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Een inkijkje in de geschiede-
nis van de Wassenaarse RK
kerken
Deel twee, De Goede Herderkerk
 
De parochie De Goede Herder werd
opgericht op 15 mei 1923 door de
bisschop van Haarlem, mgr. Callier.
Kapelaan Meijsing van de St. Willibror-
duskerk kreeg de opdracht om de op-
richting van een nieuwe parochie voor
te bereiden in Wassenaar-Zuid (park
de Kieviet of park Oud Wassenaar). In
1923 werd een terrein genaamd  'rond-
om de Driesprong' gekocht voor
fl.120.000,-. Aanvankelijk werd er ge-
kerkt in een noodkerk. De schuur van
boerderij de Driesprong werd ver-
bouwd tot kerk en de bijbehorende
woning werd pastorie. Kapelaan Meij-
sing werd de eerste pastoor. Op 21 mei
1923 werd de noodkerk ingewijd.
Ir. J. van der Laan, een telg uit een
beroemde Leidse architectenfamilie,
kreeg in de 2e helft van de twintiger
jaren de opdracht een ontwerp te
maken voor een nieuwe kerk met de
hoofdingang aan de Stoeplaan. Tus-
sen 1931 en 1932 werd de kerk ge-
bouwd als onderdeel van een katholiek
complex onder meer bestaand uit een
kosterswoning en een lagere school.
De kerk werd ingewijd op 10 april 1932
en is gebouwd in traditionalistische
stijl.
Het 3-beukige gebouw heeft een basi-
licavorm met een klokkentoren met
tentdak aan de noordkant. In de be-
schrijving in de gemeentelijke monu-
mentenlijst uit 1993 wordt opgemerkt:

'Vooraanstaande kunstenaars uit het
katholieke milieu van voor de Tweede
Wereldoorlog hebben bijgedragen aan
het interieur. Met zijn gaaf gebleven
aankleding geeft het kerkgebouw een
goed beeld van het hoge peil van de
kerkelijke kunst in deze periode'.
 
Opvallend is het koperen baldakijn
boven het hoofdaltaar, een ontwerp
van architect Van der Laan en uitge-
voerd door de gebroeders Brom uit
Utrecht. Het opaline glasmozaiek
(destijds een nieuwe techniek) met de
afbeelding van de Goede Herder is
tijdens de bouw gemaakt door Joep
Nicolaas. Nicolaas heeft ook de ont-
werpen gemaakt voor 20 glas-in-lood-
ramen die vanaf 1931 tot in de zestiger
jaren zijn geplaatst. Charles Vos
maakte tussen 1941 en 1956 tien
houten beelden. De namen van de
afgebeelde heiligen staan op de con-
soles. Van een biechtstoel is een ico-
nenkapel gemaakt met vier houten en
dertien brons-koperen iconen verkre-
gen in 1998 uit de nalatenschap van
mevrouw en mijnheer Metkemeijer
(oud hoofd van de toenmalige Pius-X
school). Tussen 2012 en 2016 zijn in
de nissen in de Mariakapel acht pane-
len geplaatst, ontworpen door Judith
Lansink uit Amsterdam, die het leven
van Maria uitbeelden. Daarmee is de
wens van bouwpastoor Meijsing als-
nog in vervulling gegaan.  De kerk is
een rijksmonument.

Joke Meijer-van der Aa,
1ste secretaris Parochiebestuur

Parochiebestuursvergade-
ring op maandag 25 mei jl. in
het Bondsgebouw 
Voor het eerst was Pim Kouwenhoven
aanwezig, per 1 juli voorzitter van de
Beheercommissie in Oegstgeest. Er
zijn gesprekken gaande om de vaca-
ture van penningmeester in te vullen,
en een opvolger voor de portefeuille
gebouwen aan te trekken.
De protocollen voor wat betreft  het
starten van de eucharistievieringen in
alle kerken worden besproken. Het
vergt enorm veel werk en tijd van alle
medewerkers. De bisschoppen willen
beslist geen risico nemen. Hopelijk
kunnen de vieringen in juni of juli weer
beginnen. Parochianen missen hun
kerkgemeenschap.
Het huis waar pastoor Hagen gewoond
heeft gaat in de verkoop. De ontwikke-
lingen rond de Warenar, La France,
Moeder Godskerk en Groenendaal 8A
werden besproken. Alsmede de herbe-
stemming van de Sint Jozefkerk.
De ledenadministratie DocBase/Exact
Online is nog niet helemaal duidelijk
voor de gebruikers. Vanuit het paro-
chiebestuur zal een informatieavond
belegd worden in samenwerking met
Ad Sosef. Hij is door het bisdom aan-
gesteld om dit proces te begeleiden.
Doordat er geen vieringen zijn vallen
alle collectes weg. Het is belangrijk om
via de Givt-app deze collectes te laten
doorgaan. Heel bijzonder dat dankzij
Astrid van der Valk nu alle kerken van
onze parochie H. Augustinus hieraan
deelnemen. 
EvdW

Boven vlnr: pastoor Rochus Franken (voorzitter) Joke Meijer-van der Aa(1e secr.), Emmy van der Wilk (2e secr. + PR), Jan Konst (begraafplaatsen)
Onder vlnr:Marten van der Meer (vicevoorzitter),Joost Westgeest (algemeen lid), Chris Warmenhoven (gebouwen)
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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

Laat u vooral niet tegenhouden!
Gelukkig, alles gaat langzaam weer beginnen. Het geeft me een
dubbel gevoel. Aan de ene kant: u mag weer komen en de
Communie ontvangen. Aan de andere kant: ik had nooit gedacht
dat ik dit zou meemaken. Dat je moet reserveren voor je naar de
Mis kunt. Als kerk wil je open zijn, gastvrij. Iedereen mag binnen
komen. Maar de overheid eist een reserveringssysteem. (Hierover
meer verderop in het parochieblad. Het is eenvoudig. U belt uw
eigen secretariaat, net zoals u dat doet wanneer u een misinten-
tie opgeeft.)
 
Iedere Mis zegt Jezus in de Communie tegen u: “Dit ben ik zelf.
Ik hou van je. Ik ken je dromen, je ideeën, je idealen. Je pijn, angst
en verdriet voel ik ook. Jij bent voor mij een fantastisch mooi mens.
Ik hou van je: mijn liefde voor jou zit heel diep. Ik geef mijzelf aan
jou in iedere Communie. Daarmee wil ik je een nog mooier mens
maken.”
 
Dit is gigantisch, als je er over nadenkt!
 
U mag weer naar de Mis komen! Als alles goed blijft gaan, mogen
vanaf 1 juli 100 personen aan de vieringen deelnemen. Vertegen-
woordigers van de beheercommissies en pastoraatgroepen zijn
de afgelopen weken druk bezig geweest met voorbereidende
activiteiten, zoals het aangeven van looproutes en markeringen
voor het garanderen van de minimale afstand van anderhalve
meter. Hartelijk dank voor het vele werk dat verzet is!
 
Ik hoop dat we er toch samen wat van kunnen maken en zo onze
parochie vitaal kunnen houden. Door alle hygiënemaatregelen
lijkt het ingewikkeld naar de Mis te komen, maar van mensen die
al geweest zijn, hoor ik dat het allemaal reuze meevalt en snel
went. Laat u dus vooral niet tegenhouden!
 
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

Uit het Pastoraal Team
Het Pastoraal Team vergaderde de
afgelopen periode via een Skype ver-
binding. Maar we hopen binnenkort
elkaar weer ‘live’ te kunnen ontmoeten!
 
In de teamvergadering van 9 juni heb-
ben we uitgebreid bekeken of alle
protocollen van de bisschoppen in
onze parochiekernen gerealiseerd
zijn. Op alle locaties is keihard gewerkt.
We kunnen starten met publieke litur-
gische vieringen vanaf 9 juni. We zijn
als pastores zeer dankbaar dat dit weer
kan! Hoe het in de praktijk zal uitwer-
ken? We zullen het zo goed mogelijk
doen en evalueren wat we tegenko-
men.
 
De bisschoppen doen een aanbeve-
ling om door te gaan met de extra
openstelling van het kerkgebouw, ook
als we weer publieke liturgische vierin-
gen hebben. We laten het aan elke
parochiekern zelf over of ze hier mee
door willen gaan.
 
Er zijn twee onderwerpen waar we lang
en zorgvuldig over gesproken hebben,
omdat het een zeer gecompliceerde
materie betreft. Het eerste onderwerp
is het liturgisch rooster tijdens de zo-
mervakantie. Het tekort aan priesters
in Nederland is groot en we zijn aan
het eind van onze mogelijkheden ge-
komen. In de zomer lukt het niet meer
alle vieringen door te laten gaan. We
kunnen gewoon niemand meer  vin-
den. Daarom zullen de doordeweekse
vieringen van de kapelaan tijdens zijn
vakantie (30 juli t/m 20 augustus) ver-
vallen. Hetzelfde geldt voor de doorde-
weekse vieringen van de pastoor tij-
dens zijn vakantie (7 t/m 25 septem-
ber).
 
Het tweede ingewikkelde onderwerp
zijn de Eerste Communievieringen. De
bisschoppen schrijven: “Eerste Heilige
Communievieringen in groepsverband
kunnen niet plaatsvinden, omdat al
snel meer dan 30 mensen (ouders,
opa’s, oma’s, broertjes, zusjes enzo-
voorts) aanwezig zullen zijn. Eerste
Heilige Communievieringen met enke-
le eerstecommunicanten kunnen wel
plaatsvinden, mits men verder binnen
alle normen van het protocol blijft. Men
kan overwegen om na 1 juli successie-
velijk op meerdere zondagen in de
geloofsgemeenschap twee of drie

Pastoraal woord
Vanaf 1 maart zijn veel gewone dingen anders geworden. Het verschrikkelijke
coronavirus heeft heel de wereld, ons land, onze samenleving en de Kerk op
zijn kop gezet. De Katholieke Kerk over de hele wereld heeft getracht antwoord
te geven op deze zware situatie door steeds het gebod van de Heer voor ogen
te houden: ‘De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God be-
minnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand, en geheel uw
kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander
gebod voornamer dan deze twee.’ (Mc. 12,29-31)
 
In welke crisis de wereld ook terechtkomt, de Kerk moet altijd vanuit deze twee
geboden blijven leven en handelen. Als er van ons gevraagd wordt om de Heer
onze God te beminnen met geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel ons ver-
stand en geheel onze kracht, dan mogen we dit op bijzondere wijze uitdrukken
in de kerk als we de Eucharistie vieren. Er is nu veel veranderd in de manier
waarop we in de kerk bij elkaar kunnen komen om Jezus te ontvangen in de
Eucharistie. Deze verandering doet veel met ieder van ons. Als je even een
kaars wilt aansteken bij Maria of gewoon op zondag of doordeweeks naar de
H. Mis wilt gaan, en als je vrijwilliger bent in de kerk, komt er veel op je af en
wordt er nog meer van je gevraagd. Ook als gewijde persoon heb je met veel
veranderingen te maken, de hele gemeenschap wordt geraakt. Ieder van ons
gaat op zijn of haar manier met deze veranderingen om. Laten we dit allereerst
bij God brengen in ons persoonlijk gebed. Want God nodigt ons dag en nacht
uit om tot Hem te naderen, zeker als we ervaren dat veranderingen in het leven
veel met ons doen. God kent ons beter dan wie ook, zelfs beter dan wij ons zelf
kennen. Onze persoonlijke nadering tot God in het gebed kan ons helpen, ons
open te stellen voor wat de Kerk ons nu vraagt, en ertoe bijdragen dat we beter
begrijpen waarom de Kerk dit vraagt. Dingen zoals je aanmelden voor de Mis,
handen wassen, niet meer kunnen zitten waar je gewend bent, geen vredeswens
meer geven met een handdruk. Communie ontvangen met een tang of pincet
en nog vele andere veranderingen. In deze crisistijd toont de Kerk haar liefde
voor de Heer juist ook door haar verstand te gebruiken. We mogen de risico’s
van deze tijd niet onderschatten, want het coronavirus is een onzichtbare vijand,
die bij onoplettendheid kan toeslaan. In onze beleving is de Kerk misschien te
voorzichtig of zelfs angstig, bijvoorbeeld als je het vergelijkt met hoe anderen
soms omgaan met corona. Dan is het goed dat we ons realiseren dat de Kerk
deze maatregelen neemt uit zorg voor de naaste. ‘Gij zult uw naaste beminnen
als uzelf.’
 
Mogen we ook in deze tijd trouw blijven aan de Kerk van de Heer. Trouw blijven
aan de Kerk die ons met elkaar verbindt en ons maakt tot een gemeenschap
die samenkomt om de Heer te danken en Jezus te ontvangen. Mogen we samen
binnen en buiten de Kerk de liefde en de vrede uitdragen die Hij ons geeft, in
ons dorp, ons gezin, ons werk en waar we ook zijn.
 
Kapelaan Boris
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communicanten uit te nodigen om hun
Eerste Heilige Communie te ontvan-
gen.”
 
We streven ernaar om de communi-
canten van dit jaar in september of
oktober hun Eerste Communie te laten
doen, op een manier die past binnen
het protocol van de bisschoppen. Hoe
dit precies zal zijn, zullen we in de
komende tijd nog bekendmaken, in de
eerste plaats aan de kinderen en ou-
ders om wie het gaat. Maar het zal
zeker anders zijn dan in andere jaren.
 
Wat betreft de Eerste Communie van
2021 zal de voorbereiding helaas niet
(deels) kunnen gebeuren via de cen-
trale parochiële gezinscatechese in
Voorschoten. Omdat hier vaak meer
dan 300 mensen bij aanwezig waren,
stellen we de parochiebrede gezinsca-
techesebijeenkomsten uit tot een vac-
cin ontwikkeld is. De Eerste Commu-
nievoorbereiding voor 2021 zal daar-
om per dorp plaatsvinden.
 
Hard denkend en zoekend proberen
we zo oplossingen te vinden voor
zaken waar we tot voor kort nooit over
hoefden na te denken. We hopen op
uw begrip en dat u met ons wilt probe-
ren onze parochie vitaal te houden,
juist nu we soms maar beperkte keu-
zemogelijkheden hebben. Wanneer
we in deze geest samen onze parochie
steunen, mogen we hopen dat veel
dingen goed komen.
 
Pastoor Rochus Franken

Pastoraal werk in coronatijd
In coronatijd kleurden de Zuid Holland-
se Eilanden op de kaart van het RIVM
diep rood door het hoge aantal besmet-
tingen met het virus. Lizzy Beenhakker
maakte het als pastoraal werkster van
dichtbij mee. Ze ondersteunde artsen
en verpleegkundigen, die telefonisch
hun verhaal kwijt konden en ook zelf
stond ze soms, volledig gehuld in be-
schermende kleding, naast de patiën-
ten die vochten voor hun leven. Toch
zag ze in die ellendige tijd ook parel-
tjes.
 
“Gisteren was ik op tuinbezoek, dat
doe ik nu in plaats van huisbezoek, bij
een oudere dame die graag weer naar
de kerk wil komen”, vertelt Lizzy Been-
hakker van parochie De Heilige Fami-

lie. De schrik van wat zich rond het
coronavirus afspeelde zit er nog flink
in bij de parochianen. “De dame ver-
telde dat ze het nog wel eng vindt. Ik
heb haar uitgelegd dat we ruim uit el-
kaar zitten en de handen vooraf ont-
smetten. Vanmorgen belde ze me dat
ze het toch nog niet aandurft. Dat
speelt denk ik voor veel oudere men-
sen op dit moment.”
De Zuid Hollandse Eilanden werden
hard geraakt tijdens de corona-uit-
braak. “In een van de verzorgingshui-
zen zijn wel 23 mensen overleden aan
corona. En veel mensen werden ziek.
Lang niet alle besmettingen zijn ook
geregistreerd."
 
De geestelijke verzorging raakte over-
vraagd en Lizzy kreeg het verzoek of
ze beschikbaar kon zijn voor pastorale
ondersteuning aan zorgpersoneel.
Regelmatig werd ze gebeld voor een
gesprek: “Artsen en verpleegkundigen
konden hun verhaal bij me kwijt. Ze
waren in die periode alleen maar bezig
met overlijden. Mensen stierven onder
hun handen. En dat zonder aanwezig-
heid van familie. Dat is heel zwaar. Ze
hadden ook vragen over angst voor de
dood, of hoe je aankijkt tegen zo’n
virus. Dan is het mooi om er voor hen

Zomaar! In de brievenbus voor Désirée de
Bruijn! Ter bemoediging in deze bizarre tijden!
Groet van de Facebookgroep 'De anonieme
sjaal'

te zijn. Ook denk ik wel dat er nu meer
bewustwording ontstaan is over het
belang van geestelijke zorg.”
 
Zelf stond Lizzy ook met enige regel-
maat op de ic of aan het bed van een
patiënt, ingepakt in beschermende
kleding. “Ik stond er wel met knikkende
knieën hoor, want het is toch een
brandhaard waar je je in bevindt. En
dat is heftig. Toch merkte ik juist op
zo’n moment dat mijn pastorale werk
er toe doet. Mensen konden soms niet
meer praten door hun benauwdheid,
maar ik kon er wel voor hen zijn. Ze
voelden mijn hand door de hand-
schoen heen. Ik sprak een zegen over
hen uit en heb voor hen gebeden.”
 
Bron: bisdom Rotterdam

Blijf vissen, er komt een tijd dat het lukt! Bron:
Tussenbeide

Mgr. Liesen over kerkelijk
leven op anderhalve meter
“Het is geweldig dat de kerk weer open
mag. We hebben er naar uitgekeken,
echt naar verlangd. We hebben mooie
ervaringen opgedaan natuurlijk met
livestream. Maar er gaat niets boven
dat je elkaar kunt zien en samen in de
kerk kunt zijn en gewoon kunt vieren.
Dat is een diep verlangen. Ik voel dat
zelf. Ik heb dat ook bij de andere bis-
schoppen gemerkt. Maar ik heb het
vooral ook hier gemerkt bij de mensen
rondom de kathedraal, waar we nu
staan.”
De bisschop vertelt over de anderhalve
meter, over dat er nu niet gezongen
kan worden in de kerk, terwijl 'zingen
dubbel bidden' is. En over het pincet
waarmee vanaf Sacramentsdag 14
juni de communie weer uitgereikt kan
worden. Deze blijkt oude papieren te
hebben in de geschiedenis van de
Kerk. Bisschop Liesen is binnen de
Nederlandse Bisschoppenconferentie
referent voor liturgie.
 
Bron: bisdom Rotterdam
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 VERBOND
 
Wanneer het gaat om het kerkelijk
huwelijk, spreekt de Kerk van een ‘ver-
bond’: ‘Het huwelijksverbond, waar-
door man en vrouw een het algehele
leven omvattende gemeenschap vor-
men…’
Wat betekent dat eigenlijk, een ver-
bond? Daarvoor kunnen we te rade
gaan bij de Bijbel. In het Oude Testa-
ment komt het woord zo’n 300 x voor,
vaak in de eerste vijf boeken van
Mozes (met name in Genesis, Exodus
en Deuteronomium), in de Psalmen en
bij de grote profeten. Het Hebreeuwse
woord is ברית, ‘berit’. Het staat voor de
duurzame binding die God met men-
sen aangaat, de plechtige belofte van
zijn altijddurende trouw, die om ant-
woord en bevestiging vraagt.
 
In Genesis 9 gaat God na de zondvloed
een verbond aan met Noach, zijn na-
geslacht en alle levende wezens:
God zei tot Noach en zijn zonen: “Nu
ga Ik mijn verbond aan met u en met
uw nageslacht, en met alle levende
wezens die bij u zijn, met de vogels en
de viervoetige dieren, met alle dieren
van de aarde die bij u zijn, al wat uit de
ark is gekomen, al het gedierte van de
aarde. Ik ga met u een verbond aan,
dat nooit meer enig levend wezen door
het water van de vloed zal worden
uitgeroeid, en dat er zich nooit meer
een vloed zal voordoen om de aarde
te verwoesten. (..) Ik zet mijn boog in
de wolken; die zal het teken zijn van
het verbond tussen Mij en de aarde.
Als de boog in de wolken staat, zal Ik
hem zien en daarbij denken aan het
altijddurend verbond tussen God en
alle levende wezens, alles wat op de
aarde leeft.’’ (Gen. 9, 8-11+ 13 + 16)
 
Het meest wordt in het Oude Testa-
ment verteld over het verbond van God
met Abraham en diens nakomelingen,
waaruit het volk Israël zou voortkomen:
‘Toen Abram negenennegentig jaar
was, verscheen Jahwe hem en zei: “Ik

ben God almachtig, richt uw schreden
naar Mij en gedraag u onberispelijk. Ik
wil een verbond met u aangaan en u
zeer talrijk maken.” Toen wierp Abram
zich ter aarde, en God sprak tot hem:
“Dit is mijn verbond met u: Gij zult de
vader worden van een menigte volken.
Gij zult niet langer Abram heten; uw
naam zal Abraham zijn, want Ik maak
u tot vader van een menigte volken. Ik
zal u zeer vruchtbaar maken, volken
zal Ik van u maken, zelfs koningen
zullen uit u voortkomen. Ik sluit een
verbond met u en uw nakomelingen,
geslacht na geslacht, een altijddurend
verbond: Ik zal uw God zijn en de God
van uw nakomelingen. Geheel Ka-
naän, het land waar gij nu als vreem-
deling verblijft, zal Ik aan u en uw na-
komelingen geven om het voor altijd te
bezitten, en Ik zal hun God zijn.” Verder
zei God nog tot Abraham: “Gij van uw
kant moet mijn verbond onderhouden,
gij en uw nakomelingen, geslacht na
geslacht.”
God wordt in aansluiting bij dit verbond
met Abraham en zijn nakomelingen
vaak de God van Abraham, Isaak en
Jacob genoemd: God zet zijn verbond
voort met Isaak, Abrahams zoon en
met Jacob, zijn kleinzoon, en met alle
daaropvolgende generaties.
 
Als het volk Israël door Mozes uit
Egypte wordt geleid en de lange reis
maakt door de woestijn op weg naar
het beloofde land Kanaän, sluit God op
de berg Sinaï opnieuw een verbond
met zijn volk:
‘De volgende morgen besteeg Mozes
in alle vroegte de Sinaï, zoals Jahwe
hem bevolen had. De twee stenen
platen nam hij mee. Jahwe daalde neer
in een wolk, kwam bij hem staan en
riep de naam Jahwe uit. Jahwe ging
hem voorbij en riep: “Jahwe! Jahwe is
een barmhartige en medelijdende
God, lankmoedig, groot in liefde en
trouw, die goedheid bewijst tot in het
duizendste geslacht (…)” Onmiddellijk
viel Mozes op zijn knieën en boog zich
neer. Toen sprak hij: “Och Heer, wees

zo goed en trek met ons mee. Dit volk
is wel halsstarrig maar vergeef toch
onze misdaden en zonden, en be-
schouw ons als uw eigen bezit.”  Hij
antwoordde: “Ik wil een verbond met u
sluiten. Voor heel uw volk zal Ik won-
deren doen, zoals er nergens op aarde
en bij geen enkel volk ooit zijn ge-
schied. Heel het volk waarbij gij leeft
zal aanschouwen hoe ontzagwekkend
de werken zijn die Ik, Jahwe, voor u ga
doen. Onderhoud wat Ik u heden voor-
schrijf. Stel deze bepalingen op schrift,
want op grond van deze bepalingen
sluit Ik met u en met Israël een ver-
bond.”’  (Ex. 34, 4b-7 + 8-11a + 27b)
Steeds weer zullen er tijden zijn dat het
volk het verbond met God veronacht-
zaamt, zijn geboden overtreedt en
zelfs tot afgodendienst vervalt. Steeds
weer toont God zich bereid tot verge-
ving en tot een nieuw begin: Hij blijft
trouw aan zijn verbond.
 
In de tijd van de profeten wordt steeds
sterker het besef dat het heil dat God
zijn volk belooft door zijn verbond,
bestemd is voor alle volken, tot aan de
uiteinden der aarde. Eigenlijk net zoals
het verbond met Noach, waarin alle
mensen en alle levende wezens be-
trokken waren:
‘Ik, Jahwe zelf, heb u geroepen om heil
te brengen, Ik neem u bij de hand, Ik
vorm u en bestem u om de man te zijn
van mijn verbond met het volk, het licht
voor de naties, om blinde ogen te ont-
sluiten, om gevangenen uit de kerker
te bevrijden, uit de gevangenis dege-
nen die wonen in de duisternis. Ik ben
Jahwe, dat is mijn naam, mijn glorie
deel Ik met geen ander, mijn roem niet
met de godenbeelden. Wat vroeger
gezegd is kwam uit en nieuwe dingen
kondig Ik u aan, Ik laat ze u horen nog
voor ze ontkiemen. Zingt een nieuw
lied, Jahwe ter eer, zijn lof moet weer-
klinken van de verste hoeken der
aarde.’ (Jes. 42, 6-10a)
Deze woorden worden bij monde van
de profeet Jesaja gericht tot de ‘knecht
des Heren’, mogelijk een personi-
fiëring van het volk Israël. In de chris-
telijke traditie worden zij toegepast op
Jezus Christus, Zoon van God, zoon
van het volk Israël, die alle volken be-
trekt in het heilsverbond met God, het
Licht voor de wereld (vgl. Joh. 8, 12).
 
In het Nieuwe Testament komt het
woord ‘verbond’ zo’n 40 x voor, het
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meeste in de brief aan de Hebreeën:
16 x. Het Griekse woord is διαθηκη,‘-
diathèkè’. Dat woord kan zowel ‘ver-
bond’ als ‘testament’ betekenen. Daar-
mee is meteen duidelijk dat het Oude
Testament, onze naam voor het ge-
deelte van de Bijbel dat overeenkomt
met de Joodse Tenach, verwijst naar
het eerste, of ‘oude’ verbond: het ver-
bond dat God sloot met Abraham en
zijn nageslacht, het volk Israël. Het
Nieuwe Testament, waarin het leven
en optreden van Jezus Christus en van
de vroege Kerk wordt beschreven,
verwijst dan naar het tweede, of ‘nieu-
we’ verbond: Jezus opent het verbond
met Abraham voor alle mensen van
alle volken en landen en talen.
Paulus was bij uitstek de apostel die
dit evangelie, dit goede nieuws, in de
hele toenmalig bekende wereld heeft
verspreid. In het verbond van Christus
worden Joden en niet-Joden één:
‘Beseft dus goed, dat gij, vroeger ‘de
heidenen’ geheten, ‘de onbesnede-
nen’, zo genoemd door hen die zich
vanwege een lichamelijke ingreep ‘de
besnedenen’ noemen, bedenkt dat gij
indertijd van Christus gescheiden
waart, uitgesloten van de gemeen-
schap van Israël en van de verbonden
waaraan de belofte verbonden was,
zonder hoop en zonder God in de we-
reld. Thans echter zijt gij die eertijds
veraf waart, in Christus Jezus dichtbij
gekomen, door het bloed van Christus.
Want Hij is onze vrede, Hij die de twee
werelden een gemaakt heeft, en de
scheidsmuur heeft neergehaald (…)’
 (Ef. 2, 11-14a)
Door schade en schande heeft de Kerk
overigens moeten leren, dat door het
tweede, ‘nieuwe’ verbond, door Chris-
tus geopend voor alle volken, niet het
eerste, ‘oude’ verbond van God met
het volk Israël, ongedaan is gemaakt.
Wel leert Paulus, en met hem de Kerk,
dat wij door Christus naar de geest
allen tot het nageslacht van Abraham
gaan behoren, van hem, die een ‘vader
van vele volkeren’ genoemd wordt.
In de prachtige lofzang van Maria, het
Magnificat, dat citeert uit de tekst van
Jesaja die ik hierboven heb weergege-
ven, wordt het verbond genoemd:
‘Zo toont Hij zijn barmhartigheid aan
onze vaderen en is zijn heilig verbond
indachtig, de eed die Hij gezworen
heeft aan onze vader Abraham, ons te
geven om uit de hand van vijanden
bevrijd Hem zonder vrees te dienen in

vroomheid en gerechtigheid al onze
dagen voor zijn aanschijn.’ (Lc. 1,
72-75)
Christus biedt ons zijn verbond heel
tastbaar en concreet aan in de eucha-
ristische gaven van zijn Lichaam en
Bloed, in de Communie die we nu –
God zij dank – weer  mogen ontvan-
gen. Paulus: ‘Zelf heb ik immers van
de Heer de overlevering ontvangen die
ik u op mijn beurt heb doorgegeven,
dat de Heer Jezus in de nacht waarin
Hij werd overgeleverd, brood nam, en
na gedankt te hebben, het brak en
zeide: “Dit is mijn lichaam voor u. Doet
dit tot mijn gedachtenis.” Zo ook na de
maaltijd de beker, met de woorden: “-
Deze beker is het nieuwe verbond in
mijn bloed. Doet dit, elke keer dat gij
hem drinkt, tot mijn gedachtenis.” Tel-
kens als gij dit brood eet en de beker
drinkt, verkondigt gij de dood des
Heren, totdat Hij komt.’(1 Kor. 11,
23-26)
Mogen onze huwelijken en gezinnen,
onze vriendschappen en al onze rela-
ties gedragen en gevoed worden door
de altijddurende trouw die de Heer ons
in zijn verbond bewijst.
 
Diaken George Brink

Heilige van de maand: Maria
Koningin 
Op 22 augustus vieren we het feest van
Maria, Koningin van hemel en aarde.
Een week eerder, op 15 augustus,
vieren wij Maria Tenhemelopneming
(Maria-Hemelvaart). Opgenomen in
de hemel werd zij bij aankomst door
God onze Vader bekleed met konink-
lijke waardigheid en werd zij door de
Vader en de Zoon in de Heilige Geest
tot koningin gekroond.

Onze Heilige Moeder Maria bekleedt
een grote rol in Gods plan voor onze
redding: vanaf haar jawoord, dat zij vol
geloof bij de Boodschap gaf en waarin
zij onder het kruis zonder aarzelen
volhardde, tot aan de eeuwige bekro-
ning van alle uitverkorenen.
Het moederschap van Maria, onze
Koningin van hemel en aarde, duurt
ononderbroken voort. Zij heeft dit bij
aankomst in de hemel niet terzijde
geschoven. Zij blijft onze steun en
voorspraak bij God de Vader. Ook
daarom wordt de heilige Maagd in de
Kerk aangeroepen onder de titels van
voorspreekster, helpster, bijstand,
middelares (Lumen Gentium 62).
Al sinds de middeleeuwen wordt over
en tot Maria gezongen en gebeden in
kerkelijke hymnen en litanieën, zo ook
in het ‘Salve Regina’, het ‘Wees ge-
groet, Koningin’.  
 
Op voorspraak van Maria, Koningin
van hemel en aarde, moge God u en
uw geliefden, uw families en onze pa-
rochie zegenen!
 
In Christus,  Diaken Peter Winnubst

Salve Regina
Salve, Regína, mater misericórdiae;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle. Eia ergo, ad-
vocáta nostra, illos tuos misericórdes
óculos ad nos convérte. Et Iesum,
benedíctum fructum ventris tui, nobis
post hoc exsílium osténde.O clemens,
o pia, o dulcis Virgo María.
 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van
barmhartigheid; ons leven, onze
vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen
van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en
wenend in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster, 
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht van uw
schoot. O goedertieren, o liefdevolle,
o zoete Maagd Maria.
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Hof van Lof, waar planten
Gods lof zingen
Ruim zeshonderdvijftig jaar al ligt aan
de Maas het stadje Megen, beschut
door een bocht van de dijk. En driehon-
derdvijftig jaar staat daar een klooster
van de minderbroeders Franciscanen.
De broeders wonen er, bidden in de
kerk het koorgebed, werken in huis of
daarbuiten.
Vroeger bestond dat werk uit onderwijs
op de Latijnse school, het gymnasium
aan de overkant van de straat, en as-
sistentie in de zielzorg in de omgeving.
Tegenwoordig is dat werk met name
aandacht voor gasten die een paar
dagen komen meeleven met de broe-
ders en staat dit huis vooral open voor
jonge mensen die op zoek zijn naar
diepgang in hun leven.                       
                                   
Driehonderdvijftig jaar ook heeft het
klooster een ommuurde tuin. Het is
altijd een moestuin geweest, maar
omdat het aantal bewoners kleiner
werd kwam een flink deel van de tuin
beschikbaar voor een nieuwe bestem-
ming: de Hof van Lof.

Fotoboek afscheid
Van het afscheid van pastoor Michel is
een fotoboek gemaakt. Als lid van de
afscheidscommissie heb ik dit namens
ons allen aangeboden tijdens zijn eer-
ste zondagse Eucharistieviering in de
kathedraal, op het feest van de H. Drie-
eenheid. Het was eigenlijk de bedoe-
ling om dit te doen na afloop van de
presentatieviering, maar door de coro-
natijd liepen de dingen anders. Pastoor
Michel was er erg blij mee en laat jullie
allen groeten. Het Pastoraal Team en
de hele parochie zijn nog dagelijks in
zijn gebed, voegde hij eraan toe.
 
MdM

Eeuwenlang heeft in de tuin het nut
voorop gestaan. Maar de bomen,
bloemen en planten mogen nu hun
eigen verhaal vertellen. Niet om wat ze
opbrengen worden ze gewaardeerd,
maar om wat ze zijn. Ze zijn een stuk-
je van de schepping, heel mooi door
hun kleur en vorm, verbazend door hun
manier van groeien en voortplanten,
boeiend ook door de ideeën waarop ze
je brengen.
 
Er staan 150 verschillende planten in
de tuin, die allemaal hun 'lof aan onze
schepper' zingen. Daarnaast staan ze
symbool voor kerkelijke feesten, sym-
bolen en kleuren of voor een persoon
aan wie de Hof van Lof wil helpen de
gedachte levend te houden.                

          Afbeelding: Clara en Franciscus              
        ontmoeten elkaar in San Damiano            
                                                                           
    
   

                                                           
Zo lijkt de zonnebloem wel een afbeel-
ding van de zon, maar ze herinnert je
ook aan St. Franciscus die zijn zonne-
lied dichtte. De buxus doet je denken
aan palmzondag, maar ook aan St.
Clara die van de bisschop een palm-
takje kreeg als teken van goedkeuring
en zich op die dag bij Franciscus
voegde.
De mierikswortel met zijn scherpe
smaak wordt gebruikt bij het Joodse
paasmaal en verwijst zo naar de bitte-
re slavernij in Egypte. En ga zo maar
door. Een hele tuingids is er over vol
geschreven. Zo wil deze hof de lof
verkondigen van God en de verhalen
vertellen van mensen die God hebben
gezocht.
 
In een eveneens aanwezige expositie-
ruimte bevindt zich een tentoonstelling
van geschilderde panelen, die elk een
couplet van de Lofzang der Schepse-
len (het Zonnelied) van Franciscus
uitbeelden, en een serie tweeluiken:
'Bidden voor bloemen'.
 
Voor openingstijden zie de website.
 
Bron: www.hofvanlof.nl 
 
Anneke van der Valk

Nationale Bedevaart: Vier
mee via de livestream
Ook dit jaar bent u uitgenodigd voor
de Nationale Bedevaart Brielle
Normaliter komen er bij de Nationale
Bedevaart meer dan duizend pelgrims
naar Brielle om te bidden bij de relieken
van de heilige Martelaren van Gorcum.
Door het coronavirus is dat dit jaar niet
mogelijk. Maar de organisatie zorgt
ervoor dat iedereen deze bijzondere
dag mee kan maken. De eucharistie-
viering van de Nationale Bedevaart
wordt live gestreamd. Zo is het toch
mogelijk om samen te bidden op voor-
spraak van de heilige martelaren en
samen stil te staan bij hun geloofsge-
tuigenis.
 
De Martelaren van Gorcum stierven
vanwege hun geloof in de eucharistie
en hun trouw aan de paus. Ook van-
daag de dag worden mensen vervolgd
en gedood, omdat ze getuigen van hun
geloof in Jezus. ‘Getuigen van het
Woord’ is het thema van de viering van
de Nationale Bedevaart. Kardinaal Eijk
is hoofdcelebrant. Bisschop Van den
Hende concelebreert. De Nationale
Bedevaart sluit met het thema aan bij
het Jaar van het Woord van God dat
wordt gehouden in het bisdom Rotter-
dam.
 
De viering van de Nationale Bedevaart
Brielle op zaterdag 11 juli is vanaf
11.00 uur te volgen op www.martela-
renvangorcum.nl. Op deze website
vindt u ook informatie over de noveen
die voorafgaand aan de eigenlijke
feestdag van de Martelaren van Gor-
cum wordt gebeden op dinsdag 30 juni
t/m woensdag 8 juli. U kunt dagelijks
online de noveen meebidden om 14.00
uur. Op de feestdag zelf, donderdag 9
juli, is er om 14.00 uur een eucharis-
tieviering. Ook deze plechtigheid is live
te volgen via de website. Bekijk ook op
zondag 28 juni het Geloofsgesprek
met custos Jack Glas. Dit wordt uitge-
zonden om 9.45 uur op NPO2.
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Naar de kerk gaan in coronatijd: hoe kunt u
zich aanmelden voor de Mis?
 
De bisschoppen hebben ons laten weten dat publieke
vieringen in de kerken kunnen worden hervat met maximaal
30 gelovigen in juni en vanaf juli met maximaal honderd
aanwezigen. Dat is fantastisch nieuws! Iedereen wil weer
graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft
allemaal al lang genoeg geduurd. De bisschoppen hebben
een zeer uitgebreide en ingewikkelde lijst met voorwaarden
waaraan voldaan moet worden. Eén van die voorwaarden
is het volgende: Je moet reserveren voordat je een viering
kunt bijwonen. Dit is ook wat de overheid eist.
 
Dat past niet bij de gastvrije sfeer van de kerk, maar in deze
situatie kan het helaas niet anders. Uw parochie heeft dus
een reserveringssysteem ontwikkeld. We hebben gepro-
beerd het zo eenvoudig mogelijk te houden.
 
En we willen het zo eerlijk mogelijk houden. Het risico van
reservering is dat iedere week dezelfde mensen zich snel
aanmelden, zodat altijd dezelfde personen in de kerk zitten
en anderen nooit aan de beurt komen.
 
Het volgende systeem geldt voor de weekeindvieringen
 
Zo eenvoudig mogelijk:
Zoals u belt naar het secretariaat van uw parochiekern om
bijvoorbeeld een misintentie op te geven, kunt u nu een plek
in de Mis reserveren. U kunt dat ook per email doen. Ge-
woon, uw eigen vertrouwd secretariaat bellen of mailen. De
openingstijden staan in ‘De Augustinus.’ Uw reservering
moet uiterlijk donderdag voorafgaand aan de betreffende
zondag binnen zijn. U krijgt een kaart ( we noemen het geen
toegangskaart maar bewijs van reservering/welkomstbe-
wijs) die u op kunt halen op het secretariaat of die u (indien
u dat aangeeft) per email ontvangt.
 
Zo eerlijk mogelijk:
Op grond van het tijdstip van telefoon of email wordt een
lijst met volgorde van reservering gemaakt.
 
Voorbeeld: er zijn 140 reserveringen. Vanaf 1 juli mogen
we honderd mensen per viering toelaten. De eerste honderd
op de lijst krijgen een kaart voor de aanstaande zondag .
De volgende veertig voor de zondag daarop. Zij staan dan
bovenaan de lijst voor die zondag.
Zo willen we voorkomen dat altijd dezelfde personen in de
kerk zitten, namelijk degenen die snel reserveren. Op deze
manier komt iedereen aan de beurt, zij het misschien op
een andere zondag.
 
De kaarten zijn genummerd en vermelden ook de datum
en de parochiekern. U neemt het kaartje mee als u naar de
Mis gaat. Komt u met meerdere personen, dan heeft u voor
elke persoon een kaart nodig.
 
Bij het afhalen van de kaarten ziet u meteen op welke
zondag u een reservering heeft. U hoeft niet meer te infor-
meren wanneer u aan de beurt bent.

 
Bij het binnenkomen van de kerk laat u het kaartje zien. U
treft daar ook een poster en flyers aan met de hygiëneregels
die tijdens de Mis gelden. Neem deze goed tot u! U kunt de
hygiëneregels ook van tevoren thuis nalezen op de websi-
te. (Overigens: de regels van de RIVM blijven gelden. Als
u zondag verkouden wakker wordt, blijf alsjeblieft thuis ook
al heeft u een reservering!)
 
Het streamteam blijft ‘live stream’ uit onze eigen parochie-
kernen verzorgen. Ook als u helaas niet fysiek aanwezig
kunt zijn, kunt u zo met de eigen parochie verbonden blijven
tijdens de viering.
 
Let op: de vieringen in de parochiekernen variëren in
aanvangstijd: 9.30 uur (Katwijk en Willibrordus Wasse-
naar) en 11.00 uur (Oegstgeest en Voorschoten).
 
Bovenstaande geldt voor de weekeindvieringen. Dus ook
indien in uw parochiekern op de zaterdagavond een viering
gehouden wordt, moet u voor deze viering reserveren!
 
Ook voor de doordeweekse vieringen moet u zich voorlopig
even van te voren telefonisch aanmelden bij het secretari-
aat. U hoort dan telefonisch of het aantal van dertig over-
schreden wordt.
 
Namens het Pastoraal Team en het Crisisteam
met vriendelijke groet,
pastoor Rochus Franken
 

Gezinnen met kinderen: welkom, ook nu!!
Er mogen - God zij dank - weer kerkgangers bij onze vie-
ringen zijn, al geldt daarvoor voorlopig een maximum. Ons
bereiken geluiden dat sommige ouders aarzelen met hun
(kleine) kinderen naar de kerk te gaan, omdat zij dan
plaatsen innemen die volwassenen zouden kunnen bezet-
ten.
 
In het Evangelie lezen we: De mensen probeerden ook
kleine kinderen bij Jezus te brengen om ze door Hem te
laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze
hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: "Laat ze
bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van
God behoort toe aan wie is zoals zij". (Lc. 18, 15-16).
Wij willen de Heer ook hierin volgen: uw kinderen zijn meer
dan welkom, ook nu!! Natuurlijk vragen wij dat zij van tevo-
ren aangemeld worden, net als alle mensen die bij een
viering willen zijn.
Tot 1 september zullen er nog geen aparte kinderwoord-
diensten zijn, maar vieren de kinderen gewoon mee in de
kerk.
 
Diaken George Brink, namens het Pastoraal Team

Bron: adkerk.nl
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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
openingstijden: di, wo, vr van 8.45 - 11.45 u
Secretaris beheercommissie:
dhr. P(aul) van Houwelingen
e-mail: pvhouwelingen@gmail.com
Locatiereferent:
Kapelaan Boris Plavcic, tel. 0643514595
email: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl
 
 

Parochiekerk:
H. Joannes de Doperkerk
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
Vieringen:
za 19.00 u (oneven week), zo 9.30 u , woe 9 u
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

Vakantietijd
Tijdens het schrijven van mijn bijdrage aan deze Augustinus is onze H. Joannes
de Doper ‘coronaproof’ gemaakt. Om te beginnen, omdat de vieringen vanaf 1
juli door de richtlijnen van de rijksoverheid door niet meer dan 100 personen
mogen worden bijgewoond, is er een ‘reserveringssysteem’ ingevoerd.  Op een
poster op het kerkplein zijn de algemene richtlijnen voor het kerkbezoek te lezen.
Bij binnenkomst  worden er vragen gesteld en is er handgel om de handen te
reinigen. In de kerk geven pijlen op de vloer de looprichting aan. Op de banken
zijn stickers geplakt waar men op aanwijzing kan/mag gaan zitten. Er zijn
‘hoestschermen’ om de communie te kunnen uitreiken.
Daarmee lijkt het spontaan en onbevangen naar de kerk gaan voorlopig verleden
tijd. De maatregelen druisen echter in tegen wat we als kerk willen zijn: voor
ieder, zonder voorwaarden, open en gastvrij. Covid-19 en de daaruit voortvloei-
ende voorschriften van de rijksoverheid dwongen ons echter de genoemde
maatregelen te nemen. Dit om de gezondheidsrisico’s van een ieder zoveel als
mogelijk te beperken.
Misschien zult u denken: ‘Voor mij hoeft het zo niet meer’. Begrijpelijk, maar de
kerk staat nog steeds open om als gemeenschap samen te komen. Daar hebben
we toch allemaal behoefte aan?  Wanneer u nu een ‘drempel’ ervaart, stap er
overheen en reserveer voor een viering. Hartelijk welkom!
 
Ondertussen breekt ook de vakantieperiode aan. Ook die zal anders zijn dan
voorgaande jaren. Voor velen zal 1200 km rijden met de auto naar Zuid-Europa,
of vliegen naar nog verdere oorden nu geen optie zijn. Jammer, maar het heeft
ook z’n voordelen. Veel minder belasting voor het milieu en de mogelijkheden
om ook ons eigen land, of zelfs onze woonplaats goed te leren kennen/benutten.
Strand, zee en duinen, andere mooie landschapen, historische steden met een
rijk cultureel erfgoed, ze liggen allemaal voor ons op korte afstand. Prachtig toch?
 
Daarom  wens ik u/jullie ondanks alles een heel fijne zomer/vakantie toe en ons
allen een hartelijk weerzien en samenzijn in de kerk,
 
Leen de Best, voorzitter BC

Kinderstemmen vullen
speelplaats De Horizon
Eerst op halve kracht en per 8 juni weer
op volle kracht! Er klinken weer vrolijke
geluiden vanaf het schoolplein! Nog
even en de zomervakantie breekt aan
na een zéér bewogen schooljaar! Het
team van De Horizon wenst iedereen
een fijne vakantie in goede gezondheid! Foto en artikel: Agnes Bol

KERKENVEILING 2020

De commissie Kerkenveiling
is  recent bijeengekomen om
te kijken hoe wij dit jaar de
veiling vorm kunnen geven
rond het coronavirus.
Daar wij o.a. een groot aantal
seizoensgebonden kavels heb-
ben was uitstel geen optie. En
daar  er nog een aantal van de
bedrijven waar wij al in augus-
tus langs gaan nog niet of  pas
gedeeltelijk zijn geopend,
moeten wij helaas besluiten
om de veiling niet door te laten
gaan .
Mede ook na overleg met onze
afslager Sjaak Verkade zijn wij
tot dit besluit gekomen.  Alle
veilingen in de Bollenstreek die
gepland stonden zijn niet door-
gegaan en/of uitgesteld.
Het is met name de gezellig-
heid van de avond die de vei-
ling tot een succes maakt en
door de onderlinge afstand van
1,5 meter is ook dit niet moge-
lijk. 
 
Wij gaan er vanuit dat wij de
veiling in 2021 weer met suc-
ces kunnen organiseren.
Voor degenen die de Kerken-
veiling een warm hart toedra-
gen bestaat natuurlijk altijd de
mogelijkheid om een bijdrage
over te maken op rekening
NL81 RABO 0331 7035 80  
t.n.v. R.K. Parochie H. Augus-
tinus te Katwijk.
 
Commissie Kerkenveiling
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Richard  Hulmer kennen wij
onder andere als rondleider
tijdens de Open Monumenten-
dag. In een serie artikelen
delen hij (en Gerard Bol) ach-
tergronden uit de rijke historie
van onze kerk. 
Dit keer leest u deel 1 over de
glas-in-loodramen die u vindt
in de H. Joannes de Doper-
kerk. Veel verhalen en foto's
komen uit het gemeente ar-
chief en zijn op een rij gezet
door Jan ter Haar, docent en
consulent schilderen en ge-
specialiseerd in glas-in-lood.
Richard heeft voor u een sa-
menvatting gemaakt.

De ramen van onze kerk
Wanneer je door de hoofdingang onze
kerk binnenkomt, en de zon schijnt, is
het eerste waar je oog naartoe wordt
getrokken de drie gebrandschilderde
ramen in de apsis boven het hoofdal-
taar. Drie prachtige ramen die het
leven van onze parochieheilige Joan-
nes de Doper voorstellen. Kijk maar
eens heel goed en ontdek alle facetten
van het leven van deze heilige. Het

begint al met het linker raam, helemaal
bovenin. Daar staan twee vrouwenfi-
guren: Maria, die zwanger is van Jezus
en haar nichtje Elisabeth, ook zwanger
van Joannes. Zo kun je als je de ramen
volgt van linksboven naar rechtsonder
ontdekken hoe het leven van Joannes
eruit heeft gezien: van zijn tijd in de
woestijn, het prediken en dopen in de
Jordaan. In het middelste raam zien we
hoe hij Jezus doopt. Daarboven ver-
schijnt de Heilige Geest in de vorm van
een duif. Het leven van Joannes eindigt
minder fraai, zeg maar onthutsend.
Waarom hij wordt onthoofd? Dat is een
apart verhaal dat de volgende keer zal
worden verteld.
 
Maar hoe komen deze ramen bij ons
in de kerk? Tot 1948 waren het gewo-
ne glas-in-loodramen, zoals de ramen
in de zijbeuken. Echter in 1946 bestond
onze parochie 100 jaar en ter gelegen-
heid daarvan kreeg de Maastrichtse
glazenier Huub Levigne de opdracht
deze ramen te ontwerpen. Hij leefde
van 1905 tot 1989. Er is in het archief
nog een briefwisseling tussen Pastoor
Hesp en het parochiebestuur en de
glazenier uit 1946. Hieruit blijkt dat de
prijs per stuk FL 1500,- bedroeg. In
2001 is besloten de drie ramen te laten
restaureren bij de firma Oud Rijswijk in
Zoetermeer. Waarom? Wel, er waren
hele gedeelten niet meer te zien en
vervaagd. Hoe kwam dat? In 1948 was
er nog geen goede verf en ook het zgn.
brandschilderen ging niet naar beho-
ren omdat de verf op diverse tempera-
turen gebrand moest worden. De
toenmalige beheercommissie is een
ochtend in Zoetermeer geweest om o.
a. de nog bestaande tekeningen af te
leveren om de restauratie zo goed
mogelijk te laten verlopen.
 
We kunnen als parochianen hopelijk
nog lang genieten van deze prachtige
voorstellingen die het leven van Joan-
nes de Doper zo mooi weergeven.

Onderaan het derde raam ziet u de
onthoofding van Johannes de Doper.
Op de folo links het ontwerp zoals dat
door de kunstenaar is getekend. In een
volgende Augustinus het verhaal
waarom Johannes onthoofd moest
worden en nog veel meer wetenswaar-
digheden over onze gebrandschilder-
de ramen. 
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Vakantie in de parochiekern
Vakantie in coronatijd. Wat stel je je
daarbij voor? Op reis of niet? In ieder
geval wel even een rustpauze
nemen om de batterij weer op te
laden voor de rest van het jaar.
Hoewel rustpauze… Zoals sommi-
ge parochianen al weten gaan wij
verhuizen en dat valt precies in onze
vakantie, dus dat wordt klussen en
verven. Ook Marloes heeft in deze
periode vakantie, dus het wordt stil
in de pastorie. Het secretariaat zal
gesloten zijn vanaf vrijdag 17 juli. En
vanaf woensdag 12 augustus zal ik
er weer zijn.
Maar dat houdt niet in dat alles stil
ligt. Hieronder volgen de richtlijnen
voor deze periode:
Indien u een priester nodig heeft
voor een ziekenzalving kunt u bellen
naar              06-49423242
Dit is het pastorale noodnummer.
Indien er een overledene is kunt u
contact opnemen met mw. Jeanne
van der Valk, beheerder van de
begraafplaats en tevens de financi-
eel beheerder van onze beheer-
commissie. U kunt haar bereiken op
telefoonnummer 06-23103524.
Misintenties kunt u op de voicemail
van de pastorie (071-4029402) in-
spreken of op een briefje achterlaten
in de brievenbus. Mw. Ibolyka Meij-
er zal hier dan zorg voor dragen. Uw
bijdrage van €10,- hiervoor kunt u
ook in de brievenbus doen of over-
maken.
In verband met de reserveringen
voor de vieringen kunt u op vrijdag
tussen 16.00 uur en 18.00 uur bellen
naar de pastorie (071-4029402) en
dan zal de assistent-coördinator
coronamaatregelen Ralph Se-
verens de telefoon aannemen en u
een toegangsbewijs mailen. Als u
het prettiger vindt om langs te
komen op dit tijdstip, kan dit ook.
Houd u de afstand dan wel goed in
de gaten. Er staat desinfectiemiddel
in de gang van de pastorie. U mag
natuurlijk ook via de mail een reser-
vering doen voor die zaterdag/zon-
dag: joannesdedoper.katwijk@ca-
sema.nl
Namens alle vrijwilligers uit de pas-
torie wens ik u een hele fijne zonni-
ge zomer toe in goede gezondheid.
Moge God u nabij zijn.
 
Anneke Noordermeer-Karremans

Bron: pixabay.com

Heilig Doopsel
Wanneer u uw kind wilt laten dopen of
wanneer u zelf gedoopt wilt worden
kunt u contact opnemen met het secre-
tariaat. E-mail: joannesdedoper.kat-
wijk@casema.nl met als vermelding
Heilig Doopsel. I.v.m. het coronavirus
is er nog geen datum voor de eerstvol-
gende Heilig Doopselviering.

Ton Jacobs - Stokvis, echtgenote van
Hans Jacobs.
Geboren 5 november 1930 en overle-
den 31 mei 2020.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevon-
den op vrijdag 5 juni in onze parochie-
kerk, waarna zij begraven is op ons
kerkhof.

We missen jullie! (KWD)
Hallo allemaal en voornamelijk onze
vaste bezoekers van de KWD,
 
Helaas hebben we slecht nieuws. Er is
besloten dat er tot 1 september geen
KWD zal zijn. Natuurlijk snappen we
dat de gezondheid van iedereen voor
gaat maar toch vinden we het super
jammer.
 
We missen jullie gewoon enorm!
 
Gelukkig hebben we (bijna) wekelijks
de goede herder via de WhatsApp. We
hopen dat we deze ook kunnen blijven
sturen de komende tijd.
 
Wij wensen jullie alvast een fijne va-
kantie toe en hopelijk tot in het nieuwe
seizoen.
 
Liefs,  Marit en Linnsey

Voedselmanden
De voedselmanden staan nog steeds
gereed tijdens de openstelling. Dit is
dagelijks van 11.00 - 12.00 u. Vanaf
augustus staan de voedselmanden
gereed in het weekend van 1-2 augus-
tus en 5-6 september. 
 
Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel
erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw
warme aandacht voor. 

Kerkvervoer
Bel voor info naar het secretariaat: 
tel.: 071-4033 388

Extra Actie Kerkbalans
Door het coronavirus zijn we met z’n
allen in een moeilijke tijd beland. De
impact is groot, ook voor de kerken.
Maanden lang geen publieke vieringen
meer, maar livestreams. Hierdoor
hebben de kerken veel inkomsten
moeten missen van collectegelden en
zijn er extra kosten ivm de livestream-
vieringen.
Daarom komt Actie Kerkbalans met
een extra campagne, onze parochie-
kern doet hier ook aan mee. Vandaar
de in deze Augustinus bijgevoegde
brief. Dus mijn oproep aan u: laat uw
hart spreken en doneer een extra gift!
En zeker nu ook onze jaarlijkse kerken-
veiling geen doorgang vindt is een
extra gift meer dan welkom. Help mee
onze kerkgemeenschap vitaal te
houden!
 
Ik hoop dat u gezond blijft en nu de
publieke vieringen voorzichtig uitge-
breid worden kunnen we weer, zij het
beperkt,  elkaar ontmoeten , bidden en
vieren in ons prachtige kerkgebouw!
Alleen helaas voorlopig nog zonder
koorzang.
 
Anneke van der Valk
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Het bijzondere verhaal van Broeder
Mattheus
Het is een zonnige ochtend als ik telefonisch een gesprek
voer met broeder Mattheus. Hij verblijft op dat moment bij
de broeders van Sint Jan in Rimont vlakbij Châlon-sur-
Saône in het zonnige Frankrijk, terwijl ik geniet van de
Nederlandse zon.
 
Broeder Mattheus werd op 27 april 1974 geboren als
Matthijs van Dorp. Hij bracht een groot deel van zijn jeugd
door in Wassenaar en bezocht daar enkele jaren de Nuts-
school en vanaf zijn dertiende jaar het Rijnlands Lyceum,
alwaar hij zijn VWO diploma behaalde.
Matthijs, zoals hij toen nog genoemd werd, groeide samen
met zijn broer op in een niet-religieus gezin. Zijn vader
werkte bij Shell, waardoor het gezin ook enige tijd in het
buitenland woonde. De ouders van broeder Mattheus
wonen nu nog steeds in het ouderlijk huis in Wassenaar,
dat zij altijd hebben aangehouden. De vraag, die  vrijwel
direct in het gesprek rees, was hoe het leven van een
jongen uit een niet-religieus gezin zo kon lopen, dat hij zich
geroepen voelde om toe te treden tot een Rooms-Katholie-
ke geloofsgemeenschap.
 
Broeder Mattheus vertelde, dat hij zich als jongvolwassene
aangetrokken voelde tot spiritualiteit. Hij dacht zijn weg
daarin te kunnen vinden binnen de new-age beweging.
Echter na enige tijd kwam hij tot het besef, dat dit voor hem
niet de goede weg was.
 
“Bij deze vorm van spiritualiteit wordt als het ware uit een
verkeerd vaatje getapt”, aldus broeder Mattheus. “Het is erg
gemakkelijk om te verzanden in een sterk egocentrische
levenswijze en om verantwoordelijkheden af te wijzen.”
 
“Binnen het geloof gaat het niet om persoonlijk belang, maar
om het dienen. En om het houden van God en je naasten.
Er kunnen geen carrière-stappen binnen de Kerk gemaakt
worden. Je gaat dààr heen, waartoe je geroepen wordt.”
 
“Binnen het christelijke geloof draait het ook niet alleen om
ons leven hier op aarde, maar juist ook om het leven in het
hiernamaals. God staat centraal en niet de persoon zelf.
Daarom heb ik nu, door de eeuwige gelofte van kuisheid,
armoede en gehoorzaamheid af te leggen, mijn leven vol-
ledig aan God toegewijd.”
 
Na zijn minder goede ervaringen met de new-age beweging
zwoer Matthijs zijn interesse in de spiritualiteit lange tijd af.
Hij werd IT-consultant, had een goede baan met een bijbe-
horend salaris, een eigen huis en een mooie lease-auto.
Volgens eigen zeggen was hij ‘van God los’.
 
Tot het moment, dat de interesse in de spiritualiteit toch
weer om de hoek kwam kijken. Hij zocht in de geschriften
en boeken van de verschillende religies naar een rode
draad, die dan voor hem ‘God’ zou moeten belichamen.
In 2002 werd Matthijs door een kennis gevraagd om tijdens
het pinksterweekend mee te gaan naar een Heilige Mis, die
in de Jaap Edenhal werd opgedragen aan duizenden gelo-
vigen. Het was de eerste keer dat Matthijs een katholieke

mis bijwoonde. Tijdens deze mis ging hij ter communie en
ontving een hostie. Dat dat eigenlijk niet was toegestaan
als niet gedoopte, wist hij toen nog niet.
“Na het ontvangen van de communie stond mijn hart meteen
in vuur en vlam. Op dat moment wist ik zeker dat dit de weg
was, die ik moest gaan.”
 
In oktober 2002 werd Matthijs gedoopt en gevormd en toen
werd zijn roeping nog sterker.
Matthijs trad toe tot de religieuze geloofsgemeenschap van
Sint Jan in Enschede.  Toch bleek deze stap iets te vroeg
gezet te zijn. Na een periode als postulant en een periode
van een half jaar als novice in Frankrijk, keerde Matthijs in
2006 terug naar Nederland om aan het Groot-Seminarie in
Den Bosch te gaan studeren. Na vier jaar op het seminarie
werd hem duidelijk dat zijn roeping toch ècht bij de broeders
van Sint Jan lag. Matthijs besloot hieraan gehoor te geven
en keerde terug naar de broeders, waar hij broeder Mat-
theus werd.
 
“Mijn ouders stonden in eerste instantie wel wat vreemd te
kijken, toen ik hen van mijn keuze vertelde”, aldus broeder
Mattheus. “Het was natuurlijk ook niet gemakkelijk en ze
zagen me een stuk minder toen ik toetrad tot de geloofsge-
meenschap. Nu zijn mijn ouders er heel blij mee en ik zie,
dat mijn moeder zich nu ook actief inzet in de Kievietkerk.
Dat waardeer ik enorm.”
 
Op 27 juni jl. is broeder Mattheus tot priester gewijd in
Frankrijk. Waarschijnlijk heeft dat in verband met de coro-
naregels in de buitenlucht plaatsgevonden bij het buitenal-
taar in de grote tuin van de priorij. Daarna is broeder Mat-
theus gaan wonen bij de broeders van Sint Jan in Den Haag.
Vanuit deze geloofsgemeenschap gaat hij zich inzetten
voor verschillende parochies.
“De broeders van Sint Jan zijn breed inzetbaar”, aldus
broeder Mattheus. “In India bekommeren zij zich bijvoor-
beeld om kinderen, die met HIV besmet zijn, in Afrika wordt
er les gegeven en hier in Den Haag wordt de gemeenschap
gevraagd zich onder andere in te zetten voor de parochies.
Wij zijn er om te dienen.”
 
Als de coronamaatregelen het toelaten zal broeder Mat-
theus deze zomer ook voorgaan in de Heilige Mis in Was-
senaar.
 
Ellen Klaver-Asscheman (eerder verschenen in de Wasse-
naarse Krant, 03.06.2020)

Foto MdM
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Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius en 

Datum
Feesten / heiligen De Goede Herder / Wassenaar St. Jozef / Wasenaar Sint Willibrordus / Wasenaar

en bijzonderheden Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 De Moeder Gods / Voorschoten en bijzonderheden Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat 77
Leidseweg 98

ma. 29-jun. Heilige apostelen Petrus en Paulus 
(Hoogfeest) 20.15 WGV GBL Günther 

Rozenkransgebed ma. 29-jun. Heilige apostelen Petrus en Paulus 
(Hoogfeest) 

di. 30-jun.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 30-jun.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 1-jul.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  wo. 1-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 2-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 2-jul.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 3-jul. Heilige Thomas apostel (Feest)     vr. 3-jul. Heilige Thomas apostel (Feest) 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00

 
EV Plavčić (tot 21.30 u en 

Aanbidding)

za. 4-jul.  19.00 EV Pastoor Franken za. 4-jul.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 5-jul. Veertiende zondag door het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 Mgr. van Luyn sdb / Diaken 
Winnubst 11.00 EV Pastoor Franken zo. 5-jul. Veertiende zondag door het jaar  17.00 EV Kapelaan Plavčić  ---- Viering vervalt 09.30 EV Pastoor Franken

ma. 6-jul.  ma. 6-jul.  

di. 7-jul.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 7-jul.     19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 8-jul.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  wo. 8-jul.     09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 9-jul. Heilige Martelaren van Gorcum 
(Feest)   09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 9-jul. Heilige Martelaren van Gorcum 
(Feest)  09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 10-jul.      vr. 10-jul.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u en 

Aanbidding)

za. 11-jul. Heilige Benedictus Abt - Patroon 
van Europa (Feest) 19.00 Werkgroep Taizé viering 19.00 EV Pastoor Franken za. 11-jul. Heilige Benedictus Abt - Patroon 

van Europa (Feest) 19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 12-jul. Vijftiende zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Franken 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 12-jul. Vijftiende zondag door het jaar  ---- Viering vervalt 09.30 EV Kapelaan Plavčić 09.30 Mgr. van Luyn sdb / Diaken 
Winnubst

ma. 13-jul.  ma. 13-jul.  

di. 14-jul.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 14-jul.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 15-jul.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 15-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 16-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 16-jul.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 17-jul.      vr. 17-jul.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u en 

Aanbidding)

za. 18-jul.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 18-jul.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 19-jul. Zestiende zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Franken 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 19-jul. Zestiende zondag door het jaar  17.00 EV Kapelaan Plavčić  ---- Viering vervalt 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb

ma. 20-jul.  ma. 20-jul.  

di. 21-jul.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 21-jul.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 22-jul.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 22-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 23-jul. Heilige Birgitta - Patrones van 
Europa (Feest)   09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 23-jul. Heilige Birgitta - Patrones van 
Europa (Feest)  09.00 EV Mgr. van Luyn sdb   

vr. 24-jul.      vr. 24-jul.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u en 

Aanbidding)

za. 25-jul. H. Jakobus apostel (Feest) 19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 25-jul. H. Jakobus apostel (Feest) 19.00 EV Sint Willibrordus / Wasenaar

zo. 26-jul. Zeventiende zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Franken 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 26-jul. Zeventiende zondag door het jaar  ---- Viering vervalt 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken 
Brink 09.30 EV Kapelaan Plavčić

ma. 27-jul.  20.15 WGV GBL Günther 
Rozenkransgebed ma. 27-jul.  

di. 28-jul.   09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 28-jul.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 29-jul.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 29-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 30-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 ---- Viering vervalt do. 30-jul.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb   

vr. 31-jul.      vr. 31-jul.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  ---- Viering vervalt

za. 1-aug.  19.00 EV Pastoor Franken za. 1-aug.  19.00 EV Pater Peters ofm

zo. 2-aug. Achttiende zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Mgr. van Luyn sdb 11.00 EV Pastoor Franken zo. 2-aug. Achttiende zondag door het jaar  ---- Viering vervalt  ---- Viering vervalt 09.30 WCV Diaken Brink

Legenda: VC-NTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering Legenda: VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering
WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering
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Liturgische agenda van ma. 29 juni t/m zo. 2 augustus 2020



Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius en 

Datum
Feesten / heiligen De Goede Herder / Wassenaar St. Jozef / Wasenaar Sint Willibrordus / Wasenaar

en bijzonderheden Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 De Moeder Gods / Voorschoten en bijzonderheden Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat 77
Leidseweg 98

ma. 29-jun. Heilige apostelen Petrus en Paulus 
(Hoogfeest) 20.15 WGV GBL Günther 

Rozenkransgebed ma. 29-jun. Heilige apostelen Petrus en Paulus 
(Hoogfeest) 

di. 30-jun.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 30-jun.    09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 1-jul.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  wo. 1-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 2-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 2-jul.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 3-jul. Heilige Thomas apostel (Feest)     vr. 3-jul. Heilige Thomas apostel (Feest) 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00

 
EV Plavčić (tot 21.30 u en 

Aanbidding)

za. 4-jul.  19.00 EV Pastoor Franken za. 4-jul.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 5-jul. Veertiende zondag door het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 Mgr. van Luyn sdb / Diaken 
Winnubst 11.00 EV Pastoor Franken zo. 5-jul. Veertiende zondag door het jaar 11.00 

17.00
EV
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić  ---- Viering vervalt 09.30 EV Pastoor Franken

ma. 6-jul.  ma. 6-jul.  

di. 7-jul.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 7-jul.     19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 8-jul.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  wo. 8-jul.     09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 9-jul. Heilige Martelaren van Gorcum 
(Feest)   09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 9-jul. Heilige Martelaren van Gorcum 
(Feest)  09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 10-jul.      vr. 10-jul.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u en 

Aanbidding)

za. 11-jul. Heilige Benedictus Abt - Patroon 
van Europa (Feest) 19.00 Werkgroep Taizé viering 19.00 EV Pastoor Franken za. 11-jul. Heilige Benedictus Abt - Patroon 

van Europa (Feest) 19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 12-jul. Vijftiende zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Franken 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 12-jul. Vijftiende zondag door het jaar  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 EV Kapelaan Plavčić 09.30 Mgr. van Luyn sdb / Diaken 
Winnubst

ma. 13-jul.  ma. 13-jul.  

di. 14-jul.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 14-jul.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 15-jul.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 15-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 16-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 16-jul.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 17-jul.      vr. 17-jul.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u en 

Aanbidding)

za. 18-jul.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 18-jul.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 19-jul. Zestiende zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Franken 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 19-jul. Zestiende zondag door het jaar 11.00 
17.00

EV
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić  ---- Viering vervalt 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb

ma. 20-jul.  ma. 20-jul.  

di. 21-jul.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 21-jul.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 22-jul.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 22-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 23-jul. Heilige Birgitta - Patrones van 
Europa (Feest)   09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 23-jul. Heilige Birgitta - Patrones van 
Europa (Feest)  09.00 EV Mgr. van Luyn sdb   

vr. 24-jul.      vr. 24-jul.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u en 

Aanbidding)

za. 25-jul. H. Jakobus apostel (Feest) 19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 25-jul. H. Jakobus apostel (Feest) 19.00 EV Pastoor Franken

zo. 26-jul. Zeventiende zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Franken 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 26-jul. Zeventiende zondag door het jaar  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken 
Brink 09.30 EV Kapelaan Plavčić

ma. 27-jul.  20.15 WGV GBL Günther 
Rozenkransgebed ma. 27-jul.  

di. 28-jul.   09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 28-jul.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 29-jul.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 29-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 30-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 ---- Viering vervalt do. 30-jul.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb   

vr. 31-jul.      vr. 31-jul.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  ---- Viering vervalt

za. 1-aug.  19.00 EV Pastoor Franken za. 1-aug.  19.00 EV Pater Peters ofm

zo. 2-aug. Achttiende zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Mgr. van Luyn sdb 11.00 EV Pastoor Franken zo. 2-aug. Achttiende zondag door het jaar 11.00
17.00

EV
----

Franstalige parochie 
Viering vervalt  ---- Viering vervalt 09.30 WCV Diaken Brink

Legenda: VC-NTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering Legenda: VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering
WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering
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Liturgische agenda van ma. 29 juni t/m zo. 2 augustus 2020



Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius en 

Datum
Feesten / heiligen De Goede Herder / Wassenaar St. Jozef / Wasenaar Sint Willibrordus / Wasenaar

en bijzonderheden Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 De Moeder Gods / Voorschoten en bijzonderheden Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat 77
Leidseweg 98

ma. 27-jul.  20.15 WGV GBL Günther 
Rozenkransgebed ma. 27-jul.  

di. 28-jul.   09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 28-jul.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 29-jul.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 29-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 30-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 ---- Viering vervalt do. 30-jul.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb

vr. 31-jul.      vr. 31-jul.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 ---- Viering vervalt

za. 1-aug.  19.00 EV Pastoor Franken za. 1-aug.  19.00 EV Pater Peters ofm

zo. 2-aug. Achttiende zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Mgr. van Luyn sdb 11.00 EV Pastoor Franken zo. 2-aug. Achttiende zondag door het jaar  ---- Viering vervalt  ---- Viering vervalt 09.30 WCV Diaken Brink

ma. 3-aug.  ma. 3-aug.  

di. 4-aug.    09.00 ---- Viering vervalt 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 4-aug.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 5-aug.  09.00 ---- Viering vervalt   wo. 5-aug.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 6-aug. Gedaanteverandering van de Heer 
(Feest)   09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)  19.00 ---- Viering vervalt do. 6-aug. Gedaanteverandering van de Heer 
(Feest)  09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 7-aug.      vr. 7-aug.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 ---- Viering vervalt

za. 8-aug.  19.00 EV Pastoor Franken za. 8-aug.  19.00 Em. past. Kurvers 19.00 ---- Viering vervalt

zo. 9-aug. Negentiende zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Van Vliet 11.00 EV Pastoor Franken zo. 9-aug. Negentiende zondag door het jaar  ---- Viering vervalt 09.30 ---- Viering vervalt 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken 
Brink

ma. 10-aug. Heilige Laurentius (Feest) ma. 10-aug. Heilige Laurentius (Feest) 

di. 11-aug.    09.00 ---- Viering vervalt 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 11-aug.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 12-aug.  09.00 ---- Viering vervalt   wo. 12-aug.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 13-aug.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 ---- Viering vervalt do. 13-aug.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 14-aug.      vr. 14-aug.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 ---- Vieirng vervalt

za. 15-aug. Maria Tenhemelopneming 
(Hoogfeest) 19.00 EV Pastoor Franken za. 15-aug. Maria Tenhemelopneming 

(Hoogfeest) 19.00 EV Em. past. Kurvers

zo. 16-aug. Twintigste zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Franken 11.00 Mgr. van Luyn sdb / Diaken 
Winnubst zo. 16-aug. Twintigste zondag door het jaar  17.00 ---- Viering vervalt  ---- Viering vervalt 09.30 EV Em. past. Kurvers

ma. 17-aug.  ma. 17-aug.  

di. 18-aug.    09.00 ---- Viering vervalt 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 18-aug.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 19-aug.  09.00 ---- Viering vervalt   wo. 19-aug.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 20-aug.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 ---- Viering vervalt do. 20-aug.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 21-aug.      vr. 21-aug.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u 

en Aanbidding)

za. 22-aug.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 22-aug.  19.00 EV Pastoor Franken 19.00 ---- Viering vervalt

zo. 23-aug. Eenentwintigste zondag door het 
jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Franken / Diaken 

Winnubst 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 23-aug. Eenentwintigste zondag door het 
jaar  ---- Viering vervalt 09.30 ---- Viering vervalt 09.30 EV Kapelaan Plavčić

ma. 24-aug. Heilige Bartholomeüs apostel 
(Feest) ma. 24-aug. Heilige Bartholomeüs apostel 

(Feest) 

di. 25-aug.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 25-aug.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 26-aug.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 26-aug.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 27-aug.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 27-aug.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 28-aug. Heilige Augustinus (Gedachtenis)     vr. 28-aug. Heilige Augustinus (Gedachtenis) 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u 

en Aanbidding)

za. 29-aug.  19.00 EV Pastoor Franken za. 29-aug.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 30-aug. Tweeëntwintigste zondag door het 
jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Franken 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 30-aug. Tweeëntwintigste zondag door het 

jaar  17.00 ---- Viering vervalt  ---- Viering vervalt 09.30 EV Kapelaan Plavčić / Diaken 
Brink

ma. 31-aug.  20.15 WGV GBL Günther 
Rozenkransgebed ma. 31-aug.  

di. 1-sep.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 1-sep.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 2-sep.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 2-sep.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 3-sep.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 3-sep.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 4-sep.     vr. 4-sep.  09.00 Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u 

en Aanbidding)

za. 5-sep.  19.00 EV Pastoor Franken za. 5-sep.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 6-sep. Drieëntwintigste zondag door het 
jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Pastoor Franken zo. 6-sep. Drieëntwintigste zondag door het 

jaar  ---- Viering vervalt 09.30 EV Pastoor Franken 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb

Legenda: VC-NTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering Legenda: VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering
WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering
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Liturgische agenda van za. 1 augustus t/m zo. 6 september 2020



Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius en 

Datum
Feesten / heiligen De Goede Herder / Wassenaar St. Jozef / Wasenaar Sint Willibrordus / Wasenaar

en bijzonderheden Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 De Moeder Gods / Voorschoten en bijzonderheden Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat 77
Leidseweg 98

ma. 27-jul.  20.15 WGV GBL Günther 
Rozenkransgebed ma. 27-jul.  

di. 28-jul.   09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 28-jul.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 29-jul.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 29-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 30-jul.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 ---- Viering vervalt do. 30-jul.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb

vr. 31-jul.      vr. 31-jul.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 ---- Viering vervalt

za. 1-aug.  19.00 EV Pastoor Franken za. 1-aug.  19.00 EV Pater Peters ofm

zo. 2-aug. Achttiende zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Mgr. van Luyn sdb 11.00 EV Pastoor Franken zo. 2-aug. Achttiende zondag door het jaar 11.00
17.00

EV
----

Franstalige parochie
Viering vervalt  ---- Viering vervalt 09.30 WCV Diaken Brink

ma. 3-aug.  ma. 3-aug.  

di. 4-aug.    09.00 ---- Viering vervalt 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 4-aug.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 5-aug.  09.00 ---- Viering vervalt   wo. 5-aug.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 6-aug. Gedaanteverandering van de Heer 
(Feest)   09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)  19.00 ---- Viering vervalt do. 6-aug. Gedaanteverandering van de Heer 
(Feest)  09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 7-aug.      vr. 7-aug.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 ---- Viering vervalt

za. 8-aug.  19.00 EV Pastoor Franken za. 8-aug.  19.00 Em. past. Kurvers 19.00 ---- Viering vervalt

zo. 9-aug. Negentiende zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Van Vliet 11.00 EV Pastoor Franken zo. 9-aug. Negentiende zondag door het jaar  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 ---- Viering vervalt 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb / Diaken 
Brink

ma. 10-aug. Heilige Laurentius (Feest) ma. 10-aug. Heilige Laurentius (Feest) 

di. 11-aug.    09.00 ---- Viering vervalt 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 11-aug.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 12-aug.  09.00 ---- Viering vervalt   wo. 12-aug.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 13-aug.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 ---- Viering vervalt do. 13-aug.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 14-aug.      vr. 14-aug.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 ---- Vieirng vervalt

za. 15-aug. Maria Tenhemelopneming 
(Hoogfeest) 19.00 EV Pastoor Franken za. 15-aug. Maria Tenhemelopneming 

(Hoogfeest) 19.00 EV Em. past. Kurvers

zo. 16-aug. Twintigste zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Franken 11.00 Mgr. van Luyn sdb / Diaken 
Winnubst zo. 16-aug. Twintigste zondag door het jaar 11.00 

17.00
EV
----

Franstalige parochie
Viering vervalt  ---- Viering vervalt 09.30 EV Em. past. Kurvers

ma. 17-aug.  ma. 17-aug.  

di. 18-aug.    09.00 ---- Viering vervalt 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 18-aug.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 19-aug.  09.00 ---- Viering vervalt   wo. 19-aug.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 20-aug.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 ---- Viering vervalt do. 20-aug.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 21-aug.      vr. 21-aug.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u 

en Aanbidding)

za. 22-aug.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 22-aug.  19.00 EV Pastoor Franken 19.00 ---- Viering vervalt

zo. 23-aug. Eenentwintigste zondag door het 
jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Franken / Diaken 

Winnubst 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 23-aug. Eenentwintigste zondag door het 
jaar  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 ---- Viering vervalt 09.30 EV Kapelaan Plavčić

ma. 24-aug. Heilige Bartholomeüs apostel 
(Feest) ma. 24-aug. Heilige Bartholomeüs apostel 

(Feest) 

di. 25-aug.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 25-aug.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 26-aug.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 26-aug.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 27-aug.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 27-aug.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 28-aug. Heilige Augustinus (Gedachtenis)     vr. 28-aug. Heilige Augustinus (Gedachtenis) 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u 

en Aanbidding)

za. 29-aug.  19.00 EV Pastoor Franken za. 29-aug.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 30-aug. Tweeëntwintigste zondag door het 
jaar 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Franken 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 30-aug. Tweeëntwintigste zondag door het 

jaar 
11.00 
17.00

EV
----

Franstalige parochie
Viering vervalt  ---- Viering vervalt 09.30 EV Kapelaan Plavčić / Diaken 

Brink

ma. 31-aug.  20.15 WGV GBL Günther 
Rozenkransgebed ma. 31-aug.  

di. 1-sep.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 1-sep.    19.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 2-sep.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 2-sep.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 3-sep.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 3-sep.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 4-sep.     vr. 4-sep.  09.00 Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u 

en Aanbidding)

za. 5-sep.  19.00 EV Pastoor Franken za. 5-sep.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 6-sep. Drieëntwintigste zondag door het 
jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Pastoor Franken zo. 6-sep. Drieëntwintigste zondag door het 

jaar  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 EV Pastoor Franken 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb

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

Pastorie:
Rhijngeesterstraatweg 35
2341 BR Oegstgeest
tel. 071 - 517 5304
Website:
www.willibrordoegstgeest.nl
E-mailadres:
pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Secretariaat
aanwezig op ma, di en do van 8.30 - 12.30 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:
za 19.00 uur (even weken), zo 11.00 uur, di en do
9.00 uur
kerk open door de week: ma ,wo, vr en za
11-12.00 uur
Mariakapel dagelijks open van 9.00-19.00 uur

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

 

Wij gedenken ...
...Abdoelmassih (Abdo) Mourad,
echtgenoot van Nel Mourad-Baars,
vader en opa. Abdo werd op 4 februa-
ri 1938 geboren te Al-Hasakah, Syrië
en is op 17 maart geheel onverwachts
overleden. De afscheidsdienst en be-
grafenis hebben in kleine kring plaats-
gevonden op vrijdag 20 maart in het
Syrisch-Orthodoxe Klooster St. Ephrem
de Syriër te Glane.
 
...Marijke Elsbeth van Leent-Visser,
weduwe van Paul Johan Maria van
Leent, moeder en oma. Marijke werd
geboren in Oegstgeest op 30 juni 1946
en overleed op 1 juni in Voorschoten.
De uitvaartdienst en de begrafenis
hebben in besloten kring plaatsgevon-
den.
 
...Loek A.M. Oprinsen, echtgenoot,
vader en opa. Loek werd geboren op
14 april 1930 en overleed op 10 juni.
De uitvaart vond plaats op zaterdag 13
juni in de H. Willibrordkerk, waarna
Loek is gecremeerd.
 
...Tiny M. van de Poel-Vollebregt,
weduwe van Jan van de Poel, moeder
en oma. Tiny werd geboren op 8 mei
1928 en is overleden op 15 juni. De
uitvaart vond plaats op vrijdag 19 juni
in de H. Willibrordkerk, waarna zij is
begraven in het familiegraf op het
kerkhof bij de kerk.
 
Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Foto M. Hagen

Bedankje Michel Hagen
Op voorstel van Charlotte van Steijn
hebben we als parochiekern een bloe-
metje gestuurd aan onze vorige pas-
toor, Michel Hagen.
Daarbij wensten wij hem Zalig Pinkste-
ren en een goed begin van zijn nieuwe
missie als plebaan van de kathedrale
kerk H.H. Laurentius en Elisabeth in
Rotterdam.
 
Vervolgens ontving ik via WhatsApp
het volgende bericht:
 
Beste Els, dit boeket stond voor mijn
deur. De rode pioenrozen met een licht
hart komen mooi tot hun recht in mijn
kapel, vandaag op Pinksteren. Wil je
allen mijn hartelijke dankjewel over-
brengen.
Jullie veel zegen met de nieuwe Be-
heercommissie. Ik hoop ook aanvulling
geleidelijk voor Pastoraatgroep en re-
dactie. Jullie zijn in mijn gebed.
Hartelijke groet, Michel

Een mooie zomer
Dat wensen de Pastoraatgroep en de
Beheercommissie u toe, of u nu thuis
blijft of er op uit gaat. Het is ook een
tijd om om te zien naar elkaar, zoals
het bisdom van ons vraagt. Dat kan
financieel, met een extra bijdrage voor
de Actie Kerkbalans, maar zeker ook
met tijd en aandacht – met een tele-
foontje of een bezoekje op afstand.
Misschien kunnen we ook wat meer tijd
maken voor God, door middel van
gebed of door het bezoeken van de
Mis. Per 1 juli mogen er 100 mensen
naar een viering komen. U kunt zich
daarvoor aanmelden bij het secretari-
aat. Dit geldt ook voor de vieringen op
de dinsdag- en donderdagochtend.
 
Nu de doordeweekse vieringen weer
plaatsvinden, is de kerk alleen open op
maandag, woensdag, vrijdag en zater-
dag. U bent dan tussen 11 en 12 uur
van harte welkom om even te bidden,
een kaarsje op te steken en om een
bijdrage te leveren aan de voedsel-
bank. De manden staan klaar achter in
de kerk; zoals u weet is er veel behoef-
te aan voedselsteun. Voor veel men-
sen is de situatie alleen maar verslech-
terd met de coronacrisis. U kunt de
voedselbank ook financieel steunen,
met een gift op rekening nummer
NL16 RABO 0120 2657 02, ten name
van Voedselbank Katwijk.
 
Een zomerse groet voor iedereen,
Els van Leuken

    Tuin - Ter Aar. Bron: Flickr
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Alles verloopt zo anders dan ik had gedacht
De laatste maanden hebben we allemaal de gevolgen er-
varen van de beperkingen die ons werden opgelegd door
de uitbraak van het coronavirus. Onze levens speelden zich
de laatste maanden vooral af in en om het huis. Kerkmissen
mochten geen doorgang meer hebben zoals ook samen-
komsten in en bij onze kerk. Gelukkig ligt dit nu achter ons.
We mogen weer langzaamaan ons eigen leven oppakken,
al doen we dat nu op gepaste afstand. Rekening houdend
met de anderhalve meter ruimte, de goed geventileerde
ruimtes en door handen te wassen voor en nadat we op
pad zijn geweest!
 
Het is weer wennen aan ‘de wereld’, aan het buiten komen.
Aan het samen dingen doen, omdat we ons nu heel bewust
moeten houden aan ‘het afstand houden’.
Het 'nieuwe nu' is voor ons allemaal een uitdaging, maar
we willen allemaal de mensen die ons lief zijn gezond
houden. Velen van onze medeparochianen behoren zelf tot
de kwetsbare groep, of hebben veel contact met mensen
voor wie de gevolgen van het virus zeer ernstig kunnen zijn.
Tijdens deze pandemie staat de kerk voor grote uitdagin-
gen: hoe kunnen wij samen vieren, samen zijn, zonder
mensen in gevaar te brengen? Onze bisschoppen zijn
hierover in contact met velen en  ook ons pastoraal team
is er heel hard mee bezig. Dit heeft geleid tot de livestreams,
de missen vanuit alle kernen die op de computer gevolgd
konden worden. Op de televisie konden we heel regelmatig
onze bisschop en onze paus zien en op internet konden we
ons aansluiten voor troost en voor gebed.
Natuurlijk weten we dat het niet hetzelfde is, om online een
kaarsje te branden, om geestelijk de communie te ontvan-
gen. Maar we weten ook, dat wij dit offer, dat van ons ge-
vraagd wordt, graag brengen wanneer we weten dat we
dan anderen veilig houden.
 
Deze tijd is zwaar en moeilijk voor velen. Zo spreek ik
mensen die voor het eerst een kindje hebben gekregen.
Die geen bezoek mogen ontvangen om hun kindje te laten
zien. Ze vertellen mij dat zij veel videobellen. Dat het na-
tuurlijk wel heel anders is dan om het kindje vast te kunnen
houden en om de babylucht te kunnen ruiken.
Mensen die ziek zijn, die naar contact hunkeren, naar ie-
mand die op een stoel naast het bed kan zitten, die hun

Foto: Mieke Winnubst

hand kan vasthouden. Mensen die hun geliefde hebben
moeten begraven in eenzaamheid, soms zelfs zonder in
persoon afscheid te kunnen nemen.
Ik hoor ook mensen die stoeien met moderne middelen van
communicatie. Van een meneer van 96, die via het raam
van zijn buurmeisje heeft leren omgaan met een iPad. Van
ouderen die op een nieuwe manier hebben leren videobel-
len met kinderen en vrienden.
Voor velen is direct contact nog steeds vol risico. Zo
moeten we, nu de mogelijkheid weer bestaat om naar de
eucharistie te gaan, eerst telefonisch vragen beantwoorden
over onze gezondheid, om deze vragen nogmaals te be-
antwoorden voor we de kerk ingaan.
 
Tweeduizendtwintig is werkelijk heel anders verlopen dan
we allemaal hadden verwacht,
Velen van ons hebben vele nieuwe manieren van omgaan
met elkaar en van communiceren ontdekt. Anderen zijn in
contact gekomen met mensen waarvan ze nooit hadden
verwacht dat ze met hen in contact zouden komen.
Een mevrouw zei onlangs tegen mij, wanneer je nu contact
hebt met mensen dan weet je zeker dat ze er honderd
procent voor je willen zijn. Dit omdat ze echt moeite moeten
doen met mij in contact te komen. “Ik mag dan wel kwetsbaar
zijn, maar ik ontdek dat ik met iedereen, wel andere leuke
manieren heb gevonden om in contact te komen. Ik denk
maar zo: Ik kijk vooruit en ik blijf proberen positieve dinge-
tjes te zien, in alles wat er gebeurt in de wereld om mij heen!”
Ik geef toe, in het jaar 2020 is alles anders gegaan dan we
dachten, maar samen komen we hier doorheen, ook door
dit jaar. Samen met Hem, onze grote steun en trooster, die
er altijd is, die altijd voor jou klaarstaat en die je wil troosten.
Het enige wat je hoeft te doen is jouw hart aan Hem te
geven, jouw zorgen aan Hem te vertellen, jouw leven met
Hem te delen. Hij staat voor je klaar!
 
Hou vol, samen komen we er wel!
Met hartelijke groet,
Diaken Peter Winnubst

Omzien naar elkaar - Extra Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans start een extra campagne ter onder-
steuning van parochies in coronatijd, onder het motto
"omzien naar elkaar" en onze parochiekern heeft besloten
daaraan mee te doen.
Namens de kerk van de H. Willibrord Oegstgeest zou ik u
dan ook willen vragen om voor onze gemeenschap te
bidden, om te zien naar elkaar en ons te steunen door een
gift. Zodat wij in de anderhalve-meter-samenleving samen
kunnen blijven doen wat we zo graag willen doen: omzien
naar elkaar. Wilt u een extra gift overwegen? Daarmee ziet
u immers ook om naar dat kerklid dat het moeilijk heeft.
Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee?
Stort dan vandaag nog uw bijdrage op rek. NL45 INGB 0000
0739 00 o.v.v. extra gift corona. Alvast heel hartelijk dank!
 
Vriendelijke groet,
uw Beheercommissie
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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 11.00 uur, di 9.00 uur, do 19.00 uur
 

Locatiereferent:
Diaken Peter Winnubst (PW), tel. 06-24434516
E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur:
mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ)
e-mail: mimpen08@casema.nl

Familieberichten
Overledenen

Op dinsdag 19 mei overleed Lies (Elisabeth Petronella) van
Egmond-Neijman in de leeftijd van 91 jaar. Lies werd ge-
boren in Roelofarendsveen, in een groot gezin. Zij kon goed
leren, maar na de lagere school moest ze om economische
redenen gaan werken. Zij leerde handwerken op een ma-
nier die bij velen bewondering bleef afdwingen. In 1953
leerde ze op de Veense kermis Ton kennen, met wie zij drie
jaar later trouwde. Twee zachtmoedige, liefdevolle en vro-
lijke mensen, die hun drie zoons alle liefde en ruimte gaven
die zij nodig hadden. Altijd is Lies trouw gebleven aan haar
katholieke geloof, en jarenlang zong zij in het Dameskoor
van onze H. Laurentiuskerk. Acht jaar geleden overleed
Ton en ook de gezondheid van Lies ging geleidelijk achter-
uit, zodat zij uiteindelijk verhuisde naar zorgcentrum Ade-
geest. Haar zoons bleven haar daar trouw bezoeken. Op
maandag 25 mei namen wij afscheid van Lies in de H.
Laurentiuskerk en hebben wij haar te rusten gelegd op het
kerkhof in Leiderdorp.

Op 21 mei is op 80-jarige leeftijd overleden: Piet van Beek.
De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op zaterdag 6 juni is op 85-jarige leeftijd overleden Gode-
fridus (Goof) van der Poel. Weduwnaar van Ria en vriend
van Jo. Hij woonde op de Krimkade. De uitvaart was op
vrijdag 12 juni in familiekring vanuit de H. Laurentiuskerk,
waarna hij werd begraven op ons parochiekerkhof.

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

Gedachteniskruisjes
Wist u dat Goof van der Poel, die on-
langs op 6 juni is overleden, jaren-
lang voor de parochianen van de H
Laurentiuskerk gedachteniskruisjes
heeft gemaakt? Velen van u hebben
een kruisje met de naam van een
dierbare erop in huis dat door hem is
gemaakt. Jarenlang had hij een tim-
merbedrijf aan de Veurseweg.

Regelmatig kwam hij bij het Kerkelijk Bureau een stapel
kruisjes brengen. Soms op ons verzoek, maar ook spontaan
als hij toch nog wat tijd had. Hij was altijd vrolijk. Wij zijn blij
dat wij al die jaren van zijn talent gebruik mochten maken.

Publieke zondagsviering per 1 juli naar
maximaal 100 parochianen 
Vanaf zondag 14 juni zijn er weer publieke zondagsvierin-
gen in de H. Laurentiuskerk. De weekvieringen op dinsdag
om 9.00 uur en donderdag om 19.00 uur zijn ook weer
gestart. In de maand juni nog met maximaal 30 gelovigen.
In juli met maximaal 100.
Vanwege het coronavirus zijn er allerlei maatregelen geno-
men. Natuurlijk zijn de bekende basisregels van kracht. De
belangrijkste verandering is dat voor de vieringen op zon-
dag en door de week gereserveerd moet worden. Hieronder
leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Plaats reserveren voor zondag en weekvieringen
Reserveren past niet bij het gastvrije karakter van de kerk.
Helaas is het nu wel nodig. Het reserveringssysteem is zo
eenvoudig mogelijk gehouden. Aanvragen is mogelijk per
telefoon of per e-mail. Daartoe kunt u een e-mail sturen
naar: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
Op maandag en woensdag kunt u tussen 9.30 uur en
11.00 uur ook bellen met het Kerkelijk Bureau op tele-
foonnummer 071-5612508. Uw aanvraag wordt dan om-
gezet in een ‘kaart’.
Zo eerlijk mogelijk: Op grond van het tijdstip van telefoon
of e-mail wordt een lijst met volgorde van reserveringen
gemaakt. Bijvoorbeeld: er zijn 90 reserveringen in juni. In
juni mogen we maar dertig mensen per viering toelaten. De
eerste dertig op de lijst krijgen een kaart voor de aanstaan-
de zondag. De tweede dertig voor de zondag daarop, enz.
enz. Zo willen we voorkomen dat altijd dezelfde personen
in de kerk zitten, namelijk degenen die snel reserveren. Op
deze manier komt iedereen aan de beurt, zij het misschien
op een andere zondag. U kunt niet reserveren voor een
bepaalde zondag.
Om een kaart te reserveren hebben wij uw naam nodig en
het aantal personen, waarmee u wilt komen. U kunt alleen
reserveren voor uzelf en eventueel de leden van uw eigen
huishouden.
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Kaarten worden bij voorkeur naar u gemaild, maar
kunnen ook opgehaald worden bij de hoofdingang van
de kerk op maandag en woensdag tussen 11 en 12 uur.
De kaart kan op zondag geprint meegenomen worden of
op de telefoon worden getoond. Kaarten worden toegekend
op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Als er geen
plek is, kunt u in aanmerking komen voor de volgende
zondagse viering, waarbij wel plek is.

Doordeweekse vieringen
Voor de doordeweekse vieringen is een kaart niet nodig. U
moet zich voor deze vieringen wel aanmelden via het e-
mailadres of telefoonnummer (zie hierboven), omdat we
ons aan een maximum van 30 personen moeten houden.

Openstelling kerk
Op de dagen dat er geen viering is, blijft TOT 1 JULI de
kerk opengesteld van 11 uur tot 12 uur. Dat is op maandag,
woensdag, vrijdag en zaterdag. Op de andere dagen is er
een viering.

Livestream
De zondagse livestream van de Parochie H. Augustinus
(katholieke kerken van Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten
en Wassenaar) blijft gewoon doorgaan, omdat nog niet
iedereen naar de kerk kan komen. Op www.rkvoorschoten.
nl vindt u wanneer de volgende livestream is. Ook vindt u
daar meer informatie over het protocol met de genomen
maatregelen en aanwijzingen voor in de kerk.
We zijn blij dat de vieringen weer opgestart mogen worden.
De veiligheid van de kerkbezoekers is het allerbelangrijkste.

Actie 'Ik ben bij Bijdorp'
De zusters, paters, bewoners en medewerkers van Huize
Bijdorp zijn geraakt door de oproep: 'Ik ben bij Bijdorp’. Een
overweldigende hoeveelheid inspirerende, mooie, ontroe-
rende en opwekkende kaarten stroomde Bijdorp in.

De kapel hangt vol met kaarten. En nòg komen er iedere
dag nieuwe binnen. Hartelijk dank voor de grote betrokken-
heid in een zware periode. Dat doet ons enorm goed en
heeft ons opnieuw de verbondenheid doen ervaren met
heel de Dominicaanse gemeenschap en vele betrokkenen
vanuit de samenleving.
Op 4 juni stond het volgende bericht op de website: domi-
nicanen.nl: “In Huize Bijdorp is er een voorzichtige versoe-
peling van de maatregelen, nadat er corona uitbrak”.

Uitbreiding H. Laurentiuskerkhof
In 2005 zijn er plannen gemaakt om het H. Laurentiuskerk-
hof uit te breiden met circa 160 graven. Daarvan zijn er in
2008 72 aangelegd. Tot 2025 zou daarmee voldoende
ruimte zijn om in de behoefte aan nieuwe graven te voor-
zien. Intussen is er al een groot aantal van de nieuwe
graven in gebruik genomen. Daarom is in 2019 besloten
om de volgende serie nieuwe graven aan te leggen. In de
eerste weken van maart zijn de voorbereidingen voor de
aanleg begonnen met het weghalen van struiken en een
aantal bomen. Tegelijk is de leverancier begonnen met het
fabriceren van de grafkelders. Daarvan zullen er in de pe-
riode tussen half juni en eind juli 45 geplaatst gaan worden.
De planning is dat eind juli al het graaf- en constructiewerk
gedaan is. Ook de afwerking van de paden is dan klaar en
de omgeving van het kerkhof zal dan weer op orde zijn. Het
aanplanten van bomen en struiken zal in het najaar gebeu-
ren.

Theo van der Krogt,
Beheerder Kerkhof
 

Voorbereiding van het terrein
 

Heilige Corona
Ze bestaat echt, de hei-
lige Corona (Korona). En
het klinkt apart, maar zij
is de heilige die be-
schermt tegen pande-
mieën. Nog meer bijzon-
der is dat haar graf ligt in
Noord-Italië, in het epi-
centrum van de corona-
uitbraak. Heilige Corona
een patroonheilige tegen
epidemieën. De vroeg-
christelijke martelares
stierf waarschijnlijk rond
177 op 16-jarige leeftijd
in de tijd van de vervol-
ging van de christenen      Bron: Martha en Mariaparochie
samen met haar vader,
St. Victor van Siena. Volgens andere bronnen was Corona
de vrouw van de martelaar Victor. Zij werd gearresteerd,
omdat zij probeerde mensen te troosten die werden gemar-
teld. Haar dood was erg wreed. Haar gedenkdag is 14 mei.
En het verbazingwekkende: de heilige is naast 'standvas-
tigheid in het geloof ' ook aan te roepen bij epidemieën.
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Gastheren en gastvrouwen
Iedere zondag staan zij voor u klaar en heten u van harte
welkom! De gastheren en gastvrouwen van onze parochie-
kern.
Een aantal jaren geleden werd in een beleidsplan gespro-
ken over het thema hoe 'een gastvrije parochie' te zijn.
Vanuit de Pastoraatgroep zijn toen vrijwilligers gevraagd
om gastheer/gastvrouw te zijn op zondag.
Wat houdt het werk eigenlijk in? Zij heten de parochianen
van harte welkom, delen het liturgieboekje uit, 'de Zondag-
se mededelingen' en soms een bundel met liederen en
gebeden. Ze beantwoorden eventuele vragen. Vooral wordt
ook aan 'nieuwe gezichten' extra aandacht gegeven. Soms
verzorgen zij ook de deurcollecte van die zondag. Inmiddels
zijn ze het vertrouwde aanspreekpunt geworden op zon-
dagochtend en niet meer weg te denken uit onze kerk.

Vanwege de coronatijd heeft helaas een aantal van hen
aangegeven niet meer beschikbaar te zijn. Wij zijn dan ook
dringend op zoek naar parochianen die graag gastvrouw of
gastheer willen zijn. Heeft u interesse, neemt u dan contact
op met het Kerkelijk Bureau (tel. 071-5612508) of met José
Wouters, coördinator van deze groep, tel.: 071-5619460 of
e-mail jfm.wouters@telfort.nl

Tilly ten Thije
Lid Pastoraatgroep/ 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.

Extra actie kerkbalans: omzien naar elkaar
In de afgelopen periode zijn de kerken op zondag lange tijd
gesloten geweest. Hierdoor kon er niet op de gebruikelijke
manier worden gecollecteerd. De inkomsten zijn daardoor
een stuk minder.
Gelukkig hebben velen via de GivtApp digitaal bijgedragen.
Maar daarmee zijn er toch minder inkomsten dan gebrui-
kelijk.
Wij vragen u of u een extra gift kunt doen voor onze kerk.
Zodat onze kerk kan blijven doen, wat juist nu zo hard nodig
is: omzien naar elkaar!

Commissie Kerkbalans

Wijziging indeling van de kerk
Vanwege de coronamaatregelen zijn er wat veranderingen
in de kerk. Het Mariabeeld staat nu voorin de kerk. Vanwe-
ge de verplichte looproute kon men niet meer een kaarsje
opsteken achterin bij Maria. Daarom is het beeld naar voren
gehaald. Het beeld van de jonge Laurentius staat nu tijde-
lijk achterin de kerk.

Werken in tijden van corona 
Door de coronamaatregelen werd het steeds stiller in de
Tussen Voorziening  in Eelde. Geen bezoek, minder acti-
viteiten, maar gelukkig wel 'op berenjacht’.

Haar familie vindt het eigenlijk wel eng, dat ze nu werkt.
Tussen de mensen ook nog. Maar Wil kan moeilijk níét gaan
werken. Het is haar baan. En niet alleen de baas rekent op
haar, ook de collega’s doen dat én de gasten in de Tussen
Voorziening. Dus thuisblijven is geen optie voor de 23-jari-
ge woonbegeleidster van INLIA. Ja, die paar weken toen
ze keelpijn had en griepachtige klachten: toen is ze natuur-
lijk thuis gebleven. Tot het echt helemaal over was. Keurig
volgens de richtlijnen. Waar ze die klachten nou had opge-
lopen, dat is de vraag. Op het werk is gelukkig verder nie-
mand ziek geworden. En nu is ze dus weer terug op het
honk: de voormalige Dutch Flight Academy in Eelde, waar
INLIA vluchtelingen met een verblijfsvergunning opvangt
en voorbereidt op het leven in Nederland. Het is er veel
rustiger dan anders, om niet te zeggen: uitgesproken be-
daard.

Normaal bruist het hier van de activiteiten. Kinderen die
spelen en rondrennen, mensen die leren fietsen, vrienden
die langskomen, vrijwilligers die lessen Nederlands geven
en natuurlijk de ‘TuVoTalks’: workshops waarin vrijwilligers
gasten bijpraten over het reilen en zeilen in Nederland. Denk
aan onderwerpen als: wat doet een wijkagent, hoe werkt
de ziektekostenverzekering, hoe kom je aan opleiding,
stage of baan, wat zijn Nederlandse gewoonten en gebrui-
ken die je moet kennen? Dat ligt nu allemaal stil.

Behalve dan dat de kinderen sinds vorige week gelukkig
weer samen mogen spelen en sporten. Dat doen ze dan
ook enthousiast. “Ze waren er aan toe geloof ik”, lacht Wil,
terwijl op de achtergrond luide kinderstemmen - gillend van
plezier - door de telefoon klinken. (Want ja: ook interviews
moeten nu op afstand.) Ze gaan deze week op ‘berenjacht’
in Eelde; speuren naar teddyberen die mensen achter hun
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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 10 augustus 2020 bij het Kerkelijk Bureau
of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

huiskamerramen hebben gezet. Kunnen ze tenminste wat
energie kwijt.

Bezoek is nog steeds niet toegestaan, ook niet van vrijwil-
ligers, dus ligt het programma nog grotendeels op z’n gat.
Al zijn de vrijwilligers ondertussen wel heel druk doende
digitale lessen te maken voor iedereen. Daar kunnen de
ouders dus binnenkort mee aan de slag. Het contact tussen
begeleiders en gasten is er natuurlijk nog wel, maar nood-
gedwongen op afstand. Bij het luikje van de receptie (die
ook binnenin is aangepast zodat de medewerkers 1,5 meter
afstand kunnen houden) staan stippen op de vloer om
gasten te wijzen op hoeveel afstand ze moeten staan. Ook
de spreekkamers zijn heringericht om aan de richtlijn te
voldoen.

“We moeten mensen er nog wel veel aan herinneren”,
vertelt Wil, “Vooral onderling gaat het nog wel fout.” De hele
groep die er nu zit, is in december uit Afghanistan hier
gekomen. Ze zijn best close met elkaar. Een mens vergeet
snel hoeveel afstand 150 cm eigenlijk is. En de gasten zijn
erg gefocust op hun nieuwe situatie, in een nieuw land.
Maar ik moet zeggen: als iemand klachten heeft, letten ze
heel goed op. Bij keelpijn, verhoging of verkoudheid houden
ze zich strikt aan de quarantaine”, zegt Wil.
Het scheelt ook dat er nu minder mensen zitten dan nor-
maal: vanwege de corona-uitbraak komen er geen nieuwe
gasten binnen, terwijl mensen nog wel doorstromen naar
woningen in gemeenten.  Zo wordt de TuVo steeds leger.
“Steeds meer ruimte om afstand te houden”, zegt Wil.
Hoogstwaarschijnlijk met een knipoog, al is dat door de
telefoon niet te zien.

Bron: INLIA  Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting

De vergaderingen van de Beheercommissie zijn weer be-
gonnen, in de tuin van de Pastorie, wel zo coronaproof.

Nationale Bedevaart Brielle: livestream
Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilge-
staan bij de getuigenis van de Martelaren van Gorcum
(1572). De Nationale Bedevaart vindt dit jaar plaats op
zaterdag 11 juli 2020. De mis wordt live gestreamd en kan
worden gevolgd via de website van het bisdom en het
YouTube-kanaal van het bisdom.

De Martelaren van Gorcum getuigden van het Woord van
God. Op uitnodiging van Mgr. Van den Hende, namens de
Brielse Bedevaart Commissie, is kardinaal Eijk hoofdcele-
brant in de eucharistieviering, waarmee de dag opent.
11.00 uur Bedevaartkerk heiligdom van de Martelaren van
Gorcum.

In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend en
wordt wekelijks de eucharistie gevierd. Zie www.martela-
renvangorcum.nl voor meer informatie over de openstelling
en de maatregelen vanwege het coronavirus.

Fijne vakantie
De Redactie van de parochiekern Voorschoten wenst u een
fijne en zonnige vakantie toe.
 

Alles verloopt zo anders dan ik had gedacht
De laatste maanden hebben we allemaal de gevolgen er-
varen van de beperkingen die ons werden opgelegd door
de uitbraak van het coronavirus. Onze levens speelden zich
de laatste maanden vooral af in en om het huis. Kerkmissen
mochten geen doorgang meer hebben zoals ook samen-
komsten in en bij onze kerk. Gelukkig ligt dit nu achter ons.
We mogen weer langzaamaan ons eigen leven oppakken,
al doen we dat nu op gepaste afstand. Rekening houdend
met de anderhalve meter ruimte, de goed geventileerde
ruimtes en door handen te wassen voor en nadat we op
pad zijn geweest!

Het is weer wennen aan ‘de wereld’, aan het buiten komen.
Aan het samen dingen doen, omdat we ons nu heel bewust
moeten houden aan ‘het afstand houden’.

Voor de volledige versie van dit artikel, van diaken Peter
Winnubst, zie pagina 19 van deze Augustinus.
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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)
Eucharistievieringen:
zondag 5 en 9 juli om 17.00 en vrijdag 9.00 uur
zondag 11.00 uur Franstalige parochie
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 
 
 

Corona aanpassingen

Pijlen plakken op de banken. Foto D. Landesz

De beheercommissie en pastoraat-
groep hebben samen met onze koster
en met een bestuurslid van de Franse
parochie de kerk aangepast aan de
corona-richtlijnen van de bisschoppen.
Alle consequenties van de pandemie
zijn besproken, zoals een schoon-
maak/desinfectie na elke viering. Tij-
dens de vieringen wordt in de kerk
goed geventileerd. De Mariakapel
wordt tijdelijk niet gebruikt; op vrijdag
is de H. Mis ook in de kerk.
Voorzitter Frederic Barge heeft op
basis van de richtlijnen een gebruiks-
plan opgesteld. Volgens dit plan moet 
bij elke viering  een EHBO-er of BHV-
er (bedrijfshulpverlener) in de kerk
aanwezig zijn. We zijn heel blij dat
Rudolphine, Marion en Nicoline bij
toerbeurt bereid zijn deze rol op zich te
nemen. Ook moet er bij elke viering
een gastheer/gastvrouw bij de ingang
van de kerk staan om de parochianen
te ontvangen. Op een lijst checkt deze
of de parochiaan zich voor de viering
heeft aangemeld en stelt hij/zij de tria-
gevragen betreffende de gezondheid
van de parochiaan. Nadat de parochi-
aan zijn/haar handen heeft gedesin-
fecteerd wordt de parochiaan naar zijn/
haar zitplaats verwezen. De zitplaat-
sen zijn op anderhalve meter afstand

van elkaar. Gezinsleden kunnen wel
dichter bij elkaar zitten. De lector zal
de verdere gang van zaken uitleggen.
                                                           
MJ Tiemstra en HR  

Afstand houden. Foto: D. Landesz

Zondagmiddagvieringen
Vanaf juli zullen in De Goede Herder
op zondag de Eucharistievieringen
gehouden worden om 17.00 uur.  De
frequentie blijft om de twee weken, de
data zijn: 5 en 19 juli.
Een van de Covid-richtlijnen van het
bisdom is dat op een dagdeel slechts
één H. Mis mag worden gehouden. Het
pastoraal team heeft in overleg met de
Franse parochie besloten dat de Fran-
sen de  H. Mis om 11 uur houden.
Omdat het pastoraal team zwaar on-
derbemand is heeft het team medege-
deeld dat in onze kerk geen Eucharis-
tievieringen kunnen worden gehouden
in de maanden augustus en september
vanwege de vakanties van de kape-
laan en pastoor en Mgr. Van Luyn.

Vanaf 11 oktober worden de vieringen
om 17.00 uur hervat. 25 oktober en 8
november zijn de volgende data.
De Franstalige parochie liet pastoor
Franken weten dat er voor een beperkt
aantal Nederlanders in de zomer ook
plaats is in hun viering. Voor het reser-
veren van zitplaatsen gedurende de
maand juli: https://paroissetlslahaye.
com/reservation-des-messes-juillet-2020/.
Vanaf eind juni kan er via deze link
gereserveerd worden. Zie ook de
website.   
 
MJ Tiemstra en HR
 Eerste H. Mis door pastoor
Franken in De Goede Herder
Op vrijdag 12 juni ging pastoor Franken
voor het eerst voor in de Eucharistie-
viering. In de kerk want de Mariakapel
wordt tijdelijk niet gebruikt. De leden
van de beheercommissie en pasto-
raatgroep waren onder de aanwezi-
gen. Na afloop hebben zij voor het
eerst 'live' met pastoor Franken ge-
sproken in de parochiezaal. In een
prettige open sfeer. 

Foto: MdM

Gebedsintenties: zie website
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Pinksternoveen
Tussen Hemelvaart en Pinksteren
hebben onze communicanten thuis
een Pinksternoveen gebeden. Dat is
negen dagen bidden op weg naar
Pinksteren, het feest van God de Hei-
lige Geest. Ze baden om de komst van
de H. Geest in hun harten: de Heilige
Geest is een soort innerlijk vuur. Hij
maakt je vurig; Hij geeft liefde en vrede
in je hart. Voor de noveen hebben ze
met de post een mooie vurige gebeds-
kaart gekregen. Ze hebben zelf een
schaaltje met negen waxines of kaars-
jes gemaakt. Elke dag werd er 1 waxi-
ne meer aangestoken. Dus op dag 1,
1 kaars aan, op dag 2, 2 kaarsen aan
en ga zo maar door. Na 9 dagen is het
Pinksteren. Bij het versieren van de
schaaltjes hebben ze de kleur rood
gebruikt, de kleur van de H. Geest. Het
symbool is een duif.

MdM

Féline met haar noveenschaaltje.

Fleur met haar noveenschaaltje.

Kaartje terug
In de vorige Augustinus schreven we
over de kinderen van Gezinskerk die
kaarsjes hebben gebrand voor paro-
chianen en die hen dit lieten weten met
een mooie Maria kleurplaat. Een van
de dankbare ontvangers, een me-
vrouw van 93, schreef een kaartje
terug. Ze schrijft dat ze het lief vindt,
dat de kinderen aan oude thuiszittende
mensen denken en voor hen bidden.
Ze vraagt of de kinderen ook Marialied-
jes kennen. Ze vertelt dat ze zelf, als
ze 's nachts niet kan slapen, de kerk-
liedjes van vroeger zingt: zingen is
hetzelfde als bidden. Ze zegt ook: 
"Onthoud maar goed, wie gelooft in
God - je hemelse Vader- is nooit alleen.
Je kunt alles vertellen en God luistert
altijd!" Wat een bijzonder kaartje en
ook mooi om te weten dat wat wij onze
kinderen nu meegeven een heel leven
lang kan meegaan (en daarna)!

MdM

Pastoor maakt kennis met
pastoraatgroep
De start van pastoor Rochus Franken
werd getekend door de coronatijd. Dit
doorkruiste ook het geplande kennis-
makingsrondje binnen de parochie.
Gelukkig kan er langzaam weer meer
en zo bezocht hij begin juni de eerste
fysieke vergadering van de pastoraat-
groep Wassenaar. Met gepaste af-
stand in de Sion, was het toch een
prettige en open wederzijdse kennis-
making. Ter gelegenheid hiervan
kreeg hij een schaal met heerlijke
verse producten uit eigen parochie, de
winkel van Melkveehouderij Den Hol-
lander. Inmiddels is hij ook begonnen
met het voorgaan in de vieringen in de
Wassenaarse RK kerken die sinds 9
juni weer zijn gestart.
 
MdM

Ton Beijersbergen (voorzitter pastoraats-
groep), Thea den Hollander en pastoor Ro-
chus Franken. Foto MdM.

Skypekerk Pinksteren
Wat is Pinksteren? Weinig mensen die
het nog wat zegt. De kinderen van
Gezinskerk Wassenaar die weten het
uitstekend: Pinksteren is het feest van
de komst van de H. Geest. Op zater-
dag  30 mei was er om 17.00 uur een
samenkomst van Skypekerk. Vijftien
kinderen en ongeveer evenzoveel
volwassenen namen hieraan deel. De
dienst werd geleid door Mirjam. Zij las
uit de Bijbel het Pinksterverhaal voor.
Hoe de leerlingen van Jezus samen
met Maria teleurgesteld waren. Jezus
was naar de hemel (Hemelvaart) en zij
zaten daar, bang en alleen. Jezus had
wel iets beloofd; Hij zou een Helper
sturen. Maar ze wisten niet goed wat
dat betekende.
Ineens: zuster Madeleine van het Mis-
sieklooster in Aarle-Rixtel blies in haar
microfoon. Wat ’n herrie! Waarvoor
deed zij dat nu? En nog ’n keer. De
kinderen dachten na over welke Helper
Jezus zou zenden. Weer blies zuster
Madeleine. Kun je die Helper pakken,
aanraken?
Die hulp van Jezus: je ziet Hem niet,
je kan Hem niet aanraken, maar wel
voelen, om je oren, in je haren: de wind!
Zo komt de H. Geest: niet als een
storm, maar als een zachte bries. Die
H. Geest helpt je, sterkt je, troost je en
geeft vrede. Die voel je in je hart, zo
wisten de kinderen. Zuster Madeleine
had ook nog een vlammetje in haar
hand: de H. Geest is als vuur. Een van
de kinderen wist te vertellen: die Helper
dat is God zelf, zijn Geest. Een ander
kind had een goede vraag: komt de H.
Geest alleen met Pinksteren? Nee,
met Pinksteren komt Hij heel speciaal,
maar Hij is er altijd in ons hart en wij
mogen ook om Hem vragen. 
 
Deze Skypekerk hadden we voor het
eerst begeleiding op de piano door
Emmy van der Wilk, dat kwam wonder-
wel goed alle huizen binnen. Wij zon-
gen met elkaar het Ave Maria, het
Gloria en natuurlijk het Pinksterfeest-
lied van Hanna Lam en Wim ter Burg:
' ’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam. Want Hij, die
bij ons is geweest, werkt verder aan
zijn plan.' En het laatste couplet: 'De
wonderen zijn om ons heen, zij waaien
op de wind. ’t Is feest vandaag, voor
iedereen: een nieuwe tijd begint!'
 
EvdW
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De Regentesselaan
Carl Doeke Eisma plaatste dit in De
Wassenaarse Krant (gelezen  op 8
april jl.)
Michel van der Plas (1927 – 2013)
schreef een gedicht over de Haagse
dichter Willem Kloos (1859-1938).
Deze dichter die nogal tevreden was
met zichzelf, heeft onder andere een
sonnet geschreven dat begint met de
regel: ’Ik ben een God in ’t diepst van
mijn gedachten’. Michel van der Plas
neemt Kloos een beetje op de hak
zoals ook uit de laatste regel blijkt.
 
Regentesselaan
Wat heeft ons op die morgen toch wel

Negentig jaar Sint
Jozefparochie
Op een dag waarop al dertig jaar de
bedevaart naar Echternach plaats-
vindt, was deze bedevaart afgelast.
Vanwege – u raadt het al – de corona-
crisis.
Daarvoor in de plaats was er nu de
mogelijkheid om in zeer kleine kring het
negentigjarig bestaan van onze Sint
Jozefparochie te vieren.
Op 2 juni 1930 schreef Mgr. Aengenent
naar de pastoor van de Sint Willibror-
dusparochie te Wassenaar dat de Sint
Jozefparochie opgericht werd. Er zou
een bouwpastoor aangesteld worden,
er werden fondsen verzameld. Paro-
chianen kunnen nog vertellen hoe zij
langs de deur zijn gegaan om geld in
te zamelen voor de nieuw te bouwen
kerk. Voorlopig een houten noodkerkje
aan het Rozenplein.
Leo Elshout heeft in de stille gebeds-
viering op dinsdag 2 juni 2020 de oor-
konde (nr. 1025) voorgelezen waarin
dit heuglijke feit was vastgelegd. Op
het priesterkoor stonden de iconen van
Pinksteren, de icoon van de H. Willi-
brord, alsmede de brandende Paas-
kaars.
Ook maakte Leo gewag van een bij-
zonder feit: 100 jaar geleden werd op
4 juni om 16.30 u het Vredesverdrag
(na de Eerste Wereldoorlog) in Versail-
les ondertekend. Weliswaar een ver-
drag waaruit helaas nog een oorlog is
ontstaan.
Pinkstergezangen waren er, het co-
ronacrisisgebed, de litanie van Alle
Heiligen, de litanie van de H. Willibrord
en het gebed tot Maria, Onze Lieve
Vrouw ter Nood in Heilo. Met het Tai-
zégezang: Laudate Omnes Gentes
werd deze intieme viering afgesloten.
Daarna was er in de patio koffie met

gebak. Er komt te zijner tijd een groot-
se viering van dit bijzondere jubileum!
 
EvdW

De Pinkstericoon en de icoon van de H. Willi-
brord, op 2 juni 2020. Foto: EvdW

mogen
doen lopen langs de Regentesselaan,
waar ons de blaren om de oren vlogen?
Waar kwamen we in ’s hemelsnaam
vandaan?
Hoe dan ook, er kwam een mannetje
aan
waardoor je blik opeens werd aange-
zogen,
een en al zwarte hoed en zwarte ogen,
voorzichtig schuifelend, - en jij bleef
staan.
Kloos, zei je, toen hij bij het hoekje
kwam, -
een hoopje mens, maar toch een zo
geachte,
dat je, eerbiedig, op een afstand,
wachtte,
en, ongezien door hem, je hoed afnam.
Daar ging een god in ’t diepst van zijn
gedachten
naar P. van Haastrecht voor een half
ons ham.
 
N.B. Ik heb er gewoond, vandaar dat
het mij bijzonder aanspreekt, en ook
dat ‘half ons ham’.  Was het niet zo dat
echte Hagenaars hun aardappels in
een vioolkist vervoerden?
 
EvdW
 

Op pag. 25 las u het artikeltje over de Skype--
kerk met Pinksteren, is dit niet een schitterend
Pinksterplaatje? Bron: Crafty little blessings

Parochiekern St. Jozef - Wassenaar

Pastorie/Secretariaat:
v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar
tel. 070 - 511 4262
Gastvrouw/heer:
ma t/m vr van 09.00 - 12.00 uur
E-mailadres secretariaat:
secretariaat@sintjozefwassenaar.nl
Website: 
www.sintjozefwassenaar.nl
Webredactie: 
mw. E. van der Wilk - kopij
e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl
Locatieredacteur: 
mw. E. van der Wilk (EvdW)
kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl
Referent: 
diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

IBAN Bankrek. nrs.:
NL06 RABO 0368 0667 38
NL51 INGB 0000 3892 36
Kerkbijdrage/stipendia: NL37 INGB 0000 5508 96
Intenties:
Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262
ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail.
Vieringen:
di 19.00 uur, do 9.00 uur
zo 12 en 26 juli 9.30 uur
za 4 en 18 juli 19.00 uur
in augustus geen viering op zondag,
za 19.00 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
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In memoriam Bert Boonstra 
   * 01-03-1937 Tzummarum              
   † 24-05-2020 Wassenaar
 
Onverwacht kwam het bericht dat drs.
Bert Boonstra was overleden op 24 mei
jl. Bert kennen wij als Jozef parochia-
nen van de oecumenische vespervie-
ringen met de Messiaskerk. Als theo-
loog, filosoof, leraar en adjunct-direc-
teur van de American School of The
Hague zette hij zich voor de gemeen-
schap in als een wijs en humorvol
mens.
Open en hartelijk, gelovig, standvastig
en opbouwend kennen wij hem in het
delen van de Blijde Boodschap. Bert
had een schitterende sonore stem en
zijn lezingen uit de Schrift, en daarbij
de indringende verwoording in Woord
en Gebed waren gaven van de Geest,
die hij benutte ten behoeve van de
gemeenschap. In de vieringen van
onze parochie bidden wij voor Bert,
voor zijn familie en de Messiasge-
meente, die een goede voorbeeldige
vader, een gulle opa en een flinke
kracht moeten missen.
Op het plein voor de Messiaskerk
hebben wij hem  à Dieu gezegd, na-
mens de Jozef en de Magnificat Can-
torij, samen met vele anderen.
 
Leo Elshout
 In memoriam Corrie van der
Ham
 * 13-05-1921 Zoeterwoude                       
+ 25-05-2020 Wassenaar
 
Cornelia Adriana van der Ham-van
Meurs kwam uit een groot gezin. Na
haar huwelijk met Petrus Cornelis van
der Ham gingen zij wonen en werken
op Duindigt en later woonden zij op het
Ammonslaantje. Zij zorgde voor haar
eigen grote gezin, dat ze uitstekend
leidde. Kapelaan Boris liet tijdens de
viering een theezakje zien. Iedereen
was altijd welkom bij haar; zij was altijd
gastvrij en zorgzaam. Zoals zij dat had
van haar God als voorbeeld: nooit af-
latend, altijd tijd en duur. Aandacht
voor familie en anderen. In de Jozef
stond zij bescheiden en goed bekend.
Na een lang leven mochten we haar te
rusten leggen bij man en zoon op
Rhijnhof. Goed voorbeeld doet goed
volgen!!
 
Leo Elshout
 

In memoriam Corrie van
Hemert
*05-04-1931 Wassenaar  † 05-06-2020
Op 5 juni overleed Cornelia Anna Maria
van Hemert-Knijnenburg, weduwe van
Quirinus van Hemert. Kapelaan Boris,
die haar het Sacrament van de zieken
had gegeven, leidde ook de uitvaart.
Heel haar leven stond in het teken van
dienstbaarheid met drie R's : Rust,
Regelmaat en Reinheid. Daarbij voeg-
de zij eenvoud en warmte. Haar kinde-
ren en kleinkinderen brachten dat in de
viering tot uitdrukking. Ook haar liefde
voor alles wat de natuur ons geeft,
bleek in de bloemenzee als een para-
dijstuin in het huis van haar Heer. De
keuze viel daarom op het Paasevan-
gelie waarin Maria van Magdala Jezus
ontmoette als tuinman. In het Brood
van het Paastriduüm en in de Opstan-
ding uit de groeikracht tot leven, als in
het paasei, symboliseerde Boris het
geloof van deze moeder, oma en
overgrootmoeder. Zo is zij een voor-
beeld voor haar nageslacht. Corrie
was van kinds af aan betrokken bij de
Jozef. Onzichtbaar verzorgde zij met
de werkgroep het kerkgebouw. Een
kleinzoon vertolkte haar wonderbaar-
lijke kunst van liefhebben in een prach-
tig gezongen lied van Frans Halsema:
"Zij verstaat de kunst van bij mij horen,
in mijn lichaam heeft zij plaats gemaakt
voor twee, in mijn ogen woont ze, in
mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele
leven met me mee." Dat deed zij en
doet zij, omdat haar bron Gods eigen
Zoon was, haar Heer. Dat de Moeder
Gods haar geleide tot bij Gods troon
aan het hemels gastmaal.
Leo Elshout

Op Sacramentsdag was er na de coronacrisis
weer een zondagsviering. De gastheer contro-
leerde de welkomstbewijzen. 14-06-2020 foto
Koos Odijk

Het Evangelie, met feestelijk wierook. Sacra-
mentsdag, foto Koos Odijk

Na afloop van deze feestelijke viering van Sa-
cramentsdag regende het! U ziet Jacco Willem
Verheesen in regenjas, Rien Calis helpt hem
(?) en onder zijn arm ziet u een glimp van Loes
van Gestel. Foto Koos Odijk

Pauline Ruijgrok werd bij de koffie op 2 juni j.l.
gefeliciteerd! Zij was onlangs jarig, en zij heeft
jarenlang  gewerkt in de Kerkpoetsgroep. En
nu is het mooi geweest! Pauline, heel veel
dank!  Foto EvdW

Misintenties
4 / 5 juli: Mladen Rajic // Sophia Catha-
rina Wilhelmina Schrader-van Rhijn //
Martha Gerse // Louis Bredie // Frans
Linnebank // Johan Goudeau // Corry
van Hemert-Knijnenburg // Sjaan van
der Kroft-van der Kroft // Cornelia
Adriana van der Ham-van Meurs // Bert
Boonstra. 23 en 26 juli: Johan Gou-
deau. 1 / 2 augustus: Rob Nagtegaal
// Maurice Gerse // Thessa Rodenburg.
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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 de Lit. Agenda op blz. 15 en 17)
In augustus geen zaterdagavondvieringen
kerk open vr 20.00-21.00 uur
Mariakapel open (7 dagen per week):
10.00-17.00 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 ►

HET GEBED IS DE SCHUIL-
PLAATS VOOR DE VLOED-
GOLF VAN KWAAD
 
Gods plan voor de mensheid is goed,
maar in het leven van alledag ervaren
we de aanwezigheid van het kwaad. In
de eerste hoofdstukken van het boek
Genesis wordt de geleidelijke versprei-
ding van het kwaad in het menselijk
leven beschreven.
Maar in deze eerste pagina's van de
Bijbel staat ook een ander verhaal. Het
springt niet zo in het oog, is nederiger
en devoter en verwoordt het vrijkomen
van de hoop. Ook als bijna iedereen
zich op een vreselijke manier gedraagt
en van haat en verovering de grote
drijfveren van het menselijk leven
maakt, zijn er mensen die in staat zijn
oprecht tot God te bidden en het lot van
de mens een andere wending geven.
 
Als je deze verhalen leest, krijg je de
indruk dat het gebed de schuilplaats
en het toevluchtsoord is van de mens
voor de vloedgolf van het kwaad dat in
de wereld groeit. Als je het goed be-
kijkt, bidden we ook om gered te wor-
den van onszelf. Het is belangrijk om
te bidden "Heer, alstublieft, red me van
mezelf, van mijn verlangens, van mijn
passies". De biddende mensen op de
eerste pagina's van de Bijbel zijn wer-
kers van vrede. Het gebed, als het
authentiek is, bevrijdt dan ook van het
instinct tot geweld. Het is een blik ge-
richt op God, opdat Hij weer voor het
hart van de mens zorgt. In de Catechis-
mus staat: "Als zodanig wordt het
gebed door een menigte van recht-
vaardigen in alle godsdiensten be-
leefd" (2569).
 

Het gebed laat bloembedden van we-
dergeboorte ontstaan op plekken waar
de haat van de mens enkel de woestijn
kon uitbreiden. En het gebed is krach-
tig, want het trekt Gods kracht aan en
zijn kracht geeft altijd leven. Hij is de
God van het Leven en zorgt voor we-
deropstanding.
Daarom loopt Gods heerschappij door
de ketenen heen van mannen en
vrouwen die vaak onbegrepen en ge-
marginaliseerd worden in de wereld.
Maar de wereld leeft en groeit dankzij
Gods kracht die zijn dienaren aantrek-
ken met hun gebed. Het is helemaal
geen luidruchtige keten en die haalt
zelden de krantenkoppen. En toch is
die zo belangrijk om het vertrouwen
van de wereld te herstellen!
 
Het gebed is een keten van leven, al-
tijd. Zo veel mannen en vrouwen bid-
den, zaaien leven. Het gebed zaait
leven. Daarom is het zo belangrijk om
kinderen te leren bidden. Het doet me
pijn als ik kinderen tegenkom die het
kruisteken niet kennen. We moeten
hen het kruisteken goed aanleren,
want dat is het eerste gebed. Het is
belangrijk dat kinderen leren bidden.
Misschien vergeten ze het daarna en
gaan ze een andere weg. Maar de

eerste gebeden die ze als kind leerden,
blijven in het hart, want die zijn een
zaadje van leven, het zaadje van de
dialoog met God.
Gods weg in de geschiedenis is door
een 'restje' van de mensheid verder
gegaan dat zich niet heeft neergelegd
bij de wet van de sterkste, maar dat
aan God heeft gevraagd om wonderen
te doen, en vooral om ons hart van
steen te veranderen in een hart van
vlees (vlg. Ez. 36,26). En daarbij helpt
het gebed: want het gebed opent de
deur naar God, verandert ons hart dat
zo vaak van steen is, in een menselijk
hart. En is er veel menselijkheid voor
nodig, en met menselijkheid bid je. 
Paus Franciscus                      
Bron: KN

     Bron: nl.wikipedia.org

Het H. Hartbeeld op ons kerkplein is afgelopen
maand helemaal schoongemaakt en de scheu-
ren in de sokkel zijn verholpen. U had het
waarschijnlijk gezien: het was al tijden hele-
maal groen uitgeslagen!. Maar dat is nu verle-
den tijd! Het staat er weer prachtig bij!
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WIJ GEDENKEN OP ZATERDAG 15 AUGUS-
TUS: MARIA HEMELVAART                     
Bron: zininopvoeding.nl

Vieringen in coronatijd in
de komende maanden juli
en augustus
 
Sedert het weekend van 13/14 juni
zijn er weer vieringen bij ons in de
kerk en mét communie-uitreiken, dit
laatste wel met gebruikmaking van
een zogenaamd hoestscherm  en
een pincet (zie foto onderaan in de
kolom hiernaast). Er zijn voor de
vieringen met kerkgangers een
groot aantal voorzieningen getrof-
fen. Het vergt te veel ruimte om die
voorzieningen hier te beschrijven;
maar u kunt ze lezen in het bericht
onder Nieuws met de titel: 'Hervat-
ting van de vieringen' op onze web-
site www.sintwillibrorduswassenaar.
nl; Belangrijk aspect is dat u voor
elke persoon die aan een viering wil
deelnemen van tevoren moet
reserveren!
 
Nieuw voor de situatie met ingang
van 1 juli is - voor zover bekend op
het moment dat wij dit schrijven - 
dat het maximum aantal toegestane
kerkgangers per viering dan om-
hoog gaat van 30 naar 100; in onze
kerk betekent dit dat wij dan al de
ca. 80 'corona'-plaatsen kunnen
gaan gebruiken; nog steeds geldt
ook in de maand juli en de maanden
daarna dat u hiervoor van te voren
(uiterlijk donderdagavond vóór de
daaropvolgende zaterdag- of zon-
dagviering) moet reserveren voor
elke persoon uit uw gezin die de
viering wil bijwonen. Dit reserveren
kunt u doen via telef.nr. 070-511.8133
of (bij voorkeur) via e-mail: willibror-
dwassenaar.desloep@hetnet.nl
 
Het is nuttig op te merken dat óók in
de komende maanden er elke zon-
dag vanuit één van onze 4 parochie-
kerken een viering gestreamd gaat
worden; zodat u ook indien u on-
danks uw  reservering niet een
plaats kon krijgen, een viering vanuit
een van onze parochiekerken kunt
bijwonen via internet; de hiervoor te
gebruiken link wordt steeds tijdig op
onze website aangebracht. Op de
zondagen 5 juli, 23 augustus en 30
augustus is volgens de huidige
planning deze gestreamde viering
overigens afkomstig uit onze  St.
Willibrorduskerk.          LB

Het communie-uitreiken werd hervat op zater-
dag 13 juni.
U ziet hier de pastoor tijdens het communiie--
uitreiken op  zarterdag 13 juni., daarbij maakt
hij gebruik van een hoestscherm met een ope-
ning daarin om de H.Hostie op de hand van de
ontvanger te leggen. Hij gebruikt daarbij - óók
volgens het protocol daarvoor - een pincet.

VERVALLEN ZATERDAG-
AVONDVIERINGEN IN
ONZE KERK IN
AUGUSTUS
 
In de vakantietijd zijn er minder
priesters beschikbaar; om die reden
zullen er in augustus in onze kerk
géén zaterdagavondvieringen zijn. 
Deze zaterdagavondvieringen zijn
verschoven naar de St.Jozefkerk,
omdat daar op alle zondagen van
augustus géén viering zal zijn.       
                                    LB

De Katholieke Kerk moedigt
duurzame initiatieven aan en
doet ook mee! U ook? 
 
De Katholieke Kerk onderstreept en
werkt mee aan een duurzame wereld
Paus Franciscus onderstreept in zijn
encycliek ‘Laudato si’ het belang van
een duurzame wereld en moedigt ini-
tiatieven aan die hieraan bijdragen,
niet gelijk groots en meeslepend, maar
juist begin klein en begin bij jezelf.
Daarom vertegenwoordigt Monique
Rueb-Moonen de pastoraatsgroep in
de klimaattafel Wassenaar en onder-
zoekt zij samen met vertegenwoordi-
gers uit de beheercommissies Wasse-
naar van de 3 parochiekernen de mo-
gelijkheid om mee te doen aan de
zonnepanelenactie door plaatsing op 
de kerkdaken (zie verderop in dit arti-
kel). Daarnaast ondersteunt de katho-
lieke kerk-Wassenaar initiatieven van
vrijwilligers die zich inzetten voor een
duurzamere samenleving, zoals de
Groene Meent. Zij organiseren meer-
dere keren per jaar kledingruil acties
op de locatie Sint Jozef, in Sion. Houdt
u voor de exacte data de Wassenaarse
krant (DWK) in de gaten! De Laatste
actie was op 26-27 juni jl.
 
Een leefbare wereld voor onze
(klein)kinderen!
In 2015 is in Parijs het Klimaatakkoord
gesloten. In dit akkoord hebben 197
landen afspraken gemaakt om de ver-
dere opwarming van de aarde een halt
toe te roepen. Als opvolging hiervan
heeft de Nederlandse regering met
veel partijen uit verschillende sectoren
op 28 juni 2019 een nationaal Klimaat-
akkoord gesloten. In het nationale kli-
maatakkoord staan 600 afspraken die
door alle partners ondertekend zijn.
Een belangrijke afspraak is dat Neder-
land in 2050 CO2-neutraal is.
 
Nationaal klimaatakkoord
Voor Nederland betekent dit onder
andere dat in 2050 7 miljoen woningen
en 1 miljoen gebouwen van het aard-
gas af zijn. Dat betekent dat ieder van
ons moet isoleren en gebruikmaken
van duurzame warmte en schone
elektriciteit. Er moet flink wat gebeu-
ren. Als eerste stap moeten in 2030 de
eerste 1,5 miljoen bestaande wonin-
gen verduurzaamd zijn.
Dat gaat wijk voor wijk, maar wel in een
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Foto van de deelauto

Misintenties
 
Zondag 5 juli: familie Oosterveer--
Compier, overleden ouders Rem-
merswaal-van Winsen, Dirk Edward
de Vlugt, An van der Kroft
Zaterdag 11 juli: Johanna van
Galen-Winnubst
Zondag 12 juli: overleden ouders
Kuijpers-Steens, overleden ouders
Konings-van Benten, Cornelia van
Vroonhoven, Elly van der Bruggen--
Nan, Dirk Edward de Vlugt
Zondag 19 juli: overleden ouders
Mooijman-Hacking, overleden ou-
ders Remmerswaal-van Winsen,
Ton Gordijn, Dirk Eduard de Vlugt
Zaterdag 25 juli: overleden ouders
De Rooij-van Schie
Zondag 26 juli: Yvonne Lelieveld--
van Leeuwen, Dirk Eduard de Vlugt
Zondag 2 augustus: familie Oos-
terveer-Compier, Johanna van Ga-
len-Winnubst, Dirk Eduard de Vlugt
Zondag 9 augustus: overleden
ouders Van der Zwet-Zonneveld,
Dirk Eduard de Vlugt, An van der
Kroft
Zondag 16 augustus: overleden
ouders Remmerswaal-van Winsen,
overleden ouders Verkleij-van der
Krogt, Johanna van Galen-Win-
nubst (jrgt), Elisabeth Kuijpers--
Steens (jrgt), Ton Gordijn, Yvonne
Lelieveld-van Leeuwen, Elly van der
Bruggen-Nan, Dirk Eduard de Vlugt,
George van Kasteren
Zondag 23 augustus: Johannes en
Alida Grundeken-de Groot, Elly van
der Bruggen-Nan, Dirk Eduard de
Vlugt
Zondag 30 augustus: overleden
ouders Konings-van Benten, Ber-
nard Bosse, Dirk Eduard de Vlugt
 

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

Vier buurtteams uit de Wassenaarse
buurten Park de Kieviet, Deijleroord,
Nieuw Wassenaar en Centrum hebben
de handen ineen geslagen. Samen
zetten ze zich belangeloos in voor een
collectieve zonnepanelenactie. Hoe
meer mensen meedoen, hoe groter de
voordelen voor bewoners én het mili-
eu, zo is de gedachte van de initiatief-
nemers en daarom kan heel Wasse-
naar meedoen aan de actie. De vrijwil-
lige buurtteams zijn ontstaan tijdens de
Klimaattafel die de gemeente Wasse-
naar regelmatig organiseert. Stichting
Buurkracht ondersteunt de teams.
Wilt u ook zonnepanelen?
Zonnepanelen zorgen ervoor dat we
zelf opgewekte schone energie gaan
gebruiken, ze zijn betaalbaar en er is
zon genoeg. En het is een solide inves-
tering met een goed financieel rende-
ment.
Bent u geïnteresseerd in de vorderin-
gen van de buurtteams? Volg deze dan
vrijblijvend in de buurkracht-app. Zoek
in de app naar de zonnepanelenactie
in een van de vier buurten, klik op ‘doe
mee’ en blijf zo op de hoogte. De app
is gratis te downloaden in de App/Play-
store, zoek op buurkracht. Bent u
geïnteresseerd maar woont u niet in
een van de vier buurten, sluit u gerust
aan bij de dichtstbijzijnde buurt.
Samen slim rijden met de deelauto
Andere opgestarte initiatieven zijn het
slim rijden met de elektrische deelauto.
Op het moment hebben veel Neder-
landse huishoudens een – of meer-
eigen auto’s waarvan uit onderzoek
gebleken is dat elke auto gemiddeld
90% van de tijd stil staat. Dus we ver-
bruiken onnodig veel ruimte voor par-
keerplaatsen, onnodig veel grondstof-
fen om al die auto’s te produceren,
onnodig veel tijd aan het gedoe dat
autobezit met zich meebrengt: de ritjes
naar de garage voor APK en onder-
houd, het afsluiten van de verzekering.
Dat kan met veel meer gemak: door
een auto te delen.
De eerste elektrische Wassenaarse
deelauto staat op de parkeerplaats bij
de Warenar. Ook u kunt hieraan mee-
doen. Kijk voor meer informatie op
 www.samenslimrijden-wassenaar.nl. Deze
coöperatie streeft naar meer deelau-
to’s in Wassenaar.        
                         Monique Rueb-Moonen

steeds hoger tempo. De gemeentes
weten in 2021 welke wijk, wanneer aan
de beurt is. Bewoners en organisaties
worden daarbij betrokken. Het is de
bedoeling dat de investering in ver-
duurzaming betaald kan worden uit de
opbrengst van een lagere energiere-
kening. Op de website van www.duur-
zaambouwloket.nl vindt u subsidiere-
gelingen om uw huis te verduurzamen.
 
Wassenaar CO2 neutraal in 2050
Gemeente Wassenaar heeft deze op-
gave vertaald en beschreven in het
nieuwe programma Routekaart Lokale
Energie Strategie 2019-2022. Hierin
staat hoe zij bijdraagt aan het terug-
dringen van de opwarming van de
aarde, het beperken van de uitstoot
van CO2 en het minimaliseren van het
gebruik van fossiele brandstoffen. Zij
focust op het benutten van duurzame,
hernieuwbare energiebronnen.
 
Iedereen doet wat
Alleen als iedereen iets doet kunnen
wij dit bereiken. De gemeente wil
goede ideeën en innovatiekracht in
onze gemeenschap optimaal benut-
ten. Onze aandacht gaat daarom
vooral uit naar het in uitvoering krijgen
van maatregelen binnen onze ge-
meente. Door te doen, laten we zien
dat het kan! Wil jij ook bijdragen aan
minder CO2 uitstoot kijk dan op de site
www.iedereendoetwat.nl, hier kun je
zien welke maatregelen helpen, bij-
voorbeeld dakisolatie, minder voedsel
verspillen, hergebruik van spullen en
slim rijden.
 
Steeds meer Wassenaarders doen
mee
Naar aanleiding van de klimaattafels
die in 2019 en 2020 zijn georganiseerd
door de gemeente zijn er verschillende
initiatieven op gang gekomen. Zo
moedigt de gemeente initiatieven aan
die gedeeld kunnen worden via de
buurkracht-app. Deze app is ontwik-
keld om in buurten initiatieven zicht-
baar te maken en bewoners aan te
laten sluiten. Momenteel staan er twee
duurzame initiatieven op, namelijk:
een zonnepanelenactie voor iedereen
en duurzaam rijden met de deelauto.
 
Zonnepanelenactie voor iedereen

30

Parochiekern St. Willibrordus-Wassenaar



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
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)
 
Liturgische Agenda:
Charlotte van Steijn, tel. 070 517 5304
e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com  
 
Logistiek:
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com (AvdV)
 
Telefoonnummmers secretariaten:
071 - 402 9402   H. Joannes de Doper
071 - 517 5304   H. Willibrord
071 - 561 2508   H. Laurentius en De Moeder Gods
070 - 517 8278   De Goede Herder
070 - 511 4262   St. Jozef
070 - 511 8133   Sint Willibrordus

Inleverdatum kopij juli/augustus-
nummer 2020 uiterlijk 12 aug. 2020:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 29 aug. - 4 oktober 2020
Verschijningsdatum: 25 aug. 2020
De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen en andere bijdragen
te redigeren, in te korten of niet te
plaatsen.
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