binding met onze parochie vast te houden. En
met het volgen van de livestreamvieringen in onze paro-
chiekernen is het al met al toch een stevig lijntje. Maar u
begrijpt, ik hoor toch het liefst livestreams vanuit onze eigen
kerk met koorzang, dat klinkt zó vertrouwd. In september
hebben we ons jaarlijkse kooruitje, daar kijk ik naar uit. Zou
dat kunnen doorgaan? De tijd zal het leren, maar nu kan ik
er in ieder geval nog lekker van dromen. Groetjes aan alle
Vocalisten!
 
Anneke van der Valk

Foto: Anneke van der Valk

vraagd met beschrijving hoe te maken en de dames gingen
aan de slag. Ik heb ze niet gezien maar ik denk dat het heel
fleurige mondkapjes geworden zijn.
 
We hopen toch nog voor de vakantie, zo niet toch zeker in
september weer bij elkaar te komen op de pastorie.
 
Voor iedereen het allerbeste en tot ziens.
Quiltgroep ‘De Bonnette”
 
Ibolyka Meijer

Foto: Ibolyka Meijer
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Kleuterklas in oorlogstijd
Deze foto heeft betrekking op kleuters van de r.-k kleuter-
school in de Kerkstraat. De foto is opgenomen op het plein,
opzij van het toen zogeheten ‘Patronaat’ wat tegenwoordig
‘de kleine JOANNES’ heet. Dat veel namen achterhaald
konden worden, is te danken aan een oud leerlingenboek
van de St. Jozefschool . Op die plek is later de r.-k basis-
school 'De Horizon' ontstaan. In dit boek, nog net op tijd
gered uit de vlikobak, staan de namen opgetekend van
kleuters die tot de eerste klas van de toenmalige lagere
school werden toegelaten. Een rekensommetje leert dat
deze foto gemaakt is in het oorlogsjaar 1943.
 
Hopelijk kunt u het hier volgende overzicht enigermate
volgen. Beginnend op de achterste rij van links naar rechts
ziet u: Kees Vreeburg, Nico van den Berg, Jan Oudshoorn,
Leo Moerkerk, Wim Verhart, Joop Winters, Leen van Pari-
don Hubzn., Henk Grimbergen Azn., Freek Lange Lzn.,
Jacques van der Voort, Jan Meijer Fzn., Gerard van den
Akker en Piet Fennes.
 
Zakken we een ‘etage’ en beginnen we weer geheel links
dan zien we staande voor de zuster Delia Fennes HJd., en
vervolgens zien we: Corrie Boskamp, Thea van Tol Pd.,
Lida Topper, Mariska Coster, Charlotte Jansen, Gonnie
Helling, Cilia v.d. Kamp, Annie Oudshoorn, Sjaan Aanha-
nen Wd., N.N. ?, Toos de Haas, en voorts staan er nog twee
onbekenden op deze rij.
 

Tenslotte is er nog een lange rij ‘knielers’. Helemaal links
zien we Jopie Meijer Fd., dan een meisje Boskamp en
vervolgens Wil Topper, Greetje de Heij, Corrie de Heij,
Rietje Helling, Ankie Helling, Lien Aanhane Johd., N.N.? ,
Bep v.d. Voort, Sjaan v.d. Voort en geheel rechts een on-
bekende. De laatste twee kleuters, zittend op de voorgrond,
zijn Anneke Aanhane Wd. en Carla Verplancke.
 
Over de twee zusters werd verschillend geoordeeld. Zr.
Felicissima, links op de foto, ging de geschiedenis in als
een lieve zuster die vanaf de oprichting van de kleuterschool
in 1933, zo'n 25 jaar met grote toewijding de kleuters heeft
onderricht. Zr. Bernard was in de ogen van de kinderen van
toen een stuk strenger. Zo gaat het verhaal dat een kleuter
het aan de stok kreeg met de bewuste zuster en dat het
kind recht uit zijn hart zei : "Mijn vader heb thuis een heel
groot knijn en die vreet jou op". Deze zuster kon er hartelijk
om lachen.
 
(Uit: ‘Van stof ontdaan’ van Harry Fennes)

In verband met COVID-19 zijn in de hele parochie de
vieringen van de Eerste Heilige Communie uitgesteld
naar 27 september, mede afhankelijk van of de voorbe-
reiding op tijd kan worden afgerond. De toediening van
het H. Vormsel wordt een jaar uitgesteld. Zie pagina 17.
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Voedselmanden
Indien we in juni weer kunnen vieren
staan de voedselmanden gereed in
het weekend van 6 - 7 juni en 4 - 5 juli.
Mocht dit niet het geval zijn, dan staan
de voedselmanden gereed in de kerk
tijdens de openstelling. Dit is dagelijks
van 11.00 - 12.00 u, behalve zondag
als de kerkdienst uit onze kerk komt
dan is dat 11.30 - 12.30 u

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

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.

Bron: pixabay.com

Riet Tulen – van Niekerk, weduwe van
Wim Tulen.
Geboren 24 augustus 1938 en overle-
den 15 april 2020.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevon-
den op maandag 20 april in onze pa-
rochiekerk, waarna zij begraven werd
op ons kerkhof.
 
Jan Boskamp, weduwnaar van Els
Boskamp – Kok.
Geboren 4 december 1936 en overle-
den 29 april 2020.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevon-
den op woensdag 6 mei in onze paro-
chiekerk, waarna hij begraven werd op
ons kerkhof.

Bron: ecsparrenbos.nl

Kinderwoorddienst
Missen jullie ons al? Wij jullie enorm!
Helaas is nog niet bekend wanneer we
weer samen kunnen zijn bij een gezel-
lige KWD. Tot die tijd is het wachten….
wachten..... en nog eens wachten.
 
We hebben intussen wel iets bedacht.
Wekelijks sturen we in de 'appgroep--
voor-gezinnen'  een editie van de 'De
Goede Herder'. Jullie kennen deze
edities vast nog wel. Ze zitten altijd in
de misetui’s bij gezinsvieringen. Zo
kun je toch een bijbelverhaal lezen en
een leuk werkje doen.
 
Wil jij dat ook? Mail het 06-nummer van
je ouders naar joannesdedoper.kat-
wijk@casema.nl. We voegen je ouders
toe in de app en zo kun jij gebruik
maken van 'De Goede Herder'.
 
(hopelijk) tot snel!
 
Groetjes,
Marit en Linnsey

Geen werk meer! Geen inko-
men en dan…….geldzorgen!
Het zijn spannende tijden, we leven in
een anderhalve meter wereld. Wan-
neer en hoe dit afloopt weten we nog
niet. Misschien ben je je baan en je
inkomen wel kwijtgeraakt. En als je dan
geen buffer hebt, stapelen de geldzor-
gen zich op. De stress neemt toe en
het lijkt wel of je gedachten alleen maar
blijven hangen bij de vraag hoe je de
eindjes weer aan elkaar kunt knopen.
Wellicht kun je daarbij een steuntje in
de rug gebruiken. Wij, 'Grip op de Knip
Katwijk', helpen je daar graag bij. Onze
maatjes kijken samen met jou hoe je
je huishouden financieel draaiend kunt
houden. Wil je meer weten, of denk je
ons te kunnen gebruiken, kijk op onze
website (www.gripopdeknipkatwijk.nl)
of bel (0602206 2590) of mail één van
onze coördinatoren (info@gripopde-
knipkatwijk.nl).

Voedselbank
We zijn in onze parochiekern al jaren
gewend om het eerste volle weekend
van de maand de manden te vullen
voor de cliënten van de voedselbank.
We verpakken alles in mandarijnendo-
zen zodat het makkelijk weg te bren-
gen is. Dat levert iedere maand ca. 4
volle dozen en wat losse gevulde
plastic tassen op.
 
In deze tijd brengen we iedere week 
2 à 3 volle dozen en nog wat gevulde
plastic zakken weg. Het is fijn te mer-
ken dat er in tijd van crisis meer gege-
ven wordt voor de voedselbank. Er zijn
dan ook meer cliënten die er op aan-
gewezen zijn.
 
Het wordt  zeer gewaardeerd door de
voedselbank dat u zo gul blijft geven.
Hopelijk kunnen we de komende tijd
nog steeds iedere week volle dozen
wegbrengen. Wij doen het graag.
 
Piet Hagenaars en Ibolyka Meijer

Foto: Piet Hagenaars
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Het cadeau van ons allemaal; dit artikel was
aangekondigd in het aprilnummer van De
Augustinus
Het cadeau van ons, parochianen van parochie de H. Au-
gustinus, aan pastoor Michel Hagen is een herinneringsge-
schenk. Pastoor Michel kreeg de twee proefschilderijen van
een project waarvan hij begeleider was en dat inmiddels
succesvol is afgerond.
 
De uitleg bij dit cadeau werd op de afscheidsreceptie ge-
geven door Margreet Tordoir-Kreugel:
 
Op 29 april 2012 zouden wij het 80-jarig bestaan van ons
kerkgebouw De Goede Herder vieren.
Maar onze kerk was nog steeds niet af: de acht nissen in
de Mariakapel, bestemd voor scènes uit het leven van
Maria, waren nog altijd leeg.
 
Toen het bestuur mij in januari 2011 vroeg of ik die kapel
wat kon laten opknappen zei ik: "Ja, maar….op voorwaarde
dat ik eerst de lege nissen mag laten vullen". Het mocht,
ook van pastoor Michel dus.
De Stichting Vrienden van de Driesprong die het project
financierde was in de persoon van de voorzitter Wim Tordoir
eveneens vanaf het begin betrokken bij de voorbereiding.
 
Bij het daarop volgende Goede Herderfeest  werd het
eerste nis-schilderij onthuld: De Annunciatie en vier jaar
later het laatste: Het feest van Pinksteren. 
 
Pastoor Hagen’s bijdrage was niet alleen het jawoord  maar
ook de selectie van de acht belangrijkste momenten uit
Maria’s leven, waarbij hij een nieuwe voorstelling toevoeg-
de aan de 700 jaren oude traditionele keuzes: De twaalfja-
rige Jezus in de tempel.
 
In gesprekken van de schilderes Judith Lansink met de
pastoor werd het beoogde resultaat voorbereid.
In de woorden van de schilderes: "De mensen  moeten het
gevoel krijgen dat ze deelgenoot zijn van het verhaal omdat
ze in dezelfde ruimte verkeren."
 
Als u dat nog niet heeft gedaan moet u de Mariakapel zeker
eens komen bezoeken om dit te ervaren.
Als u goed kijkt kunt u zien dat we de pastoor bij het vijfde
schilderij: De Bruiloft van Kana verrast hebben met een
portret van hemzelf als ceremoniemeester. We vonden
deze vereeuwiging inmiddels welverdiend.
 
We hebben natuurlijk niet alleen de pastoor maar vooral
Maria ‘in het zonnetje gezet’ door professionele museale
belichting op de schilderijen te laten plaatsen.
 
Op 27 november 2016 kon daarna de pastoor zijn laatste
belangrijke taak voor het project uitvoeren: de toch nog
voltooide kapel met een mooi ritueel inwijden.
 
Dit was voor u als goede gevers van de proefschilderijen
vandaag het hoe en waarom van de keuze.
 

 
Twee schilderijen die alle parochiekernen samen geschonken hebben
aan pastoor Michel Hagen bij zijn afscheid op 1 maart: proefschilderijen
voor De Annunciatie, geschilderd door Judith Lansink.
 

Foto's: J. van der Plas

Pastoor Hagen, we hopen dat dit herinneringsgeschenk u
toch nog een beetje verrast en dat u nog steeds blij bent
met uw aandeel in de totstandkoming.
Heel veel dank. Het ga u goed !
 
Aldus Margreet Tordoir namens de parochianen van de
parochie H. Augustinus, 1 maart 2020.
 
HR
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Rooster van livestream vieringen
Oegstgeest                                                                       Celebrant                                     Diaken
31 mei 10.00 uur Pinksteren                                    Pastoor Rochus Franken                 Peter Winnubst
 7 juni 10.00 uur  H. Drie-eenheid                            Kapelaan Boris Plavčić                    Peter Winnubst
                                              
Voorschoten
14 juni 10.00 uur  Sacramentsdag                           Pastoor Rochus Franken                  George Brink
21 juni 10.00 uur 12e zondag door het jaar             Pastoor Rochus Franken                  Peter Winnubst
 
Wassenaar  / St. Willibrordus
28 juni 10.00 uur 13e zondag door het jaar             Kapelaan Boris Plavčić                     George Brink
 
Bij het naar de drukker gaan was nog niets bekend over het eerste weekend van juli; aangeraden wordt de
website goed in de gaten te houden.

Rooster van doordeweekse vieringen
Wanneer de bisschoppen de coronamaatregelen versoepelen willen we als Pastoraal Team het liturgierooster minder
ingewikkeld maken. Dat maakt de communicatie over de vieringen eenvoudiger en meer transparant. Concreet gaan we
dit doen door op weekdagen de voorganger niet meer te laten rouleren. Pastoor en kapelaan zullen op een vast tijdstip
op een vaste locatie voorgaan. Aanbidding zal in aansluiting op de Eucharistie georganiseerd worden en voortaan via
dit rooster in het parochieblad bekend gemaakt worden. Het rooster komt er zo uit te zien. De afkorting E.V. staat voor
Eucharistieviering. Nogmaals: dit gaat pas in wanneer we van de bisschoppen groen licht krijgen om de doordeweekse
Eucharistie te vieren met kerkgangers.
Het Pastoraal Team

Pastoor                            dinsdag              9.00 uur E.V. en aanbidding Voorschoten
                                          woensdag          9.00 uur E.V. en aanbidding Willibrordus Wassenaar
                                          donderdag         9.00 uur E.V. en aanbidding Oegstgeest
                                          vrijdag                9.00 uur E.V. en aanbidding Goede Herder Wassenaar
Kapelaan                          dinsdag              9.00 uur E.V. Oegstgeest
                                          woensdag          9.00 uur E.V. Katwijk
                                          donderdag       19.00 uur E.V. Voorschoten
                                          vrijdag              19.00 uur E.V. en aanbidding Willibrordus Wassenaar 20.00-21.00 uur
Mgr. Van Luyn                 dinsdag             E.V. Jozef Wassenaar
                                          Hierover volgt nadere informatie op de website.
                                          donderdag         9.00 uur E.V. Jozef Wassenaar

Krijg de Kleertjes Wassenaar 26/27 juni 2020
De Groene Meent Wassenaar en parochie H. Augustinus
organiseren 26 en 27 juni buiten een kledingruilmiddag.
Door kleding te ruilen wordt er minder kleding geproduceerd
en blijft kleding langer in omloop. De kledingindustrie is een
van de meest vervuilende industrieën ter wereld, en dan
hebben we het nog niet over de arbeidsomstandigheden ...

De eerste kledingruil is op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni
2020. Buiten, voor de Jozefkerk, Parklaan 28.
 
Vrijdag 26 juni, tussen 15.00 en 16.00 uur kunnen mensen
kleding komen inleveren.Voor de Jozefkerk (Parklaan 28,
Wassenaar) staan wij buiten om de tas aan te nemen. Je
ontvangt een nummer en een tijd waarmee je de volgende
dag, in een blok van 20 minuten, kleding kunt komen uit-
zoeken. Lever je kleding gewassen in, in een big shopper.
 
Zaterdag 27 juni - kleding uitzoeken. Tussen 14.00 en 16.00
uur staan de kledingbakken buiten opgesteld en kun je
kleding uitzoeken. Kijk op de website: www.groenemeent.
nl of gewoon langskomen.
 
Shirley Houtman - De Groene Meent

Uitstel H. Vormsel en Eerste H. Communie
Het lag in de bedoeling om dit jaar het H. Vormsel toe te
dienen op Pinksterzondag 31 mei, in een Eucharistieviering
waarin onze bisschop zou celebreren, in de H. Willibrord-
kerk in Oegstgeest. Twee weken later, op zondag 14 juni,
Hoogfeest van het H. Sacrament, zouden we in alle dorpen
de Eerste Heilige Communie vieren.
Beide vieringen kunnen op dit moment helaas niet door-
gaan. Het Pastoraal Team heeft, in overleg met betrokke-
nen, besloten dat de Eerste Heilige Communie nu in begin-
sel zal plaatsvinden op zondag 27 september, in de kerken
van H. Joannes de Doper, H. Willibrord, H. Laurentius en
Sint Willibrordus. Daarbij geldt het voorbehoud dat deze
viering op die datum mogelijk moet zijn binnen de dan
geldende richtlijnen van kerk en overheid.
Voor het H. Vormsel is besloten dat we de toediening
daarvan een jaar uitstellen, zodat de vormelingen van dit
jaar het sacrament zullen ontvangen samen met de vorme-
lingen van volgend jaar. We hopen dan het Vormsel op
Pinksteren alsnog met onze bisschop te mogen vieren,
maar daarover is nog geen besluit genomen; wij houden u
op de hoogte.
 
Diaken George Brink, namens het Pastoraal Team
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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
 

Paul Hendriks, foto EvL

Wij gedenken...
... Johanna Theodora Wilhelmina van Vliet-Kempers, we-
duwe van Dick van Vliet, partner geweest van Willem
Zwaaneveld, moeder en oma. Johanna werd op 3 juli 1925
in Alphen aan den Rijn geboren en overleed op 18 april.
Haar uitvaart vond plaats op 23 april in de Groene of Willi-
brordkerk te Oegstgeest, waarna zij in Woerden bij haar
man en zoon is begraven.
Moge deze lieve dode rusten in Gods licht en vrede.

Mariakapel in coronatijd
Nu nog meer dan anders vinden mensen de weg naar de
Mariakapel, om er te bidden, een kaarsje aan te steken en
bloemen te brengen. De kapel is elke dag open van
9.00-19.00 uur.
 
Van maandag tot en met zaterdag, van 11.00-12.00 uur is
de kerk open voor gebed. Achter in de kerk staan de
voedselmanden gereed om gevuld te worden. De voedsel-
bank heeft dringend behoefte aan uw bijdrage!
Paul Hendriks zorgt er, samen met zijn vrouw Dineke, voor
dat de kerk op dat uur geopend is.
Hartelijk dank daarvoor.

Pastoraatgroep en Beheercommissie wensen u
                        ZALIG PINKSTEREN

Buitenkant Mariakapel, foto EvL
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In verband met COVID-19 zijn in de hele parochie de
vieringen van de Eerste Heilige Communie uitgesteld
naar 27 september, mede afhankelijk van of de voorbe-
reiding op tijd kan worden afgerond. De toediening van
het H. Vormsel wordt een jaar uitgesteld. Zie pagina 17.

Gebed voor onze aarde
Almachtige God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen voor het leven en zijn schoonheid
behoeden, overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.
God van de armen, help ons de verlaten en vergeten
mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen, te redden.
Maak ons leven weer gezond, opdat wij de wereld
beschermen
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.
Raak de harten van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen van de aarde.
Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.
 
Uit de encycliek Laudato si' van paus Franciscus

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, wat een troostvolle blik ...
Foto EvL

Op 14 mei droeg Huub de Groot de voorzittershamer van de BC over
aan Pim Kouwenhoven. Foto: Odile de Groot-Furlan

Een nieuwe Beheercommissie voor de H.
Willibrord
Op 14 mei mei meldde voorzitter Pim Kouwenhoven de
samenstelling van de beheercommissie:
 
Elly Eilers – secretaris
Charlotte van Steijn – notulist
Nico van Wijk – beheerder financiën
Bert Gerritsen – begraafplaats/pachtzaken/IT
Koos van der Heijden – beheerder gebouwen
Jos van Beuningen – algemeen lid
 
Verder deelde Pim het volgende mee:
'Wat Jos van Beuningen betreft: Jos gaat een tijdje mee-
draaien met zowel BC als PG (Pastoraatgroep); in ons
gesprek met hem bleek hij toch veel affiniteit te hebben met
m.n. het pastorale deel van het werk. Op termijn zal hij
besluiten wat hem het beste past.
Vanavond heb ik een afspraak met Huub de Groot inzake
de overdracht.
Voor de overdracht financiën hebben Nico van Wijk en ik
inmiddels een afspraak met Ad van Winsen.
Ook m.b.t. de andere disciplines zal een overdracht gere-
geld worden.
 
De bedoeling is om op 2 juli de eerste vergadering te
hebben. Pastoor Rochus Franken en diaken Peter Win-
nubst hebben aangegeven daarbij aanwezig te willen zijn.
Tevens willen we de vertrekkende leden dan even in het
zonnetje zetten. Hoe en wat precies moet nog vorm krijgen.
Daar hebben we gelukkig nog even voor.
 
Wij wensen de Beheercommissie veel succes en inspiratie
en danken vicevoorzitter a.i. van het PB, Marten van der
Meer voor zijn bemoeienis met de totstandkoming van de
BC.
 
Els van Leuken, namens de Pastoraatgroep
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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
Gaan trouwen
Op vrijdag 7 augustus gaan om 14.00 uur Hanneke de Rond
en Tom Alkemade trouwen in de H. Laurentiuskerk. Dit alles
nog wel onder voorbehoud van eventuele coronamaatre-
gelen.
Dat zij door hun liefde het mooiste in elkaar naar boven
mogen brengen.

Overleden
Op 30 april is op 69-jarige leeftijd overleden: Magdalena
Catharina Nicolina van der Krogt-de Jong. Leni woonde met
haar man Theo in de Koolmeeslaan. Zij was vele jaren ac-
tief bij het Kerkelijk bureau, waar zij de boekhouding ver-
zorgde. Leni was een hartelijke en betrokken vrouw. We
zullen haar missen. De uitvaart heeft in kleine kring plaats-
gevonden op donderdag 7 mei vanuit de H. Laurentiuskerk.

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

Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel
In verband met COVID-19 zijn in de hele parochie de
vieringen van de Eerste Heilige Communie uitgesteld
naar 27 september, dit is mede afhankelijk of de voorbe-
reiding op tijd kan worden afgerond. De toediening van
het H. Vormsel wordt een jaar uitgesteld. Zie pagina 17.

Zoals gebruikelijk in de maanden mei en oktober staat Maria
extra in het zonnetje. Normaal staat het beeld dan voorin
de kerk voor het voorste altaar, maar deze maand staat het
beeld van Maria achterin de kerk op een tafel met allerlei
attributen, zoals noveenkaarsen, er om heen.

                                      Foto: Corry Zoetemelk

Dodenherdenking op 4 mei 2020
Onderstaand artikel is intussen reeds op de website van
onze parochiekern geplaatst, maar aangezien niet alle pa-
rochianen over een computer beschikken en wij u het arti-
kel over de Dodenherdenking niet wilden onthouden, volgt
hieronder het betreffende artikel.

Raad van Samenwerkende Kerken en 4 mei 2020

Op 4 mei jl. hebben Marieke Somsen, Rina van Rijn en
Freek Bakker namens de Raad van Samenwerkende Ker-
ken te Voorschoten een krans gelegd bij het monument aan
de rand van het Burgemeester Berkhoutpark. Zij deden dat
om 12.15 uur. Iemand anders had al kiezelstenen neerge-
legd bij de namen van de Joodse Voorschotenaren, die
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tijdens de oorlog werden gedeporteerd en vermoord of op
een andere manier het leven hebben gelaten. De Raad was
een van de eersten. Aan de zijkant van het terrein van het
monument stonden al enkele bossen bloemen in vazen.

Toen ik later langskwam zag ik dat inmiddels ook een an-
dere groep een krans had gelegd.

Ik wil eindigen met het volgende gedicht uit de wedstrijd,
waarin jongeren gedichten maakten voor 4 mei. Het gedicht
is van Tamara Tromp uit Noordwijk en is op zondag 3 mei
jl. voorgelezen in de eredienst in de Dorpskerk.

Pas als het donker is
weet je dat het licht was.
Ik, niets anders dan licht geproefd,
zag alleen een glimp van donker
op het journaal en in schoolboeken.
Ik leef zonder honger,
zonder schoten om de hoek,
zonder raketten als strepen door de lucht, zonder angst
voor razzia's
zonder...
Zonder wat?
Geen benul van het donker,
en gelukkig maar.
Herdenk het donker zodat je
het licht kunt zien,
ervan kunt genieten en
het over de wereld kunt verspreiden.

Freek Bakker

Beste Senioren,
Er stond een Seniorenviering gepland voor 18 juni a.s. en
zoals gebruikelijk in de kapel van Klooster Bijdorp met
aansluitend weer koffie en/of thee in de aula van het
klooster. Maar helaas........ Als gevolg van de maatregelen
om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen
te gaan kan deze viering niet doorgaan.
We moeten dus wachten tot na de zomer voor de eerstvol-
gende Seniorenviering. Hopelijk gaat het u allen goed en
wij wensen u alle goeds en vooral geen problemen met uw

gezondheid. Houd moed!
Hieronder een tekst die wij pas ergens tegen kwamen en
heel toepasselijk is voor u in deze tijd.

LEVENSAVOND
Het zij je vergund
in je levensavond
te oogsten
wat je hebt gezaaid.
Dat velen mogen putten
uit de wijsheid
waarin je bent gegroeid.
Dat je ouderdom
je niet bedrukt
met angst en zorgen,
maar een voorproef is
van de eeuwige vrijheid
die op je wacht.

Werkgroep Voorbereiding Seniorenvieringen.

Niet eenzaam
Alleen betekent niet eenzaam.
Alleen zijn geldt niet als een straf.
Alleen zijn met mooie gedachten.
Gedachten neemt niemand je af.
Alleen zijn met dierbare doden.
Alleen met de herinnering
aan tijden die reeds lang voorbij zijn,
aan alles wat kwam en ging.
Alleen ongestoord in je kamer,
de dingen vertrouwd om je heen.
Een rustig en zuiver geweten,
dan ben je 'gelukkig' alleen.
Wie zo het alleen zijn kan dragen,
wie zo zich verzoent met zijn lot,
die spreekt niet van eenzame dagen,
die spreekt in vertrouwen met God.

Voedselbank: niet alleen op zondag -
Herhaling
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
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Vervolg Voedselbank 
toepassing krijgen. Door gelovigen te vragen te delen hopen
de bisschoppen de solidariteit met kwetsbare groepen te
verstevigen.

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.
Nu is er volop gelegenheid om even iets mee te nemen naar
de kerk. De kerk is nu toch iedere dag open tussen 11.00
uur en 12.00 uur, u kunt er terecht om te bidden of een
kaarsje aan te steken, en als u er dan toch heen gaat, kunt
u misschien ook iets voor de Voedselbank meenemen. De
voedselmanden staan hier al klaar voor.

U kunt de voedselbank overigens ook financieel steunen
en wel door uw donatie te storten op bankrekeningnummer
NL71RABO00126642850, t.n.v. Stichting Voedselbank
Voorschoten.

Bron:wincharles.com
 

Tijd voor elkaar
Vanaf 5 oktober 2020 start er weer een Marriage Course in
Leiden voor stellen die al langer bij elkaar zijn en verder
willen bouwen aan hun relatie. Als je je relatie waardevol
vindt ben je er zuinig op en investeer je tijd in elkaar. Spreek
daarom af om zeven weken een date-avond te hebben met
z’n tweeën. Na een diner voor twee leer je meer over het
onderwerp van de avond, bijvoorbeeld: communicatie of
conflicten oplossen. Bij elk thema krijg je gespreksvragen

en opdrachten die je met z’n tweeën bespreekt en doet. Zo
leer je niet alleen tijd voor elkaar te maken, maar bouw je
ook aan een duurzame relatie.
Mochten we vanwege de coronacrisis nog niet bij elkaar
kunnen komen, dan bieden we een online mogelijkheid voor
jullie thuis aan. Klik voor een filmpje, meer info en aanmel-
ding op:  www.voorelkaarleiden.nl/verderbouwenaanjere-
latie. We hopen jullie te verwelkomen!
Hartelijke groet,

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

Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. in-
leveren vóór 15 juni 2020 bij het Kerkelijk Bureau of de
locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

Kinderwoorddienstgroep en crèche
Deze keer heb ik contact met Freek van Krevel. Hij is de
contactpersoon voor de Kinderwoorddienstgroep. In coro-
natijd is er nu geen Kinderwoorddienst helaas. Een goed
moment om deze groep eens in het zonnetje te zetten in
onze rubriek.
Voor de kinderen onder de 4 jaar is er crèche in dezelfde
ruimte in de pastorie. De vrijwilligers zijn al aanwezig
voordat de viering begint.

Elke week, vakantie of niet, ook tijdens de kerstvakantie en
in de zomervakantie komen de kinderen  bij elkaar tijdens
de Eucharistieviering in de pastorie naast de Laurentius-
kerk. Na het woord van welkom door de voorganger gaan
de kinderen van de kerk naar de pastorie en komen vóór
de Offerande weer terug. Voor de kinderen is de Kinder-
woorddienst belangrijk, omdat ze op allerlei manieren stil-
staan bij het Evangelie van die zondag.
De Kinderwoorddienst is ook belangrijk voor de ouders. Een
kerkdienst is toch ook een soort wekelijkse resetknop voor
hen. Als de kinderen even weg zijn helpt dat misschien om
nog dichter bij God te komen.

Wat is een Kinderwoorddienst eigenlijk?
Wij spreken van Kinderwoorddienst, omdat de dienst van
het Woord centraal staat. Dat is ook het eerste grote on-
derdeel van de Eucharistie. Wij staan op allerlei manieren
stil bij het Evangelie van die zondag. Wij beginnen met het
bijbelverhaal in kindertaal. Daarna volgt een spiegelver-
haal. Daarin is het bijbelverhaal vertaald naar een alledaags
verhaaltje dat kinderen makkelijk kunnen begrijpen. Na het
verhaal hebben wij altijd een gesprek met de kinderen. Dit
proberen wij te laten aansluiten bij de wereld van zowel de
jonge als oudere kinderen. Daarin staan wij stil waarom
Jezus dingen deed of zei. Dan hebben ze er al 15 minuten
op zitten en kijken de vrijwilligers elkaar even kort aan: zou
er nog een vraag bij kunnen of zijn ze toe aan tekenen. De
vrijwilligers hebben kleurplaten voor de kleinsten of door-
denkertjes voor grote kinderen voorbereid die passen bij
het Evangelie. Meestal kleuren wij 15 minuten, totdat de
koster het signaal geeft dat wij bijna zijn aangekomen bij
de Offerande. Dan sluiten wij de Kinderwoorddienst af met
een kort gebed.   
“Soms gebeuren er ook leuke dingen”, vertelt Freek van
Krevel. “Een keer was er een hele uitbundige groep kinde-
ren. Het was rond Pinksteren. Er moest van alles uit de kast
worden getrokken om hun aandacht vast te houden, maar
iedereen was zo jolig dat het niet ging. Toen hebben wij
een Lego-filmpje aangezet over Pinksteren en dat hielp om
zelfs de aandacht van de grootste oproerkraaier te krijgen”.

Wie zijn de vrijwilligers van de Kinderwoorddienstgroep?
Freek vertelt: “ Onze groep bestaat uit 10 vrijwilligers. Wij
hebben een pool van toffe, ontzettend enthousiaste vrijwil-

ligers. Vaak zijn dit ouders of mensen die actief zijn in de
kerk. Wij zijn altijd met zijn tweeën. Want mocht er wat zijn,
dan kan een van de twee altijd even naar de kerk om een
ouder in te seinen. Gelukkig komt dat helemaal niet vaak
voor. Of als er een grote groep is en een kind heeft  wat
extra begeleiding nodig, dan is het wel fijn om met zijn
tweeën te zijn. Maar het is vooral ook gezellig, want we
hebben altijd veel lol “. Wij werken volgens een schema. Je
bent dan 1x per 4 weken aan de beurt.

Interesse om mee te helpen in deze groep?
Uiteraard is er altijd plek voor nieuwe mensen. Freek: “Wij
leiden ze graag op door mee te lopen. Je hoeft geen uitge-
breide bijbelkennis of didactische vaardigheden te hebben.
Gewoon zin om dit werk te doen is voldoende. Door de
kinderwoorddienst voor te bereiden, krijg je ook vanzelf
kennis. En wij zorgen er ook voor dat de volwassenen over
meer achtergrondinformatie beschikken”.

Freek en de overige vrijwilligers doen dit werk al jaren met
veel plezier Het is een leuke, laagdrempelige manier om
met je kind en andere kinderen de kerk te beleven en meer
te weten over het geloof. Het is ook ontzettend belangrijk
dat het katholieke geloof wordt doorgegeven aan de jongste
generatie, want het gaat niet vanzelf. Het is nu helaas co-
ronatijd, maar we hopen gauw weer te beginnen, want wij
missen de kinderen wel.
Het is nu niet mogelijk een foto van de vrijwilligers bij het
artikel te plaatsen in verband met de coronamaatregelen.

Tilly ten Thije
Lid Pastoraatgroep voor Vrijwilligers
 
 

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

  
 

Gebedsintenties juni
Intenties van de Maria Dagkapel:
Mat van Dael
Reinout Barge
Caspar Kerckhoff
Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers
Bob Polman
Wouter Nolet
Rien en Lily Dobbelaar
Jan Goorse
Netty Franken
Gertrude Dullaart-Sedee
Jim Wilde
Henny Driessen
Wim Dekker
Joost Rueb
Antonie Hoftijzer-Rijs

In verband met COVID-19 zijn in de
hele parochie de vieringen van
de eerste Heilige Communie uitge-
steld naar 27 september, mede af-
hankelijk van of de voorbereiding op
tijd kan worden afgerond. De toedie-
ning van het H. Vormsel wordt een
jaar uitgesteld. Zie pagina 17.
 

In memoriam
Joost Iohann Gerhard Rueb
*26-09-1930      †14-04-2020

Joost Rueb werd in 1930 geboren in
Den Haag. Na zijn studie sociologie in
Groningen werkte hij als beleidsmede-
werker bij diverse ministeries.
In 1967 trouwde hij met Ursule Wilde.
Zij kregen drie kinderen en verhuisden
naar Wassenaar.
Joost was een man met een brede
interesse in familie, maatschappij,
natuur en cultuur. Bovenal was hij een
liefdevolle en zorgzame echtgenoot,
vader en grootvader.
Op latere leeftijd koos hij vol overtui-
ging voor het katholieke geloof. In 1998
werd hij in de Goede Herder gedoopt
door pastoor Van Winkel en deed hij
zijn eerste Heilige Communie. Joost
voelde zich gesterkt door het geloof,
zeker in zijn laatste jaren.
Hij was steeds positief gestemd. Opti-
mistisch was hij en hij pepte mensen
op. Tot op het laatste moment genoot
hij 'in good spirit' van zijn leven.
Het afscheid van Joost vond plaats

tijdens een mooie kerkdienst in De
Goede Herder met kapelaan Boris
Plavčić. Dit was in een klein besloten
gezelschap met de familie en daardoor
erg persoonlijk. De liefde van hem voor
zijn familie en voor de natuur kwam
daar op een bijzondere manier naar
voren.
Naast zijn vrouw en kinderen leverden
al zijn kleinkinderen een prachtige bij-
drage aan de dienst. Ook vogelgelui-
den en muziek onder leiding van Rien
Calis droegen bij aan een ontroerend
afscheid.
“Dag lieve Joost”, en - zoals zijn jong-
ste kleinzoon Max schreef bij een te-
kening - “veel plezier in de hemel!”
 
C. Rueb
 
 
 

Maar er zullen mensen zijn
die bidden
en het goede doen
en wachten op Gods uur
 
Dietrich Bonhoeffer
 

Van Beheercommissie en
Pastoraatgroep
Al twee keer hebben wij vergaderd via
ZOOM. Dankzij technologische ver-
worvenheden kunnen we nog (op af-
stand) gemeenschap zijn en merken
we hoe belangrijk onze gemeenschap
is. Besprekingen van hoe we nu om-
gaan met het pastoraat, en van voort-
gang van beheer en onderhoud van de
kerk kunnen gelukkig plaats vinden,
evenals livestreamvieringen vanuit de
Augustinusparochie. Tijdens deze li-
vestreamvieringen kunt u via de givt-
app meedoen aan de collecte. Maar
wilt u een bijdrage op de bankrekening
geven in plaats van uw giften in 'nor-
male' tijden aan de collecte, dan zijn
we daar even blij mee!
Frederic Barge, voorzitter, Ad Ooms
(foto), Hanneke Reuser, Marie José
Tiemstra, Danielle Landesz, Bas van
der Vegte; Diederik Conijn.
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Foto zuster MadeleineMooi Féline! 

Communicanten en Maria
In de meimaand, Mariamaand, hebben
de communicanten van diaken George
een filmpje ontvangen met een korte
catechese over Maria. Daarbij het
verzoek om een kaarsje te branden
voor dezelfde persoon als die ze heb-
ben gebeld op Palmzondag en ook om
een kleurplaat te kleuren en die op te
sturen. Ook andere kinderen van Ge-
zinskerk Wassenaar hebben kaarsjes
gebrand en kleurplaten gestuurd; naar
de eigen opa of oma of naar adressen
van de parochie. Bedankt kinderen:
goed gedaan!
 
Werkgroep EHC

Mooi Leonora!

Leonora kleurt de Mariakleurplaat.

Kaarsje en bloemen bij Maria.

Zuster Madeleine bezoekt Skypekerk
Op zondag 26 april was het weer Skypekerk. We beleefden samen met diaken
George Brink en 14 gezinnen een mooie viering via Skype; in totaal minimaal
51 mensen waarvan 22 kinderen. De kinderen hebben elk een actieve rol. We
hadden een bijzondere gast: zuster Madeleine uit het missieklooster van het
Heilig Bloed in Aarle-Rixtel (Brabant). Zij is kloosterzuster, religieuze (voor meer
info: www.missieklooster.nl). De aanleiding van hoe dit zo kwam, was heel
droevig. We lazen op zondagochtend een bericht op Facebook dat in dit
klooster in de maand april vijf zusters overleden zijn aan corona. Ook vieren de
zusters momenteel niet de H. Mis, maar volgen ze deze - net als de meeste
gelovigen - via livestream. Daarom nodigden we zuster Madeleine een uur voor
aanvang van Skypekerk, last minute uit. Ze nam de uitnodiging aan en sloeg
zelfs het middaggebed van het klooster er voor over. Haar aanwezigheid was
zeer waardevol voor ons! Veel van de kinderen hadden nog nooit een zuster uit
een klooster ontmoet en ze mochten haar allerlei vragen stellen. Zie hierover
een kort filmpje: https://bit.ly/Skypekerk-Emmaus. Natuurlijk hadden we ook de
andere vaste onderdelen van Skypekerk: samen zingen, bidden en naar het
Evangelie luisteren. We hoorden het verhaal van de Emmausgangers. Twee
leerlingen van Jezus zijn na zijn dood aan het kruis zo teleurgesteld dat ze
weglopen van de rest, weg van Jeruzalem. Ze lopen dus de verkeerde kant op,
maar Jezus zelf loopt toch met hen mee. Maar zij herkennen Hem niet, dat komt
pas later als Hij het brood breekt. Dan realiseren ze zich: 'Brandde ons hart niet
in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak?'. De kinderen krijgen als huiswerk
om aan hun ouders te vragen of er momenten in hun leven zijn geweest
waarin ze Jezus (achteraf) hebben herkend.
 
Gezinskerk Wassenaar

Mooi gemaakt Aurora! Aurora brandt een kaarsje.

De viering van de Eerste H. Communie is verplaatst naar
27 september (D.V.) en het H. Vormsel is een jaar uitgesteld. Zie pag. 17.
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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/stipendia: 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

 

ONDERWEG
Als alles weer gewoon is....?
Hoort of heeft u zich met deze zin de
laatste tijd ook zo bezig gehouden?.
Als alles weer gewoon is.....We horen
het zo vaak .....Het roept vragen op als 
....wat is gewoon.... wat willen we juist
wel of niet terug?
Heeft u een lijstje met wat  moet gaan,
zoals voor het 'coronatijdperk'?
O ja de angst  en zorg voor deze ern-
stige ziekte willen we niet.
Maar er is toch altijd  angst voor ern-
stige ziekte, altijd mensen met zorg of
verdriet en eenzaamheid?
Is er de laatste maanden meer een-
zaamheid en minder bezoek ge-
weest ?
Of was dat al, en is er juist nu even
meer zorg, lieve kleine attenties en
aandacht dan lang voor de corona?
Soms uit onverwachte hoek.
 
Vanuit de parochie, en met name door
de wijkcontactpersonen trachten we
altijd al aandacht  te geven aan men-
sen die wat meer aandacht nodig
hebben.
En ja, helaas bereiken we daar niet
iedereen mee.
Soms  weten we gewoon niet wie
daarvoor in aanmerking (willen)
komen.
Soms ontbreekt de tijd of mogelijkheid
om (nog) meer mensen te bereiken op
welke manier dan ook.
Mij verraste het dat juist nu vaak men-
sen (meer) aandacht geven aan buren
of familie of mede- parochianen. Even
een boodschapje, telefoontje, kaartje,
attentie bij de deur enz. Ook door de
jongeren bijvoorbeeld via de gezins-
kerk Wassenaar.
Willen we dat niet meer..... als alles
weer gewoon is?

Of is er juist nu meer besef dat dit ook
'kerk' zijn is ?
 
Wat we wel graag terug willen zijn de
vieringen in de kerk.
Samen vieren, samen zingen en bid-
den.
En ja; ook elkaar ontmoeten en samen
koffie drinken.
 
Hoe dit in de toekomst gaat....wanneer
er weer vieringen zijn in onze Sint Jo-
zefkerk? Ik weet het niet.
Wel kunt u dagelijks tussen 10.00-16.00
uur  een bezoekje brengen in de Sa-
cramentskapel. Uw intenties in het
boek noteren. Een gebed en/of een
kaarsje opsteken bij Maria.
Dat mag altijd ...Ook  als alles weer
gewoon is.....
 
Mag de Geest van Pinksteren in onze
kerkgemeenschap en in ons hoofd en
hart veel wijsheid en liefde geven. Nu
en in de komende tijd.
 
            ZALIG PINKSTEREN
 
Mocht u mensen weten die onze aan-
dacht nodig hebben: geef a.u.b. een
berichtje naar de pastorie.
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en
11.30 uur is daar een gastheer of
gastvrouw aanwezig.
 
Thea den Hollander

Stoepkrijttekening door kinderen uit de paro-
chie Sint Augustinus te Barendrecht gemaakt.
Zie ook pagina 5.
Bron:Bisdom Rotterdam, nieuwsbrief Dienen,
extra corona-editie, mei 2020.
 
 
 
 
 

Raadsel
Waarvandaan denkt u dat deze foto
genomen is? Wie het raadt wint 'een
voetreis naar Rome', of een knuffel-op-
afstand van de fotograaf.

Huisvlijt van een parochiaan: zij maakte een
muziekmondkapje voor uw redacteur. Ook de
foto is  gemaakt door de vlijtige parochiaan:
Angélique Spring in 't Veld
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In Memoriam Louis Bredie
1928 - 2020
"De Eeuwige is mijn kracht en mijn
schild, op hem vertrouwde mijn hart."
Ps.28.7
 
Geboren in Gouda, 12-01-1928, over-
leed Levinus Gerardus Bredie in de
vroege morgen van 4 april 2020. 'De
geleende tijd is nu echt voorbij', stond
er op de rouwkaart. Zijn jeugd was niet
erg gemakkelijk, maar doorzetten is
hem vroeg geleerd. Louis ging het
onderwijs in en vond in Leny Bosman
zijn maatje voor een meer dan 60-jarig
huwelijk. Drie kinderen en vele ande-
ren voedden zij op tot goede deelne-
mers aan een steeds veranderende
maatschappij o.a. op de St. Willibror-
dus Mulo en het St. Adelbert College,
waar Louis respectievelijk directeur en
conrector was. Op tal van gebieden
zette(n) hij/zij de talenten in. Thuis, in
de kerkgemeenschap van Sint Jozef
en als kunstschilder.
 
Het afscheid op afstand viel zwaar.
Maar ondanks de maatregelen konden
velen zijn Woord- en Gebedsdienst
volgen op de livestream. De vele bloe-
men, de schitterende Latijnse gezan-
gen vertolkt door Marta Lončar, de
warme woorden van de kinderen en
kleinkinderen en de uitleg van de Blijde
Boodschap van kapelaan Boris, toon-
den zijn geloof en Jezus onzichtbare
nabijheid in gesluierde vormen.
 
Daarom gaf Boris de familie een af-
beelding van de Emmaüsgangers
(Luc.24.13-35) ter bemoediging voor
alle dagen en ieders toekomst. Bij het
uitgeleiden namen de leden van de
Magnificat Cantorij en parochianen
afscheid met een bloem. In intieme
familiekring is Louis bij zijn Leny op
Persijnhof bijgezet.
 
Het Eeuwige Licht verlichte hem; dat
hij ruste in vrede!
Amen.
 
Leo Elshout

Eerste H. Communie en H.
Vormsel
De redactie ontving van het Pastoraal
Team het volgende bericht:
In verband met COVID-19 zijn in de
gehele parochie H. Augustinus de
vieringen van de Eerste Heilige Com-
munie gewijzigd. De datum is nu vast-
gesteld op 27 september a.s. Dit is  -
mede afhankelijk van de vraag of de
voorbereiding op tijd kan worden afge-
rond.
De toediening van het H. Vormsel
wordt helaas een jaar uitgesteld. Zie
ook pagina 17.
 
De redactie

Misintenties
31 mei: Sophia Catharina Wilhelmina
Schrader-van Rijn // Mladen Rajic //
Ben ’t Hoen (jaargetijde).
7 en 14 juni: uit dankbaarheid bij een
verjaardag en om zegen over een
gezin // Aad den Hollander // Johan
Goudeau // Martha Gerse // Christina
Otte-Bosman // Sjaan van der Kroft –
van der Kroft // Louis Bredie
21 juni: Rob Nagtegaal. 28 juni: Johan
Goudeau // Martha Gerse // Christina
Otte-Bosman // Sjaan van der Kroft--
van der Kroft // Mladen Rajic // Louis
Bredie // Sophia Catharina Wilhelmina
Schrader-van Rijn.
 

Koster Jacco Willem Verheesen laat de jeugd zien hoe dat gaat: geld geven aan de kerk.
Foto: evdw

Extra Collecte
Weet u wel, zo gaat dat, zo ging dat,
vóór de coronacrisis. Je gaat naar de
kerk, steekt wat kleingeld in je tas voor
de collecte. En dan is er een extra
collecte. Hemel, nou, dan maar het
kleingeld verdelen over de twee mand-
jes. Zo komen de extra collectes er wat
bekaaid af: Roepingenzondag op 3
mei jl.; Vastenactie 2020; Week voor
de Nederlandse Missionaris: de week
voorafgaand aan Pinksteren 31 mei en
1 juni 2020; de zondag voor de Oos-
terse Kerken op 10 mei jl.
 
Soms is er opeens een meevaller. Bij
de post, enige tijd geleden, lag een
envelop. Met inhoud.
En de volgende tekst:

Sterkte voor allemaal - in deze moeilij-
ke tijd. - Zorg voor elkaar en laat nie-
mand in de steek. - Denk ook goed na
over - hoe wil je verder. - Kun je minder
dingen laten. - Alle luxe minderen?
Groetjes, Addie van der Ploeg.
Dank voor de gift, en het mooie
gedicht!
 
Zo zijn er toch voldoende mogelijkhe-
den om extra  collectes te gedenken.
Een envelopje in de brievenbus van de
pastorie, een bedrag via de Givt-app,
of gewoon iets overmaken op het
bankrekeningnummer dat in het roze
gedeelte staat: Kerkbijdrage/stipen-
dia. Het komt altijd goed terecht.
Dank voor uw gulle gaven.
EvdW

Bedevaart
Zoals u elders reeds las: het is de
eerste keer – na 20 jaar – dat de Be-
devaart naar Echternach, op de dins-
dag na Pinksteren, niet kan doorgaan.
Er komen betere tijden aan!
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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 ►

     Bron: nl.jesus.net

WIJ MOETEN VERGEVEN,
OMDAT WE VERGEVING
NODIG HEBBEN!
 
'Zalig de barmhartigen, want zij zullen
barmhartigheid ondervinden' (Mt. 5,7).
Deze zaligspreking is bijzonder; het is
de enige waarin de oorzaak en de
vrucht van het geluk samenvallen,
namelijk de barmhartigheid. Degenen
die barmhartig zijn, zullen barmhartig-
heid ondervinden en zullen 'barmhar-
tigen' zijn. Deze wederkerigheid van
vergeving is niet alleen aanwezig in
deze zaligspreking, maar komt in het
Evangelie steeds terug.
 
Jezus zegt: "Oordeelt niet, dan zult ge
niet geoordeeld worden; veroordeelt
niet, dan zult ge niet veroordeeld wor-
den; spreekt vrij en ge zult vrijgespro-
ken worden" (Lc. 6,37). En in de brief
van Jacobus staat dat 'de barmhartig-
heid triomfeert over het oordeel' 
(2,13). Maar het is vooral in het Onze
Vader dat we bidden: 'En vergeef ons
onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren' (Mt. 6,12). Er
zijn twee dingen die niet van elkaar
gescheiden kunnen worden: de verge-
ving die we schenken en de vergeving
die we ontvangen.
 
Maar zo veel mensen hebben het
moeilijk en zijn niet in staat tot verge-
ving. De wederkerigheid van de barm-
hartigheid geeft aan dat we ons per-
spectief moeten veranderen. Dat kun-
nen we niet alleen, daar hebben we
Gods genade voor nodig en daar
moeten we om vragen. Wij zijn alle-
maal schuldenaren. Ten opzichte van
God, die zo gul is, en ten opzichte van
onze broeders en zusters.
 

We schieten allemaal tekort in het
leven. En we hebben behoefte aan
barmhartigheid. We weten dat ook wij
kwaad hebben gedaan, we doen nooit
al het goede dat we hadden moeten
doen. Maar juist dat gebrek wordt onze
kracht tot vergeving! We zijn schulde-
naren en als we beoordeeld worden
volgens de maat die wij voor anderen
gebruiken (vlg. Lc. 6,38), moeten wij
die maat oprekken en vergeven. Ieder-
een moet beseffen dat het nodig is te
vergeven, dat we vergeving nodig
hebben, en geduld. Dat is het geheim
van de barmhartigheid: wie vergeving
schenkt, wordt vergeven. Daarom gaat
God voor ons uit en vergeeft Hij ons
als eerste (vlg. Rom. 5,8).
 
Doordat we zijn vergeving ontvangen,
zijn wij zelf in staat om te vergeven. Zo
worden onze ellende en gebrek aan
gerechtigheid een kans om ons open
te stellen voor het rijk der hemelen,
voor Gods maat die barmhartigheid is.
 
Waar komt onze barmhartigheid van-
daan? Jezus heeft ons gezegd: "Weest
barmhartig, zoals uw Vader barmhartig
is" (Lc. 6,36). Hoe meer je de liefde van
de Vader ontvangt, hoe meer je zelf
liefhebt . Barmhartigheid is geen as-
pect als alle andere, maar is de kern
van het christelijk leven. Als heel ons
christen zijn ons niet tot barmhartig-
heid brengt, zijn wij de verkeerde weg
ingeslagen, want de barmhartigheid is

de enige ware weg van iedere spiritu-
ele reis. Gods barmhartigheid is onze
bevrijding en ons geluk. We leven van
barmhartigheid en kunnen het ons niet
veroorloven om het zonder barmhar-
tigheid te doen: het is de lucht die wij
ademen. We zijn te arm om voorwaar-
den te kunnen stellen, we moeten
vergeven, omdat wij vergeving nodig
hebben.
 
Paus Franciscus, bron: KN

Uitstel Eerste H. Commu-
nie-2020 en Vormsel-2020
 
In verband met COVID-19 zijn in de
hele parochie de vieringen van de
Eerste Heilige Communie uitge-
steld tot 27 september, mede af-
hankelijk van of de voorbereiding op
tijd kan worden afgerond.
De toediening van het H.Vormsel 
wordt een jaar uitgesteld.
Zie pagina 17.

      Bron: parochie-nederweert-eind.nl

             Bron: vormselcatechese.net

28



In memoriam
 
Op 97-jarige leeftijd is me-
vrouw Gerarda Maria Korte-
kaas-de Jong overleden.
Zij is weduwe van Wilhelmus
Antonius Kortekaas.
Haar laatste woonadres was
SWZ Woonzorgcomplex Willi-
brord.
Op woensdag 6 mei is de uit-
vaartplechtigheid gehouden,
waarna ze is begraven op ons
kerkhof. 
Moge zij  rusten in vrede. 
 
 

Misintenties
 
Zondag 31 mei (1e Pinksterdag):
Cornelia van Vroonhoven, Dirk
Eduard de Vlugt, Gerarda Korte-
kaas-de Jong, Corrie Knaap, over-
leden ouders Knaap-Remmers-
waal, overleden ouders van Bag-
gum-Vergeer, Mien en Dick van
Leeuwen-Schoorl, overleden ou-
ders Kuijpers-Steens, overleden
ouders van der Zwet-Zonneveld
Maandag 1 juni (2e Pinksterdag):
Gerarda Kortekaas-de Jong
Zondag 7 juni: Johanna van Galen-
Winnubst, Yvonne Lelieveld-van
Leeuwen, Gerarda Kortekaas-de
Jong, Dirk Eduard de Vlugt, familie
Oosterveer-Compier
Zondag 14 juni: Nico Verhart, Ton
Gordijn, Dirk Eduard de Vlugt
Zondag 21 juni: Cornelia van
Vroonhoven, Dirk Eduard de Vlugt,
overleden ouders Kuijpers-Steens,
overleden ouders van der Zwet--
Zonneveld, overleden ouders Ko-
nings-van Benten, overleden ou-
ders Van Baggum-Vergeer
Zondag 28 juni: Bernard Bosse,
Dirk Eduard de Vlugt, overleden
ouders Remmerswaal-van Winsen
 
 

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

Gevolg coronacrisis
 
Omdat er in deze maanden geen
vieringen zijn in onze kerk - behalve
2 gestreamde vieringen in mei - en
ook geen andere evenementen of 
te vermelden gebeurtenissen in
onze St. Willibrordusparochiekern,
hebben we deze maand en bij voort-
during van deze situatie misschien
ook de volgende maanden de om-
vang van het nieuws uit onze paro-
chiekern beperkt tot de 2 bladzijden
28 en 29;  bladzijde 30 wordt nu
ingenomen door de rubriek  '6 in 1'. 
  
 
NOOT: op zondag 28 juni a.s.
aanvang 10.00 uur (!) zal er weer
een eucharistieviering gestreamd
worden vanuit onze kerk; de link
daarvoor wordt tijdig geplaatst op
onze website www.sintwillibrordus-
wassenaar.nl. Ook de link voor de
vieringen in onze pzrochie op de
andere zondagen worden steeds
tijdig op onze website geplaatst!  LB
                                  

Look at the world
 
Look at the world,
everything all around us:
Look at the world,
and marvel every day.
Look at the world:
so many joys and wonders,
So many miracles along our way.
Praise to Thee, O Lord for all creation,
Give us thankful hearts,
that we may see:
All the gifts we share,
and every blessing
All things come of Thee.
Look at the earth bringing forth
fruit and flower;
Look at the sky,
the sunshine and the rain;
Look at the hills,
the trees and mountains,
Valley and flowing rivers,
field and plain:
           Praise to thee, ………
Think of the spring,
think of the warmth of summer,
Bringing the harvest
before the winter’s cold,
Everything grows,
everything has a season,
Till it is gathered to the Father’s fold:
           Praise to Thee, ……….
Every good gift,
all that we need and cherish
Comes from the Lord
in token of His love;
We are His hands,
stewards of all His bounty;
His is the earth,
and His the heavens above:
           Praise to Thee, ……….
 
Dit prachtige lied, geschreven en sa-
mengesteld door de Engelse compo-
nist Jonh Rutter, heeft Pro Deo voor de
laatste keer gezongen bij het afscheid
van Pastoor Hagen.
Dit lijkt heel erg lang geleden en intus-
sen is er veel gebeurd.
We hebben een nieuwe pastoor met
wie we door de omstandigheden nog
nauwelijks persoonlijk kennis hebben
kunnen maken.
Geen kerkdiensten, geen koffie na de
H. Mis. Geen koorrepetities.
'Look at the World', dat ziet er heel
anders uit. Wel rustiger, maar veel

mensen worstelen in de ziekenhuizen,
in de gezinnen, op het werk.
Mensen maken zich zorgen over hun
baan, hun zaak, hun toekomst.
.
Maar de natuur neemt zijn beloop. De
zon schijnt, de bomen en bloemen
bloeien, de schapen krijgen lamme-
tjes, de vogels fluiten.
Mensen staan voor elkaar klaar, be-
moedigen elkaar, geven elkaar een
bloemetje, doen boodschappen voor
elkaar.
Misschien geeft dit alles ons een beet-
je vertrouwen in de toekomst.
Laten we kijken naar de goede en de
mooie dingen om ons heen.
Mogen we in staat zijn onze zegenin-
gen te zien en te tellen.
Mogen wij zoals dit lied zegt:  'the mi-
racles on our way' ervaren.
Dat is wat ik iedereen in de komende
tijd toewens.
Ik hoop en bid dat Pro Deo dit lied weer
gauw in volle bezetting en met volle
overtuiging samen met u allen kan
zingen.                                                
                                         Pelgrim       
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De geschiedenis van de Sint
Willibrorduskerk, een
rijksmonument
In de loop van de 19e  eeuw groeide
de Wassenaarse bevolking zodanig
dat een grotere katholieke kerk nodig
was. Tot augustus 1905 werd gekerkt
in een klein kerkje, opgericht in 1724,
op de plaats waar nu de Warenar staat.
In februari 1904 gaf de bisschop van
Haarlem, waaronder Wassenaar toen
viel, toestemming voor de bouw van
een nieuwe kerk aan de Kerkstraat. De
nieuwe kerk werd gebouwd onder lei-
ding van pastoor J. Bruijstens.
Van juni 1885 tot zijn dood in januari
1906 was hij pastoor in Wassenaar. De
kerk werd voor een belangrijk deel voor
zijn  rekening gebouwd. Hij betaalde
120.290 gulden aan de bouw! Bruijs-
tens was de enige zoon van een rijke
familie uit Gouda, die een blekersbe-
drijf had.
De pastoor was zeer vrijgevig. Zo
schonk hij in 1900 een nieuw klooster
aan de zusters Franciscanessen in de
Kerkstraat. Op 28 augustus 1905 werd
de kerk ingewijd door bisschop Callier
van Haarlem.
Kort daarna overleed pastoor Bruijs-
tens. Zijn opvolger pastoor C. Thole-
naar heeft de kerk verder ingericht, wat
tot in de jaren 30 duurde.
 
Ontwerper van de kerk is N.M. Mole-
naar, leerling van P. Cuypers, ontwer-
per van onder meer het Rijksmuseum.
De kerk is een basilicale kruiskerk in
neo-gothische stijl, gebouwd in rode
baksteen.
Opvallend zijn de vele gebrandschil-
derde ramen. De oudste ramen wor-
den toegeschreven aan O. Mengel-
berg, zoon van W. Mengelberg, die de
communiebanken en preekstoel ver-
vaardigde.
Mengelberg beschikte aanvankelijk
niet over een eigen oven en moest de
uitvoering van zijn ontwerpen uitbeste-
den aan H. de Vos uit Utrecht. Hun
namen staan onder het raam in de
rechterzijkapel, met de H. Familie.
 
Op een aantal ramen zijn ook de
namen van de schenkers te vinden.
Onder hen waren de schapenkwekers.
Zij schonken de ramen in de huidige
Willibrorduskapel. De ramen werden
voor 2.454 gulden gemaakt door F.
Nicolaas.
Het raam boven de uitgang met de

De Sint Willibrorduskerk, met links de open
deur naar de Mariakapel. Foto: EvdW

verschijning van Maria aan Bernadette
werd geschonken door de dienstbodes
van de pastorie. De 100 gulden, die zij
hadden gespaard, waren echter niet
voldoende: de pastoor kreeg het res-
tant van het verschuldigde bedrag
gefactureerd door de maker, Joep Ni-
colaas. De dienstbodes hebben nooit
geweten, dat hun schenking niet 'kos-
tendekkend' was.
In de zestiger jaren heeft het kerkinte-
rieur een kleine 'beeldenstorm' onder-
gaan. De kerk werd ingericht volgens
de nieuwe liturgische eisen.  In de
80-tiger jaren is aan de hand van foto’s
de originele muurschildering groten-
deels hersteld.
 
De twee andere Wassenaarse ker-
ken komen in een volgend nummer
aan de beurt.
 
Joke Meijer-van der Aa, 
1ste secretaris Parochiebestuur

Onderzoek Erasmus Univer-
siteit en bisdom Rotterdam
Onderzoekers van de Erasmus Uni-
versiteit hebben in samenwerking met
het bisdom Rotterdam een vragenlijst
ontwikkeld over de verbondenheid van
katholieken met hun parochie en hoe
men aankijkt tegen de Rooms-Katho-
lieke Kerk. Gemiddeld is iets meer dan
20% van de Nederlandse bevolking
katholiek. In het bisdom Rotterdam,
dat qua grondgebied grotendeels gelijk
is aan de provincie Zuid-Holland, is dit
bijna 13%. Dat zijn in totaal ongeveer
466.000 katholieken.

Meedoen kan via deze link:
https://mailchi.mp/bisdomrotterdam/
vragenlijst-verbondenheid
 
Algemeen econoom van het bisdom
John Bakker: “We zien dat mensen
steeds bewuster nadenken over hun
betrokkenheid bij de kerk, over hun
inzet als vrijwilliger en de financiële
vertaling van hun betrokkenheid. Men-
sen vragen zich af: Waar geef ik voor?
Wat gebeurt er met mijn bijdrage? We
zijn benieuwd naar die betrokkenheid.
Dat willen we met dit onderzoek meer
op het spoor komen.” (...)
 

"De Kerk vertelt ons dat we afhankelijk
zijn van elkaar en God, en dat we
dankbaar mogen zijn voor wat we
ontvangen. Onze huidige situatie doet
een appèl op ons om wat nu vanzelf-
sprekend is, zoals meer omzien naar
elkaar, mee te nemen naar de toe-
komst toe en misschien ook bepaalde
vanzelfsprekendheden achter ons te
laten vanuit een vernieuwd besef van
wat er werkelijk toe doet. We zijn be-
nieuwd of mensen dat herkennen en
vertalen in hun financiële betrokken-
heid op de Kerk."
 
De vragenlijst is gericht op mensen die
rooms-katholiek zijn (al dan niet kerk-
ganger) en bestrijkt een aantal onder-
werpen, zoals kerkbezoek, donatiege-
drag, en percepties met betrekking tot
de vieringen in de parochie. Aangezien
we momenteel door het coronavirus in
een bijzondere tijd leven, wordt er ook
gevraagd of er iets veranderd is in uw
gedrag/visie met betrekking tot de
Rooms-Katholieke Kerk.

Het invullen van de vragenlijst duurt
ongeveer twintig minuten. John Bak-
ker: “We hopen dat mensen enthousi-
ast zijn en die tijd willen nemen om de
vragen in te vullen. Het is een manier
om in gesprek te zijn over de dingen
die we belangrijk vinden. Ik hoop dat
mensen zich uitgedaagd voelen om
hun mening te geven. En dat ze ande-
ren aan willen steken om de vragenlijst
ook in te vullen.”
Alle katholieken worden van harte uit-
genodigd om mee te doen en de vra-
genlijst door te sturen naar anderen
voor wie dit ook interessant is.
 
Bron: bisdom Rotterdam
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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 a.i.: Marten van der Meer,tel. 06 3066 6681
e-mail: movandermeer@martenconsultancy.net
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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