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Samenvatting vergadering
parochiebestuur dd. 20 juli
2020
De heer Ad Sosef van het bisdom
Rotterdam zal zorgen voor ondersteu-
ning ten aanzien van de problemen
met  Doc Base (ledenadministratie) en
Exact Online (financiële administratie).
De samenwerking met de nieuwe be-
stuursleden Dick Remmerswaal (ge-
bouwen), Anne Winnubst (personeels-
zaken) en Hans van Mullekom (finan-
ciën) verloopt uitstekend.
De Augustinusweek is in kannen en
kruiken. Op 30 augustus is er in elke
parochiekern een eucharistieviering.
Op 3 september 19.00 uur eucharistie-
viering in de H. Laurentiuskerk Voor-
schoten en aansluitend 20.00 uur de
Augustinuslezing door pastoor Jeroen
Smith, ook in de kerk.
Verder worden er voorbereidingen
getroffen voor een ALPHA-cursus in
2021, zo meldde pastoor Rochus
Franken.
Eveneens kwamen ter sprake het on-
roerend goed en het orgel in Oegst-
geest; beide zijn in behandeling.
 
Emmy van der Wilk, 2e secretaris en
PR

Een inkijkje in de geschiede-
nis van de Wassenaarse R.K.
Kerken
Deel drie: de Sint Jozefkerk
 
In juni 1930 gaf de bisschop van Haar-
lem toestemming voor de oprichting
van een nieuwe parochie in Wasse-
naar-Noord. De nieuwe parochie stond
onder bescherming van de H. Joseph.
Pastoor Tholenaar van de Willibror-
duskerk had al in 1926 gevraagd om
een nieuwe parochie in dit deel van
Wassenaar. Eerder had hij ook het
initiatief genomen tot de oprichting van
De Goede Herderparochie in Wasse-
naar-Zuid. De sterke groei van het
aantal inwoners maakte de uitbreiding
met twee parochies noodzakelijk.
 
Voor de nieuwe kerk werd een stuk
grond van 4 hectare langs de Deijler-
weg en de huidige Clematislaan ge-
kocht voor fl 2,- per vierkante meter.
Op dit perceel werd onder de bezielen-
de leiding van de 'nieuwbakken' pas-
toor C. Wiemers een noodkerk ge-
bouwd, ontworpen door de Maastricht-
se architect W. Sandhovel. De pastorie
werd gevestigd in een woonhuis aan
de Deijlerweg. De kerk werd op 5 juni
1930 ingewijd. De noodkerk werd af-
gebroken; de doopvont is te vinden in
een Wassenaarse tuin. Na het bijna
dertigjarige bestaan van de noodkerk
startte in 1959 de voorbereiding van de
bouw van een nieuwe kerk. Pastoor
Jansen was de grote motor achter dit
project. Gekozen werd voor het ont-
werp van ir. Jan van der Laan die ook

verantwoordelijk was voor het ontwer-
pen van De Goede Herderkerk.
De bouwkosten werden geschat op
fl. 700.000,-. Het bisdom verleende
goedkeuring omdat de parochie dit
bedrag deels zou financieren door
verkoop van grond en de rest - met
garanties voor rente en aflossing - zou
lenen. Op 25 mei 1962 werd het nieu-
we kerkgebouw aan de Parklaan inge-
wijd.
 
De Sint Jozefkerk is, anders dan de
andere Wassenaarse kerken, uitge-
voerd in een vierkante kerkzaal met
dag- en doopkapel en toren. Het is een
voorbeeld van de nieuwe R.K. kerken-
bouw na de Tweede Wereldoorlog.
Gebruik is gemaakt van nieuwe bouw-
technieken die vóór de Tweede We-
reldoorlog niet geschikt werden geacht
voor de bouw van een kerk, zoals
baksteenmetselwerk met beton. Het
interieur van de kerk is sober: de archi-
tect stond slechts een minimum aan
versieringen toe. De kerk heeft ge-
brandschilderde ramen die Jezus,
Maria en de patroonheilige Jozef uit-
beelden.
 
Het hoofdorgel is in 1966 gebouwd
door J. Stevens, waarbij gebruik is
gemaakt van de orgelkast van een
huisorgel, gebouwd door Cavaillé-Coll
/Mutin uit de 19de eeuw. In 1987 zijn
14 gebeeldhouwde kruiswegstaties
tegen de westmuur van de kerk ge-
plaatst, gemaakt door de beeldhouw-
ster Brigit Wawoe-Ziegler.
De Sint Jozefkerk is een gemeentelijk
monument.

Tenslotte: eigenlijk is de Dorpskerk
aan het plein de oudste R.K. kerk in
Wassenaar. Het oudste gedeelte da-
teert uit het begin van de 12de eeuw.
Tijdens de reformatie is de kerk 'in
andere handen' gekomen.
 
Joke Meijer-van der Aa, 1ste secretaris

Boven vlnr: pastoor Rochus Franken (voorzitter), Joke Meijer-v/der Aa (1e secr.), Emmy v/der Wilk (2e secr.+PR), Jan Konst (begraafplaatsen)
Onder vlnr: Marten v/der Meer (vicevoorz.), Joost Westgeest (algemeen lid), Chris Warmenhoven (gebouwen, Hans van Mullekom (penningm.)
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Van de bestuurstafel



Als God renoveert
Voordat u denkt aan een televisieprogramma als ‘Help mijn man
is klusser’, ‘Als God renoveert’ is de titel van een boek dat in 2019
in Nederlandse vertaling verscheen. De auteur is een Canadese
priester, James Mallon (‘Als God renoveert. De parochie van
onderhoud naar bloei’ van Fr. James Mallon. ISBN
978-94-9209-377-6). In geen tijd is het boek toe aan de zesde
druk. Het is een beetje een ‘hype’ binnen de kerk.
 
Gezien het onderwerp is dit begrijpelijk. Ik citeer van de achterflap:
‘Nooit eerder was er zo’n urgentie voor kerken om na te denken
over de toekomst en te investeren in geloofsopbouw. Er moet iets
gebeuren, een drastische aanpak is vereist. James Mallon heeft
met vallen en opstaan een aanpak ontwikkeld die kan dienen als
blauwdruk voor parochies en kerken die verlangen naar bloei. Dit
boek is relevant voor elke geloofsgemeenschap die (opnieuw)
vitaal wil worden.’
 
Zeker niet alles is automatisch bruikbaar in de Nederlandse situ-
atie. In mijn vorige parochie heeft dit boek erg geholpen om een
discussie op gang te brengen hoe wij onze parochie dan wel weer
vitaal kunnen maken.
 
In de parochie H. Augustinus is de gewoonte ontstaan van een
Augustinuslezing. Deze zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 3
september in Voorschoten. (Zie voor informatie elders in dit blad.
Dit is alles onder voorbehoud. Als er een tweede coronagolf komt,
wordt het allemaal anders.) Het zal niet over het boek zelf gaan,
maar wel over hetzelfde onderwerp als het boek van James
Mallon: de toekomst van onze parochie. U bent allemaal van harte
welkom!
 
Pastoor Rochus Franken
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COLOFON
De Augustinus is een uitgave van de parochie
H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar. 
Redactieadres:
redactie@parochie-augustinus.nl
Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken
Eindredacteur: Els van Leuken
2e Eindredacteur: Anneke van der Valk
Locatieredacteuren: 
Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen
Oegstgeest: vacant
Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen
Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der
Wilk, Louis Brackel, Mirjam Aerden
Rubrieksredacteuren:
Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn
Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk
Augustinus, 6 in 1: vacature
Pastoraal Team/Spiritualiteit:
Diaken George Brink
Huwelijk, Gezin en Jongeren:
vacature 
Website: www.
parochie-augustinus.nl 
Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

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

Pastoraal woord
Naast het parochiewerk ben ik ook
werkzaam als geestelijk verzorger in
een verpleeghuis, al vele jaren lang.
Veel verdriet maak ik daar mee: men-
sen die sterk inboeten in hun geeste-
lijke en/of  lichamelijke gezondheid,
die voor bijna alle dagelijkse handelin-
gen afhankelijk zijn van zorg, die het
samenleven met hun partner en hun
eigen thuis hebben moeten opgeven,
en leven in  de schaduw van de nade-
rende dood, die zowel een bevrijding
als ook een bron van verdriet kan zijn.
 
Is het dan allemaal kommer en kwel in
het verpleeghuis? Daar ben ik het niet
mee eens. Juist in het verpleeghuisle-
ven, waar alle ‘franje’ van het bestaan
is afgeknipt, komen de krachtbronnen
naar voren die mensen kunnen helpen
ook de moeilijkste tijden te doorstaan.
Tot die krachtbronnen hoort de liefde-
volle verbondenheid met dierbare
naasten, zoals de partner, kinderen en
kleinkinderen. En ook het geloof hoort
daartoe, het gevoel in leven en sterven
gedragen te worden door Hem die alles
te boven gaat.

Met dankbaarheid denk ik terug aan
die vrouw die na een leven vol toege-
wijde mantelzorg voor familieleden,
dacht nog enkele jaren in vrijheid van
het leven te kunnen genieten. Tot er
een ongeneeslijke ziekte bij haar werd
vastgesteld, die haar bij ons in het
verpleeghuis bracht. Zij had daar veel
verdriet van, maar had haar vermogen
behouden om dankbaar te zijn voor
alles wat haar nog wel geschonken
werd: de bezoekjes van haar liefdevol-
le kinderen, de tekst van een mooi
gebed, een zonnestraal op haar bed,
en tenslotte – met de hulp van vrijwilli-
gers – een laatste bezoek aan de abdij

die haar zo dierbaar was. Door haar
positieve en dankbare levensinstelling
was zij, ondanks het verdriet dat zij
droeg, een bron van troost en bemoe-
diging voor wie haar bezochten.

Ik herinnerde me deze vrouw terwijl ik
nadacht over de coronacrisis, de col-
lectieve kwaal die ons als samenleving
in de afgelopen maanden heeft ge-
raakt. Veel verdriet is er het gevolg van
geweest: mensen die dierbaren aan de
ziekte verloren, mensen die hun dier-
baren in de verpleeghuizen niet meer
mochten bezoeken, mensen die hun
baan of hun bedrijf verloren. Het is een
lijden dat niet te ontkennen is. Maar
waren er ook in deze tijd ook geen
dingen om juist dankbaar voor te zijn?
Door het afgenomen verkeer op de
weg en in de lucht herontdekten men-
sen de kostbare waarde van de stilte,
in de afgenomen bedrijvigheid hervon-
den mensen soms een rust die ze lang
hadden moeten missen, en juist nu we
afstand moeten houden van elkaar,
ervaren we meer nog dan tevoren hoe
hard we elkaar nodig hebben en hoe
we met duizenden draden verbonden
zijn met elkaar.

Moge God ons helpen in elke crisis te
ontdekken welke kansen Hij ons juist
dan geeft, moge Hij ons ons dan de
kracht geven ons lijden te doorstaan in
de kracht van de liefde die ons verbindt
met Hem en met elkaar.
 
Diaken George Brink  

                Bij de voorplaat
Ditmaal een foto van paus Francis-
cus, naar aanleiding van het feest
van de H. Franciscus van Assisi op
4 oktober. Bron: Wikipedia (EvL)

Uit het Pastoraal Team
 
Op het moment dat dit geschreven
wordt, zitten we midden in een hitte-
golf! De vakantieperiode is bijna voor-
bij en vol goede moed gaan we alle-
maal weer van start!
 
We hebben van een mooie vakantie-
periode kunnen genieten, zo is onze
kapelaan tot 21 augustus op vakantie
geweest en zal onze pastoor Franken
vanaf 5 september met welverdiende
vakantie gaan!
 
Het was een bijzondere tijd, voor ons
allen, de afgelopen maanden in ver-
band met het coronavirus. We wennen
langzaam aan het nieuwe normaal en
aan alle maatregelen waar we ons aan
moeten houden, zodat we niet per
ongeluk elkaar het virus geven.
Na een lange periode is het vanuit het
bisschoppelijk overleg weer toege-
staan om de sacramenten toe te die-
nen. Rekening houdend met de afspra-
ken die hier landelijk over zijn gemaakt,
mogen we weer in onze eigen paro-
chiekerken te communie gaan. Sinds
half augustus mogen we weer dopen
en mogen er ook weer huwelijken
plaatsvinden. Dit alles natuurlijk wel in
kleine kring en op gepaste afstand,
vanwege de corona!
 
Na overleg met de ouders van de kin-
deren die dit jaar opgingen voor hun
Eerste Heilige Communie, is er beslo-
ten om de Eerste Heilige Communie
dit jaar toch nog door te laten gaan.
Deze vieringen zullen als extra vierin-
gen in de middag plaatsvinden in onze
4 parochiekernen, op 27 september en
op 4 oktober. De tijden en de data staan
binnenkort op de website.
 
Door alle maatregelen rond ons aller
gezondheid, is er besloten om dit jaar
geen centrale gezinscatechese te
organiseren. Ook hierin kijken we
reikhalzend naar volgend jaar uit.
 
Op 3 september zal er ter ere van de
Augustinusweek een lezing zijn in de
H. Laurentiuskerk in Voorschoten.
Meer informatie hierover kunt u vinden
op de website en op de posters achter
in de kerken. Ik hoop u allen binnenkort
weer te kunnen groeten, in de kerk.
 
Diaken Peter Winnubst
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Tentoonstelling die verschil-
lende parochies en paro-
chiefederaties aan kan doen
Vanwege het diocesane Jaar van het
Woord van God komt op 30 september,
op de 1600e sterfdag van de heilige
Hiëronymus, een pop-up tentoonstel-
ling over de Bijbel beschikbaar voor
parochies in het bisdom Rotterdam. De
tentoonstelling wordt zo gemaakt dat
hij tijdelijk ergens opgezet kan worden
en vervolgens weer op een andere plek
kan worden opgebouwd.
De heilige Hiëronymus (347-420) ver-
taalde de Bijbel in het Latijn. Zijn ver-
taling staat bekend als ‘de Vulgaat’. De
Vulgaat dankt zijn naam aan de uit-
drukking ‘versio vulgata’, dat wil zeg-
gen: ‘volkse versie’.
De pop-up tentoonstelling over de
Bijbel geeft op een laagdrempelige
manier informatie over het Oude Tes-
tament, het Nieuwe Testament, Het
Woord van God in de Kerk en over de
Bijbel thuis lezen. Elk paneel geeft ook
informatie voor kinderen en met een
puzzelvel kunnen zij ook actief aan de
slag. Volwassenen worden via een
QR-code op de panelen doorgeleid
naar internet, waar meer informatie
wordt gegeven.
De tentoonstelling sluit aan bij het ‘In-
spiratiemagazine Woord van God’,
waarvan exemplaren ook bij de ten-
toonstelling nog uitgereikt kunnen
worden (zo lang de voorraad strekt),
en bij een kwartetspel over de Bijbel
dat in september en oktober op de di-
ocesane misdienaarsdagen wordt ge-
presenteerd.
Bron: Bisdom Rotterdam
 

Vanuit het Parochiebestuur
H. Augustinus
Zes maanden geleden heb ik pastoor
Franken toegezegd te komen helpen
door de post van vicevoorzitter op me
te nemen. Het lijkt voor mij als de dag
van gisteren! Het accent lag in de af-
gelopen periode op het vinden van
kandidaten voor een reeks van (aan-
staande) vacatures: penningmeester
Hans van Mullekom, en Dick Rem-
merswaal als opvolger van Chris War-
menhoven voor de positie Beheerder
Gebouwen.  Chris stopt per 1 septem-
ber a.s.  En tenslotte voor personeels-
zaken: Anne Winnubst.  Met Pim Kou-
wenhoven als voorzitter van de Be-
heercommissie in Oegstgeest is er
mede door hem binnen de kortste
keren een geheel nieuw team samen-
gebracht.  
In zijn algemeenheid blijkt het vinden
van vrijwilligers een lastige klus. En
zeker bij de jongere generaties. HEN
zien te werven zal de hoofdtaak wor-
den voor de komende tijd. Hierdoor zal
een nauwere samenwerking tussen de
kernen hoog op de agenda blijven
staan. De parochiekernen blijven de
basis van onze parochie, maar geza-
menlijk optrekken en elkaar ondersteu-
nen wordt steeds meer noodzakelijk.
Zoals het gebruik van dezelfde (leden)
administratie bijvoorbeeld.  Het vinden
van de juiste balans tussen centraal en
decentraal zal de uitdaging zijn voor
het Parochiebestuur en de Beheer-
commissies.
Het nu grotendeels vernieuwde Paro-
chiebestuur gaat aan de slag om mid-
dels de overlegstructuren die onder het
vorige PB zijn ontwikkeld --- overleg
met de beheerders financiën, beheer-
ders gebouwen en de BC-voorzitters
--- deze balans tussen centraal en
decentraal invulling te geven.
Tenslotte corona: het crisisteam o.l.v.
pastoor Franken heeft ervoor gezorgd

dat we inmiddels weer overal de Mis
kunnen vieren. Reserveren is niet
meer nodig, al blijven er voorlopig een
aantal maatregelen van kracht zoals:
aanmelden, handen wassen, gebruik
maken van de aangegeven plaatsen
en de aanwijzingen van de kosters
opvolgen bij het te communie gaan.
Vanuit het PB is het initiatief genomen
na te gaan wat er per kern aan venti-
latie gedaan kan worden om daarmee
het de koren weer mogelijk te maken
te kunnen gaan zingen. Dit blijft een
zoektocht naar wat wel kan. Laten we
hopen dat de maatregelen, door de
regering genomen, zullen voorkomen
dat we weer in een soort van lockdown
terecht gaan komen.
 
Marten van der Meer,vicevoorzitter a.i.

Afbeelding van Graphic-Mama-team via    
Pixabay.

De verspreiding van de ge-
wijde oliën en het heilig
Chrisma vindt plaats in de
dagen na de Chrismamis
De Chrismamis is de jaarlijkse dioce-
sane eucharistieviering waarin de bis-
schop de oliën zegent en het chrisma
wijdt, ten behoeve van de viering van
de sacramenten in parochies en instel-
lingen in het bisdom Rotterdam. Van-
wege de maatregelen in verband met
het coronavirus is deze viering, die
normaliter in de Goede Week wordt
gehouden op de vooravond van Witte
Donderdag, verplaatst naar woensdag
9 september. De viering kan als li-
vestream worden gevolgd via www.
bisdomrotterdam.nl en het YouTube--
kanaal van het bisdom.
In de Chrismamis zegent de bisschop
de olie voor de geloofsleerlingen en de
olie voor de zieken. De olie van de
geloofsleerlingen (catechumenen) is
bestemd voor degenen die zich voor-
bereiden op het doopsel. De olie voor
de zieken is om degenen te zalven die
ernstig ziek zijn of door ouderdom zeer
verzwakt.
In de Chrismamis worden de aanwezi-

 Foto: Peter van Mulken. Mgr. Van den Hende
tijdens de Chrismamis

ge priesters door de bisschop ge-
vraagd om hun priesterlijke beloften te
hernieuwen. Gezien de beperkingen
als gevolg van corona zullen dit jaar
niet alle priesters in de Chrismamis
aanwezig kunnen zijn.
Bron: Bisdom Rotterdam

 Foto: Peter van Mulken. Chrismamis 2019
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Wat is het doel van de
Bijbel?
 
Er was eens een dorpje in India waar
alleen blinde mensen leefden. Op een
dag loopt een olifant het dorpje in. De
inwoners hebben geen enkel idee hoe
een olifant er uit ziet. Ze omringen het
beest en raken het nieuwsgierig aan.
De brutaalste raakt de slurf aan en zegt
tegen de anderen: "Een olifant heeft
veel weg van een slang.” Een tweede
omklemt één van de poten van het
beest en zegt: “Je hebt ongelijk, een
olifant heeft het meeste weg van een
boom.”  Een derde raakt een oor aan:
“Jullie hebben allebei ongelijk. Een
olifant lijkt nog het meeste op de staart
van een pauw.”
 
Verkeren wij niet in dezelfde positie als
deze mensen wanneer het over God
gaat?  We hebben allerlei ideeën over
Hem, maar we kunnen ons God onmo-
gelijk voorstellen.
 
Een bericht van God? Dat kan toch
niet?
 
We kunnen iets over God te weten
komen door naar de natuur te kijken.
Wat een schoonheid heeft ze soms. Ze
vertelt ons over de schoonheid van
haar schepper. Een kunstenaar kun je
leren kennen door zijn schilderijen te
bekijken. Zo leren we God kennen via
zijn werken, met name via de natuur.
Maar zelfs als ik een grote overzichts-
tentoonstelling bezoek, kan ik niet
zeggen dat ik de kunstenaar als per-
soon goed ken.
 
Als persoon leer ik God alleen kennen
als Hij over zichzelf vertelt, als Hij
zichzelf openbaart. Dat doet Hij in de
Bijbel. De Bijbel is dus een bericht van
God. Het tweede Vaticaans Concilie
benadrukt dat God zichzelf openbaart
omdat Hij vriendschap met ons wil.

 
'Zo spreekt door deze openbaring de
onzichtbare God, uit de overvloed van
zijn liefde, tot de mensen als tot zijn
vrienden en gaat Hij met hen om, ten-
einde hen uit te nodigen tot de ge-
meenschap met Hem en hen daarin op
te nemen.' (Dei Verbum no 2)
 
Wat een fantastisch aanbod! Vanuit
Gods pure liefde maakt Hij ons zijn
vrienden! (Sterker nog, Hij wil al zijn
liefde en goedheid met ons delen. Het
woord ‘gemeenschap’, daar zit in ‘alles
gemeenschappelijk hebben’. Het komt
van het Latijnse Communio, waar ons
woord ‘Communie’ vandaan komt)
 
Wat we in de Bijbel vinden, draait dus
niet in eerste instantie om het geven
van informatie over het ontstaan van
het universum. Ook gaat ze niet over
Gods ge- en verboden, althans niet in
eerste instantie. De Bijbel is een uitno-
diging om vriendschap met God te
sluiten.
 
Deze vriendschap met God is wat het
leven zin geeft volgens het katholiek
geloof. De Bijbel gaat dus over de zin
van het leven! Wat is het doel van deze
wereld? Wat is het doel van mijn leven,
waar doe ik het allemaal voor?
 
Is de Bijbel achterhaald door de
wetenschap?
 
“Pastoor, u kunt in deze tijd toch echt
niet meer geloven in de Bijbel. Het
heelal is ontstaan na de ‘big bang’ (of
oerknal). Daarna is het gaan uitdijen
en dat duurt reeds miljarden jaren! Dat
is de stand van de wetenschap! De
Bijbel zegt dat ze in 7 dagen onstaan
is. Een modern mens gelooft niet meer
in dit soort kinderachtige voorstellin-
gen die al lang achterhaald zijn.”
Het gaat hier over het scheppingsver-
haal in het boek Genesis. Dat is waar-
schijnlijk opgeschreven een paar dui-
zend jaar voor Christus. Hoewel het

verhaal door mensen is opgeschreven,
geloven we dat God uiteindelijk de
auteur van de Bijbel is.
God wil vriendschap met ons. De
boodschap van Genesis is dat de we-
reld van God afkomstig is. Hij heeft
deze wereld geschapen om ons te
laten delen in zijn liefde. Genesis wil
niets zeggen over hoe de wereld na-
tuurkundig ontstaan is. Dat laat het
over aan de wetenschap.
Op zich is de ‘big bang’ theorie niet
strijdig hiermee. God kan het ontstaan
van het universum via de oerknal laten
gebeuren. (Of via de evolutie. Hoewel
na 150 jaar nog steeds geen keihard
wetenschappelijk bewijs gevonden is
dat mensen van apen afstammen.)
 
De menselijke auteurs gebruikten
beelden en begrippen waar zij in hun
cultuur mee vertrouwd waren. Verlan-
gen dat zij op onze natuurwetenschap-
pelijke wijze het ontstaan van de we-
reld beschrijven is iets onmogelijks
verlangen, want de natuurwetenschap
zoals wij die kennen ontstaat pas in de
17e eeuw na Christus. (Overigens
stelde Augustinus in de vierde eeuw al
dat bij de schepping in 7 dagen niet
letterlijk aan 7 dagen gedacht moet
worden. Augustinus dacht aan 7 ge-
schiedkundige perioden.)
 
De Bijbel gaat dus niet over natuurkun-
de of scheikunde. Haar doel is ten ene
male niet daar informatie over te ver-
schaffen. Zij gaat over het doel van
alles. En daar zegt de wetenschap
weer niets over.
 
Pastoor Rochus Franken

H. Petrus Claver
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Heilige van de maand:   
Petrus Claver S.J. (9 sept.)
 
Petrus werd in 1580 geboren in het
Catalaanse stadje Verdú. Hij ging stu-
deren in Barcelona en na beëindiging
van zijn studies trad hij in bij de paters
jezuïeten; hij was toen twintig jaar oud.
Toen hij als priesterstudent ging stude-
ren op het eiland Majorca, raakte hij in
gesprek met broeder Alfonsus, de
portier van de universiteit. Het was het
tijdperk van de grote ontdekkingsrei-
zen. Spanje en Portugal stichtten
overal koloniën. Zuid-Amerika werd de
Nieuwe Wereld genoemd.
 
Alfonsus was een voormalig handels-
man en wist te vertellen dat er in de
Nieuwe Wereld vreselijke dingen ge-
beurden. Vanuit Afrika werden door
Spanjaarden, Portugezen, Hollanders
en Engelsen tot slaaf gemaakte in-
heemse mensen naar Zuid-Amerika
overgebracht, om daar voor goudgeld
op de markt verkocht te worden. Ze
werden in de goud- en zilvermijnen te
werk gesteld en stierven als ratten. "Er
schijnt niemand te zijn die zich om die
arme mensen bekommert", zo besloot
broeder Alfonso. Van dat ogenblik af,
stond het voor Petrus Claver vast dat
hij daarnaartoe wilde.
 
In 1610 vertrok hij naar Zuid-Amerika.
Een bootreis van Europa naar Zuid-
Amerika was onder gewone omstan-
digheden een verschrikking. Je was
geheel afhankelijk van de wind; in de
meeste gevallen duurde zo'n overtocht
enkele maanden in de brandende tro-
penzon. Water en voedsel bedierven;
passagiers en zeelui vochten om de
laatste druppels water en de schamel-
ste restanten voedsel.
 
De mensen die men ving in de binnen-
landen van Afrika en vastklonk aan ij-
zeren kettingen in het ruim, waren er
tientallen keren erger aan toe. Ze kre-
gen nauwelijks te eten, want dat was
er voor de zeelui al nauwelijks. Sanitair
was er niet. Water was er al te weinig
om te drínken, dus van wassen kon
geen sprake zijn. Ze stierven daar
beneden inderdaad als ratten, zoals
broeder Alfonso met verdriet had op-
gemerkt. De kapitein sprak van een
gelukkige overtocht, als hij meer dan
de helft van de honderden tot slaaf
gemaakten levend op de wal kon afle-

Gebed van de maand:   
openingsgebed van de Mis
van 9 september
God,
Gij hebt de heilige Petrus Claver tot
dienaar van de slaven gemaakt en
hem gesterkt met bewonderenswaar-
dige liefde en geduld om hen te kunnen
helpen. 
Wij bidden U:
geef dat wij op zijn voorspraak zoeken
wat van Jezus Christus is, en onze
naasten metterdaad en in waarheid
beminnen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw
Zoon, die met U leeft en heerst in de
eenheid van de Heilige Geest, God,
door de eeuwen der eeuwen. Amen.

veren. Hij verdiende er schatten mee.
Per jaar werden er zo ongeveer tien-
duizend mensen aangevoerd.
 
De enige die zich van hun lot iets aan-
trok was Pater Claver. Vanaf 1616 tot
aan zijn dood in 1654 heeft hij onver-
moeibaar voor hen gezorgd. Zodra er
een schip in zicht kwam, trok hij bede-
lend langs de poorten van de rijken en
zamelde voedsel, snoep, vruchten,
zeep en reukwater in. Zodra de lading
aan wal was gezet, trok hij er met zijn
tolken op af. Die tolken waren gewezen
tot slaaf gemaakten uit allerlei gebie-
den in Afrika, want Pater Claver wilde
er zeker van zijn dat hij iedereen per-
soonlijk in de eigen taal kon aanspre-
ken. Hij troostte hen, gaf hen wat te
eten, liet hen zich zo goed en zo kwaad
als het ging verzorgen, had een goed
woord voor hen, en probeerde hun
toestemming te krijgen om hen te
dopen: dan zouden ze op die manier
tenminste nog bij Christus' liefde
horen.
 
De laatste jaren van zijn leven was
Petrus Claver ziek. Zijn verzorging liet
veel te wensen over. Bij zijn dood bleek
hij ernstig verwaarloosd. Vanwege zijn
bijzondere zorg voor zieken, armen,
uitgestotenen, gevangenen en ster-
venden kreeg hij de bijnaam Apostel
van Cartagena. HIj werd heiligver-

klaard in 1888. In 1894 richtte de zus
van de toenmalige generale overste
van de jezuïeten, Maria-Theresia Le-
dochowska, de Claverbond op ter on-
dersteuning van de missie in Afrika.
We vieren zijn gedachtenis op 9 sep-
tember.
 
Pastoor Rochus Franken

Rembrandt, 'De genezing van de schoonmoeder van Petrus',
verz. F. Lugt, Benesch 1041, ca. 1659-1660
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Maandkalender SEPTEMBER 2020
30 aug  Augustinuszondag

alle parochiekernen
 3 sep  H. Laurentiuskerk Voorschoten

19.00 uur Eucharistieviering
20.00 uur Augustinuslezing, p.9

 8 sep Maria Geboorte
 9 sep H. Petrus Claver S.J.

zie pagina 7
 4 okt H. Franciscus van Assisi

Het verhaal van een Nicara-
guaans gezin dat liefdevol
werd onthaald in de parochie
H. Augustinus
Op een winderige zomerochtend zit ik
met Danny Ossorio Urroz uit Nicara-
gua in het kantoor van de Sint Willibror-
duskerk in Wassenaar. Danny is met
haar man en dochtertje uitgenodigd
door leden van de Augustinusparochie
om in de zomer enige tijd in Wassenaar
door te brengen. Danny is in 2018 met
haar man Alejandro en hun toen 1-ja-
rige dochter Valentina gevlucht uit Ni-
caragua. Ze vertelt mij het aangrijpen-
de verhaal van haar gezin.
Danny was in Nicaragua architect en
haar man Alejandro was tot 2017 eige-
naar van een goed lopend restaurant
met 10 werknemers.
 
Nadat in Nicaragua de oud-dictator
Somoza werd verdreven door de hui-
dige president Ortega, bouwde deze
vanaf 2007 een nieuwe dictatuur op.
Het sociale systeem werd uitgehold en
met name ouderen werden daar de
dupe van, omdat het regime van plan
was de pensioenen drastisch te verla-
gen. Zoals op vele plaatsen in de we-
reld gebeurt, kwamen ook hier de stu-
denten in opstand tegen dit onrecht.
De paramilitaire troepen van president
Ortega grepen hard in, waarop de
studenten zich verschansten in de
universiteiten. Een groot deel van de
Nicaraguaanse bevolking was zelf niet
actief in de opstand, maar ondersteun-
de de studenten door hen te voorzien
van water en voedsel. Een vreedzaam
protest. Zo ook Danny en haar man
Alejandro. Zij haalden water en blikjes
voedsel op bij hun plaatselijke paro-
chie en brachten deze naar de studen-
ten.
President Ortega bepaalde daarop,
dat men door het verlenen van deze
steun een vijand van de staat was
geworden, een misdadiger. Mensen
werden opgepakt en verdwenen zon-
der enige vorm van proces. Op iedere

hoek van de straat stonden spionnen,
die de bewoners in de gaten hielden.
Mensen werden gevangenen in hun
eigen huis. Ook de media waren vol-
komen in handen van het regime.
Het land, dat in vreedzaam verzet was
gekomen, werd nu geconfronteerd met
kidnappingen door het regime en ver-
dwijningen waren aan de orde van de
dag.
 
Ook Danny en haar man werden als
verdachten gezien. Hun telefoons
werden geconfisqueerd en onder-
zocht. Met grote regelmaat kwamen er
paramilitairen bij hun huis en uiteinde-
lijk moesten Danny en haar man en
dochtertje onderduiken. Solidariteit
was in Nicaragua dodelijk geworden.
De spanningen en het gevaar liepen
steeds hoger op voor het jonge gezin.
Op aandringen van hun ouders vlucht-
ten Danny en Alejandro in december
2018 met hun dochtertje uit Nicaragua.
Net op tijd, want in april 2019 werden
hun namen officieel gepubliceerd als
zijnde terroristen en vijanden van de
staat. En dat, omdat zij studenten
hadden voorzien van water en voed-
sel.
Omdat er geen visa verstrekt werden
voor de omringende landen en de VS,
maar wel voor de EU, is Danny met
man en kind via Panama en Turkije in
Nederland terecht gekomen.
Op 3 december 2018 kwam het gezin
aan in Ter Apel, waar ze na een intake
2 weken verbleven. Daarna zijn ze in
Duinrell geplaatst. “Alles is helemaal
volgens de regels verlopen", zegt
Danny, “Want wij wilden ons dochtertje
op geen enkele manier in gevaar
brengen.”
 
Omdat ze volkomen getraumatiseerd
waren, zochten ze in december 2018
houvast in het weinige dat hier voor
hen bekend was: de Rooms-Katholie-
ke Kerk.
Alejandro was dermate getraumati-
seerd, dat hij niet eens meer kon spre-
ken en op het moment dat ze veilig in

Duinrell waren, stortten beiden totaal
in. De warme ontvangst en het mede-
leven vanuit de gemeenschap van de
Augustinusparochie heeft een helende
werking gehad op het gezin. Voormalig
pastoor van de parochie Michel Hagen
heeft mede het wanhopige gezin onder
zijn vleugels genomen en zij hebben
nog geregeld contact met hem.
Het warme contact met de Augustinus-
parochie is ook gebleven en voor de
tweede zomer op rij is het gezin uitge-
nodigd om in Wassenaar een aantal
weken in de zomer door te brengen.
Inmiddels wacht het gezin al 16 maan-
den in het AZC in Schalkhaar op een
gesprek met de IND, waarin ze hun
verhaal kunnen vertellen en hun situa-
tie kunnen uitleggen. Intussen probe-
ren zij positief te blijven. Danny zet zich
in voor de mensenrechten en Alejan-
dro maakt kookvideo’s op You Tube,
waarin hij de Nederlandse en Nicara-
guaanse keuken combineert. Boven-
dien volgt Danny, door het verkrijgen
van een studiebeurs, een opleiding tot
web-developer.
Beiden staan in de startblokken om
hun leven weer op te bouwen en om
iets positiefs te kunnen gaan bijdragen
aan de Nederlandse samenleving.
Hun dochtertje gaat naar de peuterop-
vang en spreekt al goed Nederlands.
 
“Wij wachten hoopvol op het moment,
dat wij te horen krijgen, dat wij mogen
blijven. Dan kunnen we onze vleugels

Bij het vertrek in februari 2019 van AZC Duin-
rell naar AZC Schalkhaar (precorona!)
Foto: MdM
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Foto: Marcel Sturrus
 

weer uitslaan en ons richten op posi-
tieve dingen,” aldus Danny.
“Wij kunnen nooit meer terug naar Ni-
caragua”, zegt zij. “Dat is heel moeilijk,
want wij hebben daar alles moeten
achterlaten. Onze familie, onze vrien-
den, ons werk, onze bezittingen; alles.”
“Het enige dat wij nog hebben is elkaar,
onze waarden en normen en ons ver-
trouwen in God.”
 
Ellen Klaver-Asscheman
 
Dit artikel is eerder verschenen in De
Wassenaarse Krant dd. 05-08-2020.

Broeder Mattheus priester
gewijd
In het zomernummer van De Augusti-
nus verscheen een interview met
broeder Mattheus van Dorp. Deze uit
Wassenaar afkomstige broeder van
Sint Jan is zaterdag 27 juni jl. priester
gewijd in Saint Jodard (Frankrijk). Hij
is nu wat ze noemen een neomist, een
pas gewijde priester. Als broeder van
een religieuze congregatie die priester
is, kan hij nu ook worden aangespro-
ken als pater Mattheus. Op het dank-
kaartje voor zijn wijding haalt hij psalm
115, 12-14 aan:
 
“Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al
wat de Heer mij gaf? De beker des heils
zal ik nemen, aanroepen de naam van
de Heer. Ik zal mijn geloften volbren-
gen waar heel zijn volk het ziet.”
 
Op 20 september om 9.30 uur zal
pater Mattheus zijn eerste H. Mis vie-
ren in Wassenaar, in de Sint Willibror-
duskerk.

Hij gaat deel uitmaken van de gemeen-
schap van St. Jan in het Willibrordus-
huis aan de Oude Molstraat in Den
Haag. Voor meer info: haagschebroe-
der.nl. Een aanrader is hun monastic
store (Oude Molstraat 35), een winkel
waar ze hun eigen Haagsche Broeder-
bier verkopen, maar ook andere pro-
ducten van kloosters uit Nederland en
Frankrijk. Als de winkel open is, kunt u
ook een kijkje nemen en verstillen in
de bijzondere kapel van het Willibror-
dushuis. Het Willibrordushuis ontvangt
ook groepen voor bijvoorbeeld een
heidag. Het Haagsche Broederbier zal
ook worden verkocht na afloop van de
H. Mis op 20 september.
 
MdM

Luisterend hart
“God, verleen uw dienaar een luiste-
rend hart, zodat ik uw volk kan leiden
en onderscheid kan maken tussen
goed en kwaad“  (1 Kon. 3,9)
 
Dit citaat komt uit het gebed van koning
Salomon bij het aanvaarden van het
koningschap. Mgr. van Luyn haalde
het aan tijdens de eucharistieviering op
12 juli jl. in de Sint Willibrorduskerk. Hij
ging verder in op wat een ‘luisterend
hart’ is: “Wanneer je werkelijk met je
hart hoort, dan is dat niet meer een
oppervlakkig horen, zonder opmerk-
zaamheid, maar is het 'luisteren‘ met
aandacht en instemming, wordt het
gehoor geven en gehoorzamen. Het
‘hart’ staat in de Schrift voor ‘heel de
mens‘.  Vanuit het hart komen de keu-
zes en beslissingen, daar moet het
zaad van Gods Woord landen, daar
kan het ontkiemen en gedijen, daar kan
het vruchten dragen: vruchten  'die
blijvend zijn' (Joh. 15, 16): vruchten
van liefde en barmhartigheid (zie: Mt.
25;  31-46). Alleen als je met je hart
luistert naar Gods woord, kun je het
onderscheid maken tussen goed en
kwaad en de juiste keuzes maken in je
leven, keuzes van liefde. (…) Wanneer
we als zijn leerlingen echt luisteren
naar zijn Woord, naar het Evangelie,
dan gaat het ons ter harte, niet alleen
voor onszelf, maar ook voor de mede-
mens, voor onze naasten. Dan getui-
gen we ervan, niet alleen door onze
levensstijl, ons gedrag, onze keuzes
en beslissingen, maar ook door ons
spreken. Dan getuigen we dat we in
ons hart geraakt zijn, dat, luisterend

naar het Woord van de Heer op onze
levensweg, ons hart is gaan branden: 
zoals bij de beide leerlingen, die onder-
weg van Jerusalem naar Emmaus op
de avond van het Paasfeest naar de
Verrezen Heer luisterden, met bran-
dend hart.” 
Uit de preek op de 15e zondag van het
jaar van A van +  Adr.  H. van Luyn 
sdb, em. Bisschop Rotterdam

Augustinuslezing op 3 sep-
tember in Voorschoten over
de toekomst van onze
parochie
In de parochie H. Augustinus is de
gewoonte ontstaan van een Augusti-
nuslezing. Die zal dit jaar plaatsvinden
op donderdag 3 september in Voor-
schoten. De avond begint om 19.00 uur
met een Eucharistieviering in de Lau-
rentiuskerk waarin het hele Pastorale
Team zal voorgaan. Vervolgens zal
pastoor Jeroen Smith uit Leiden een
lezing houden over nieuwe evangeli-
satie en het belang daarvan voor de
toekomst van onze parochie. Een on-
derwerp dat ons allemaal ter harte
gaat. U bent allemaal van harte
welkom!
 
Pastoor Rochus Franken

MIVA collecte 28-29 augus-
tus voor Bangladesh
In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohin-
gya vluchtelingen van Myanmar naar
Bangladesh. Sindsdien wonen zij op
de grens in één van de grootste vluch-
telingenkampen ter wereld. Terug
kunnen ze niet, Bangladesh verder in
mogen ze niet. In dit uitzichtloze be-
staan zorgt pionier Anwar voor deze
mensen. Een ambulance helpt hem de
vluchtelingen in elk geval te voorzien
van medische zorg. MIVA trekt zich het
lot van deze mensen aan en wil hem
helpen met meer ambulances.

Pionier Anwar, bron: MIVA
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Nalaten aan de parochie
Het bisdom Rotterdam heeft vijf artikelen beschikbaar ge-
steld aan parochies om te plaatsen in parochiebladen en
op parochiewebsites. Het doel van de artikelen is om meer
bekendheid te geven aan het onderwerp 'Nalaten aan de
parochie' en het bespreekbaar te maken.
 
Deel 1
 
Nalaten aan uw parochie is het overwegen meer dan
waard
 
Denkt u wel eens na over uw testament en nalaten aan de
parochie? Voor steeds meer katholieken is het opnemen
van de parochie in het testament een waardevolle en
troostrijke optie. Uw parochie wordt gedragen door de ge-
loofsoverdracht van generatie op generatie, door de trouw
en het harde werken van gelovigen die ons voorgingen.
Toekomstige generaties mogen weer bouwen op wat wij
achterlaten.

Ondanks de voortschrijdende ontkerkelijking zijn nog altijd
veel mensen verbonden met hun parochie en is voor velen
de parochie onverminderd thuiskomen bij God en mede-
gelovigen. Uw financiële steun voor de parochie is zeer
welkom. Uw steun in de vorm van een latenschap is het
overwegen meer dan waard.

Er leven veel praktische vragen rond het opstellen van een
testament en nalaten. Hieronder vindt u een antwoord op
twee vragen over (1) de belangrijkste reden om een testa-
ment te laten opstellen; en (2) wat het verschil is tussen een
testament een levenstestament.
 
Wat is de belangrijkste reden om een testament te laten
opstellen?

Een testament voorkomt onduidelijkheid bij nabestaanden
over een nalatenschap. Veel mensen geeft het een fijn
gevoel als alles goed geregeld is. Zaken van waarde en
geld mogen in Nederland alleen in een officieel, door een
notaris opgesteld testament, worden toegewezen. Mocht u
daarbij hulp nodig hebben, dan kan dat. Ook kunt u zelf al
veel voorbereiden. Zoals het maken van een overzicht van
uw bezittingen. Zet alles wat u kunt en wilt nalaten op een
rij. U kunt daarbij naar wens een notaris om hulp vragen.

Wat is het verschil tussen een testament en een
levenstestament?

In uw testament staat wat er na uw overlijden moet worden
geregeld; in een levenstestament machtigt u iemand be-
slissingen te nemen als u dat door gezondheidsproblemen
niet meer zelf kunt. Uw notaris kan u hierover informeren.

Hebt u al eens nagedacht over uw testament? Naast uw
dierbaren ook de parochie opnemen in uw testament is het
overwegen meer dan waard. Heeft u behoefte aan een
gesprek over uw nalatenschap? Dan kunt u contact opne-
men met het secretariaat van uw parochie. Zij verwijzen u
door naar de juiste persoon met wie u hierover kunt spreken.

Daarnaast kan ook een notaris u van dienst zijn. Hij of zij
is deskundig en kan een testament voor u vastleggen. Ook
kunt u meer lezen over nalaten aan de parochie in de
brochure 'Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwe-
gen meer dan waard. U kunt de brochure vinden op de
website van het bisdom Rotterdam, of aanvragen bij het
secretariaat van uw parochie.

Kijk voor meer informatie over nalaten aan de parochie op
de webpagina van het bisdom Rotterdam:
www.bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk

Bisdom Rotterdam

Op zaterdag 15 augustus, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming,
was er een plechtige eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk in Voor-
schoten. Pastoor Rochus Franken ging voor, geassisteerd door de dia-
kens George Brink en Peter Winnubst.
Foto: MdM

Bron: bisdom Rotterdam
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Het bewijs dat God bestaat? (1)
 
Het is zaterdagavond en ik ben aanwezig op een verjaar-
dagsfeest. Op een gegeven moment zeg ik: “Ik ga, want ik
moet morgenochtend vroeg werken.” “Oh”, zegt één van de
aanwezigen, ben je buschauffeur?” “Nee, ik ben Rooms--
Katholiek priester.” “Oh”, zegt hij, “ik ben atheïst. Het is mooi
dat je priester bent maar je kunt niet bewijzen dat God
bestaat. Waar is God dan? Ik zie Hem niet. Bewijs maar
dat Hij bestaat.”
 
Ik onderdruk mijn eerste impuls om te antwoorden met: “Jij
kunt niet bewijzen dat God niet bestaat.” Ik wilde immers
de verjaardagspartij verlaten. Deze discussie is bovendien
weinig zinvol zolang we niet erkennen dat er verschillende
soorten bewijzen bestaan.
 
 
Alleen de wetenschap levert bewijs?
 
Volgens sommige moderne atheïsten is alleen echt wat
‘wetenschappelijk’ bewezen is. Er moet een experiment
plaatsvinden, wat gecontroleerd en herhaald kan worden,
zodat andere wetenschappers de resultaten kunnen veri-
fiëren.
 
Heeft deze methode het monopolie wat kennis betreft? Nee!
Deze methode werkt alleen bij gegevens die ik met een
experiment kan achterhalen. Zij werkt bij het onderzoeken
van onze zichtbare werkelijkheid. Maar er zijn zoveel ter-
reinen waar deze methode niet werkt.
 
Neem bijvoorbeeld onze kennis over de geschiedenis.
Geschiedkundige feiten kunnen niet door een experiment
in een laboratorium herhaald worden. Hier zijn we afhan-
kelijk van getuigen, van historische documenten en van
voorwerpen.
Het bestaan van liefde en vriendschap kan ik ook niet met
een experiment bewijzen. Maar ze bestaan wel ! En ze zijn
belangrijk voor ons! Ik kan weliswaar niet met een schei-
kundig experiment bewijzen dat jij me dierbaar bent, maar
dat maakt dit feit niet minder waar!
 
 
Wat is het doel van alles?
 
De Engelse schrijver C.S. Lewis (1898-1963) is opnieuw
bekend geworden door de Narnia verhalen die verfilmd zijn
en die een paar jaar geleden in de bioscoop draaiden. Lewis
erkent dat de wetenschap verklaart hoe dingen zich gedra-
gen. Maar wat het doel is van alles, waarom dingen bestaan,
daar geeft de wetenschap geen antwoord op.
 
“De wetenschap werkt met experimenten. Zij bekijkt hoe de
dingen zich gedragen. Iedere wetenschappelijke uitspraak,
hoe ingewikkeld hij er ook uitziet, houdt uiteindelijk zoiets
in als: ‘In die en die nacht om 2.20 uur richtte ik deze tele-
scoop op dat gedeelte van de hemel en zag toen dit’ of: ‘Ik
deed iets van dit stofje in een vat en verhitte het tot die en
die temperatuur, en toen gebeurde dit.’…
 

Maar hoe het komt dat er dingen bestaan en of er iets is
achter wat de wetenschap waarneemt – iets andersoortigs –
is geen wetenschappelijke vraag….Stel dat de wetenschap
ooit eens voltooid zou zijn, zodat zij alles wist wat er in het
heelal te weten valt. Het is toch duidelijk dat de vragen
‘waarom bestaat er een heelal?’…. ‘heeft het een bedoe-
ling?’ gewoon zouden blijven bestaan?”(C.S.Lewis, Onver-
sneden Christendom, Kok-Kampen, 2009, blz 35,36 )
 
 
Kan ik God met een experiment ontdekken?
 
God kan ik niet met een experiment in een laboratorium
ontdekken. Hij behoort niet tot de zichtbare verschijnselen
die we zo kunnen onderzoeken. “Als er een besturende
macht buiten het heelal was, zou die zich niet aan ons
kunnen vertonen als één van de feiten binnen het heelal –
evenmin als de architect van een huis een muur of trap of
schoorsteen in dat huis zou kunnen zijn.” (C.S.Lewis, On-
versneden Christendom, Kok-Kampen, 2009, blz 37)
 
God staat buiten onze werkelijkheid. Hij is er de oorzaak
van. Daarom kan de atheïst op het verjaardagspartijtje
evenmin wetenschappelijk bewijzen dat God niet bestaat.
 
Wordt vervolgd!
Pastoor Rochus Franken
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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

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

Einde zomer, ‘R’ weer in de
maand
Schrijvend aan deze bijdrage aan ‘De
Augustinus’ op 9 augustus is het hoog-
zomer. We beleven de eerste hittegolf
van dit jaar. De één geniet ervan, de
ander gaat er onder gebukt. Het is
maar hoe je het ervaart! Ondertussen
is voor de meesten de vakantieperiode
weer achter de rug en hervatten we,
hopelijk weer opgeladen, het ‘normale’
leven. Maar wat is ‘normaal’? Covid-19
doet nog steeds een grote inbreuk in
het leven dat wij van voor de uitbraak
van de pandemie gewend waren.
Velen kost het moeite om de coro-
nadiscipline te bewaren en zich aan de
vereiste voorgeschreven maatregelen
te houden. Op het strand zitten grote
groepen mensen gezellig op minder
dan 20 cm bij elkaar. Toch blijft uiterste
waakzaamheid geboden, een tweede
coronagolf kan uitbreken, met alle
gevolgen van dien.
 
In de kerk hoeft er gelukkig niet meer
van tevoren gereserveerd te worden,
men kan weer spontaan komen. Dit
zolang de omstandigheden het toela-
ten. Toch is er nog veel anders. De
communie wordt vanachter een
scherm uitgereikt, de koren en paro-
chianen mogen nog niet zingen. Als BC
onderzoeken we, met inachtneming
van de voorschriften, de mogelijkhe-
den om de koor- en samenzang weer
mogelijk te gaan maken. Hierbij gaat
het dan vooral om een goede ventilatie.
 
Al met al, we staan weer aan het begin
van een nieuw seizoen. Het wordt ’s
morgens al weer later licht en ’s avonds
al weer vroeger donker. De tuinen zijn
over hun hoogtepunt heen en kondi-
gen de naderende herfst aan. Als kerk

In de vorige Augustinus trof u een brief
betreffende een door Actie Kerkbalans
georganiseerde extra wervingsactie.
Deze extra actie werd gehouden aan-
gezien kerken door corona veel inkom-
sten hebben moeten missen, en aan
de andere kant extra uitgaven hadden
om de livestreamvieringen mooi voor
elkaar te krijgen. Want door het weg-
vallen van de publieke vieringen  kon
u in ieder geval digitaal de vieringen
vanuit onze parochiekernen via de
livestreams meevieren. Op deze ma-
nier konden we toch blijven omzien
naar elkaar, de belangrijkste waarde
van kerkzijn.
 
En ik kan u melden dat de extra actie
velen van u heeft geïnspireerd, want
de vraag om een extra gift te overwe-
gen voor onze eigen parochiekern
heeft geresulteerd in het prachtige
bedrag van € 2985,-  Daaruit blijkt eens
temeer uw  grote betrokkenheid en
waardering voor onze parochiege-
meenschap. Alle gulle gevers heel
hartelijk dank!
 
Anneke van der Valk

willen we onder de, hopelijk tijdelijk,
gewijzigde omstandigheden de warme
gemeenschap blijven die we altijd
waren. Hartelijk welkom tijdens de
vieringen!
 
Leen de Best, voorzitter BC   
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Foto: Jan ter Haar

De gebrandschilderde ramen in onze
kerk, die het leven van Joannes de
Doper voor ons zichtbaar maken,
hebben een paar hoogtepunten: de
aankondiging  aan Maria en Elizabeth
dat zij beiden een kind zouden krijgen.
Te zien in het linker raam helemaal
bovenin. Elizabeth was een nichtje van
Maria (of was het haar tante?). In het
onderste gedeelte zien we Joannes in
de woestijn. Dan de doop van Jezus in
de Jordaan door Joannes, in het mid-
den van het middelste raam, met
daarboven de Heilige Geest in de vorm
van een duif. En dan rechtsonder de
onthoofding van Joannes de Doper.
Waarom kwam Joannes zo aan zijn 
einde?
 
Het is in de tijd van koning Herodes de
Grote. Zijn zoon Herodes Antipas was

Onze kerkramen (2)
In ons vorige nummer startte
Richard Hulmer een artikel
over de ramen in onze kerk.
Onze glas-in-loodramen zijn
zeker de moeite van het bekij-
ken waard, maar... wat zien we
eigenlijk ?
Richard vertelt vandaag ver-
der. Heeft u nog aanvullende
informatie? Die is altijd welkom
bij de redactie van ons blad.

viervorst van Galilea, en regeerde tot
het jaar 39 na Christus. Joannes bekri-
tiseerde deze koning vaak in zijn pre-
ken, omdat Herodes Antipas een ver-
houding had met de vrouw van zijn
broer, en dat was tegen de wetten van
God. Antipas besloot Joannes te arres-
teren en geboeid gevangen te zetten,
ter wille van Herodias, de vrouw van
zijn broer Filippus, omdat hij haar tot
vrouw genomen had. Hij besloot hem
niet te vermoorden, want hij luisterde
graag naar de predikingen van Joan-
nes. Toen de dochter van Herodias,
Salomé, echter een dans voor Antipas
opvoerde wilde hij haar als weder-
dienst iets geven. Op aandringen van
haar moeder vroeg zij om het hoofd
van Joannes de Doper op een schotel,
als wraak voor zijn preken tegen haar
relatie met Antipas. De vorst voelde
zich verplicht haar wens te vervullen
en liet Joannes onthoofden.
 
In de middeleeuwen is dit tafereel vaak
geschilderd door beroemde schilders
o.a. door Caravaggio. Hij is een van de
bekendste kunstschilders uit die tijd.

Ja, het is weer zover!  Sam’s
Kledingactie komt er aan
Met de najaarsactie willen we de acti-
viteiten van Cordaid in Ethiopië steu-
nen voor het verkrijgen van schoon
water en sanitair.
 
In Zuidoost-Ethiopië ligt het gebied
Liben, op de grens tussen twee etni-
sche groepen: de Oromia en de Soma-
li. In 2016 waren de spanningen tussen
de twee groepen sterk opgelopen met
als gevolg dat er grote aantallen men-
sen uit hun dorpen gevlucht zijn en
elders een tijdelijk onderkomen ge-
zocht hebben. Nu is de situatie gesta-
biliseerd en keren velen weer terug
naar hun dorp. Als gevolg van hun af-
wezigheid en de strijd is een groot deel
van de lokale infrastructuur voor wa-
tervoorziening en landbouwproductie
verwaarloosd of zelfs verwoest.
 
Levensvatbare terugkeer
Om een levensvatbare terugkeer te
garanderen is het nodig dat de dorpe-
lingen middelen van bestaan hebben
en voorzieningen voor schoon drink-
water. Cordaid gaat samen met de
lokale partner Racida deze mensen
ondersteunen bij de terugkeer. Daar-
naast zal er in het project met de ver-
schillende bevolkingsgroepen en de
lokale overheid gewerkt worden aan
vredesopbouw en onderling begrip. Op
die manier wordt er getracht een her-
haling van de problemen uit 2016 te
voorkomen.
 
Wat doet Cordaid?
Cordaid wil samen met Racida de
mensen die terugkeren naar hun dor-
pen in de Libenregio leren zich voor te
bereiden op droge tijden zodat ze die
op eigen kracht kunnen doorkomen. Zij
worden minder afhankelijk van het
klimaat, door:
 
De aanleg en het herstel van onder-
grondse tanks, wateropslagplaat-
sen en dammen
Bestaande watertanks worden waar
mogelijk opgeknapt of er worden nieu-
we tanks aangelegd. Als het regent
vangt de watertank het regenwater op,

De volgende keer vertel ik meer over
de vijf ramen in de kruiskapellen, ont-
worpen door Frans Balendong. Wist u
bijvoorbeeld dat zijn eerste ontwerp
afgewezen werd, omdat het als veel te
modern werd beoordeeld? 
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De Vrolijke Noot
Donderdag 2 juli was de laatste repe-
titie van kinderkoor De Vrolijke Noot
vóór de zomervakantie. Vanwege de
coronamaatregelen is dit koor o.l.v.
dirigente Agnes Bol en muzikaal bege-
leider Niek van der Meij na de meiva-
kantie gaan repeteren in de grote Wil-
librordhal van basisschool De Horizon,
gelegen naast de R.K. kerk waar nor-
maliter wordt geoefend. Omdat er
vanaf half maart natuurlijk geen vierin-
gen of optredens op het programma
stonden, werd dit koorseizoen afgeslo-
ten met een afsluitend concertje in de
Willibrordhal voor alle ouders. Aanslui-
tend aan hun laatste koorrepetitie lie-
ten de kinderen in hun felgroene polo
nog eens horen en zien hoe ze vele
luisteraars weten te raken met hun
vertolking van de meest uiteenlopende
liederen.

 
Dik verdiende Gouden Duimen

Willemijn en Ariëtte zongen solo in het
lied ‘Mag ik dan bij jou?’ en daarna was
het grote moment daar, de uitreiking
van de Gouden Duim voor beide solis-
ten uit groep acht. En voor Willemijn
was er ook nog de gouden speld voor
kinderkoren van de Nederlandse Sint--
Gregoriusvereniging omdat zij meer
dan vijf jaar lid is van dit koor. Natuur-
lijk werd dit door alle andere kinderen
met ontzag en respect bekeken. Dat
willen ze allemaal wel dus... een goede
stimulans om lid te blijven van De
Vrolijke Noot, zeker in deze voor alle
koren onzekere tijden. Het concertje
was een gezellig samenzijn en toen
brak voor iedereen van het koor de
vakantietijd aan.
 
Gerard Bol

zodat mensen maandenlang water
hebben. Als de watertank na ongeveer
vijf maanden leeg is, wordt het geld
gebruikt om water in te kopen. Tank-
wagens leveren het water.
Voor water voor zowel mensen als
dieren worden wateropslagplaatsen
met dammen hersteld en waar nodig
aangelegd. Denk aan het uitgraven
van ‘vijvers’, enorme gaten in de grond
omheind door dammen om bij het
laatste grondwater te komen. Veehoe-
ders kunnen hier met hun vee komen
om te laten drinken.
 
Training van watercomités
Een lokaal watercomité beheert de
watertank. Voor 10 liter water, een
volle jerrycan, betaalt de gebruiker 2
Birr (7 eurocent) aan het lokale water-
comité. De watercomités worden ge-
traind in waterbeheer, hygiëne in en
rondom de tank, onderhouden van de
tappunten en administreren van de
verkoop van water. Met deze aanpak
draagt de gemeenschap zelf verant-
woordelijkheid voor het behoud en
onderhoud van de watertanks.
 
Waterzuiveringstabletten voor schoon
drinkwater en distributie van zeep
Er worden waterzuiveringstabletten
verstrekt aan gezinnen om het water
uit de ondergrondse watertanks en de
‘vijver’ drinkbaar te maken. Na behan-
deling blijft het water 8 uur drinkbaar.
Tevens ontvangen de gezinnen zeep
en afwasmiddel om de persoonlijke
hygiëne en hygiëne bij het koken te
bevorderen.
 
Voorlichting
De mensen in de dorpen krijgen voor-
lichting over persoonlijke hygiëne in en
om het huis, voor het vee en over
schoon watergebruik. 
Laten wij eens kijken of we overbodige
kleding en schoeisel een goede be-
stemming kunnen geven, zodat de
opbrengst door Sam’s Kledingactie
gedoneerd kan worden.

Op donderdag 24 september
2020 vindt de kledinginzame-
ling plaats.
Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur
Plaats: Voor de R.K. kerk H.
Joannes de Doper, Kerkstraat
70, Katwijk Openlucht repetitie Vocalis op afstand op speelplaats De Horizon, 2 juli                                   

Foto: Herbert van Elteren
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Joseph Jacobus de Wit, echtgenoot
van Ria de Wit – Tolboom.
Geboren 4 mei 1940 en overleden 11
juli 2020.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op
zaterdag 28 juli in besloten kring.

Huwelijk
Op dinsdag 7 juli hebben Desiree
Schouten en Remco van Egmond el-
kaar het jawoord gegeven in het ge-
meentehuis van Rijnsburg en aanslui-
tend was de kerkelijke inzegening van
hun huwelijk om 12.30 uur in onze
parochiekerk.

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.

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

Harmonie Katwijk
 
Ook de Harmonie heeft ernstige pro-
blemen tijdens de coranacrisis. Nor-
maliter repeteren zij in het parochie-
huis 'de kleine JOANNES'. Buiten het
niet mogen repeteren, gingen ook alle
uitvoeringen niet door. Op donderdag
25 juni kreeg de Harmonie toestem-
ming om in de tuin achter de pastorie
in Katwijk te repeteren. Zij wilden
voordat zij met vakantie gingen nog
éénmaal met het volledige orkest kun-
nen repeteren.

kampenonline.nl

Voedselmanden
De voedselmanden staan nog steeds
gereed tijdens de openstelling, dit is
dagelijks van 11.00 – 12.00 uur (be-
houdens zondags) en elke zondag tij-
dens de viering.
 
Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel
erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw
warme aandacht voor.

Kinderwoorddienst
Op het moment dat we dit bericht voor
jullie schrijven is alles nog onzeker. Er
is een besluit genomen dat er tot sep-
tember geen KWD is. Wat er besloten
wordt voor na de schoolvakantie is nog
niet duidelijk.
 
We hopen echt dat we jullie weer een
keer kunnen zien. Natuurlijk moeten
we ons aan de regels houden maar
daar zijn we inmiddels wel aan ge-
wend. Ik ben zo benieuwd, zijn jullie op
vakantie geweest of lekker vakantie in
eigen tuin gevierd en hoe hebben jullie
de tijd thuis ervaren.
 
Belangrijkste vraag is eigenlijk: lukt het
jullie om in contact te komen met God
in deze tijd. Tijdens de KWD-ochten-
den gaat het vanzelf en praten we er-
over maar jullie staan er al een tijdje
'alleen' voor. Natuurlijk kun je terecht
bij een ouder, maar samen met je
vriendjes en vriendinnetjes van de
KWD is fijn.
 
Wij gaan duimen dat we snel weer
mogen beginnen. Mochten we in sep-
tember weer beginnen, dan laten we
dit weten in de WhatsAppgroep en via
de digitale nieuwsbrief.
 
Hopelijk tot snel…
 
Linnsey en Marit

Bron: ecsparrenbos.nl

THERMOMETER 

ACTIE KERKBALANS

STAND 31 JULI 2020: 

TOEGEZEGD €79.100

GELIJK AAN BEGR.

ONTVANGEN €70.968

(incl. extra corona giften)

90% VAN TOEGEZEGD 

2020 € 79.100 Toegez.

2020 € 79.000 Begr.

2019 € 82.200 Ontv.

2020 € 70.968 Ontv.

90%

Heel veel dank voor uw toezegging en bijdragen!

EXTRA ACTIE GIFT CORONA 

“OMZIEN NAAR ELKAAR

WE DOEN HET SAMEN”

EIND JULI €2.985 ONTV.!
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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. 31-aug.  ma. 31-aug.  

di. 1-sep.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 1-sep.  09.00 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 WGV GBL Noordermeer 
Verliesviering 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)  19.00 EV Pastoor Franken / Team
Augustinusweek do. 3-sep.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 4-sep.      vr. 4-sep.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Huntjes (tot 

21.30 u en Aanbidding)
za. 5-sep.  19.00 Werkgroep Taizé viering 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 / KWD 

/ voedselmanden 11.00 EV
Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Laurentiuskoor

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 / 
Pro Deo / koffiedrinken
buiten op het kerkplein

ma. 7-sep.  ma. 7-sep.  

di. 8-sep. Maria Geboorte (Feest)   09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 ---- Viering vervalt di. 8-sep. Maria Geboorte (Feest)  09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 9-sep.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  wo. 9-sep.   09.00 ---- Viering vervalt 

do. 10-sep.    09.00 ---- Viering vervalt  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 10-sep.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 11-sep.      vr. 11-sep.  09.00 ---- Viering vervalt   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u 
en Aanbidding)

za. 12-sep.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 12-sep.  19.00 EV Pastoor Kuipers

zo. 13-sep. Vierentwintigste zondag door 
het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV

Mgr. van Luyn sdb / 
Diaken Winnubst / 
Gemengd koor / KWD

11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Laurentiuskoor zo. 13-sep. Vierentwintigste zondag door 

het jaar 
11.00
17.00 

EV 
----

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

Pater Magnin o.p. / 
Diaken Brink / KWD / 
cantor

ma. 14-sep. Kruisverheffing (Feest) ma. 14-sep. Kruisverheffing (Feest) 

di. 15-sep.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 ---- Viering vervalt di. 15-sep.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 16-sep.  09.00 EV Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst   wo. 16-sep.    09.00 ---- Viering vervalt

do. 17-sep.    09.00 ---- Viering vervalt  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 17-sep.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 18-sep.      vr. 18-sep.  09.00 ---- Viering vervalt   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u 
en Aanbidding)

za. 19-sep.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 19-sep.  19.00 EV Pastoor Kuipers

zo. 20-sep. Vijfentwintigste zondag door 
het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV

Kapelaan Plavčić / 
Diaken Winnubst / 
Schola / KWD

11.00 EV Pastoor Kuipers / 
Laurentiuskoor zo. 20-sep. Vijfentwintigste zondag door 

het jaar  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb 09.30 EV

1e H.Mis Pater Mattheus 
/ Diaken Brink / Pro Deo 
/  koffiedrinken buiten op 
het kerkplein

ma. 21-sep.  ma. 21-sep.  

di. 22-sep.   09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 ---- Viering vervalt di. 22-sep.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 23-sep.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 23-sep.    09.00 ---- Viering vervalt (en 
Aanbidding)

do. 24-sep.    09.00 ---- Viering vervalt  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 24-sep.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 25-sep.      vr. 25-sep.  09.00 ---- Viering vervalt   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u 
en Aanbidding)

za. 26-sep.  19.00 EV Pastoor Franken za. 26-sep.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 27-sep. Zesentwintigste zondag door 
het jaar 09.30 EV Pastoor Franken

11.00
16.00

EV
EV

Pastoor Franken
viering Eerste H.
Communie

11.00 EV Pastoor Van Vliet / 
Laurentiuskoor zo. 27-sep. Zesentwintigste zondag door 

het jaar 
11.00
17.00

EV 
----

Franstalige parochie 
Viering vervalt  ---- Viering vervalt

09.30
14.00

EV
EV

Kapelaan Plavčić
viering Eerste H.
Communie

ma. 28-sep.  ma. 28-sep.  

di. 29-sep. Heilige Aartsengelen Michael, 
Gabriël, Rafaël (Feest)   09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding) di. 29-sep. Heilige Aartsengelen Michael, 
Gabriël, Rafaël (Feest)  09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 30-sep.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  20.15 WGV GBL Günther 
Rozenkransgebed  wo. 30-sep.    09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)

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

vr. 2-okt.      vr. 2-okt.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u 

en Aanbidding)
za. 3-okt.  19.00 EV Pastoor Franken za. 3-okt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 4-okt. Zevenentwinigste zondag door 
het jaar 

09.30
14.00

EV
EV

Kapelaan Plavčić
viering Eerste H.
Communie

11.00 EV Kapelaan Plavčić / KWD 
/ voedselmanden

11.00
16.30

EV
EV

Pastoor Franken
viering Eerste H.
Communie

zo. 4-okt. Zevenentwinigste zondag door 
het jaar  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb 09.30 EV Pastoor Franken / Pro 

Deo

Legenda: VC-NTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV Oecumenische viering Legenda: VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering
WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering
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Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / 

Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius en 
Datum

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

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

ma. 31-aug.  ma. 31-aug.  

di. 1-sep.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 1-sep.  09.00 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 WGV GBL Noordermeer 
Verliesviering 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)  19.00 EV Pastoor Franken / Team
Augustinusweek do. 3-sep.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 4-sep.      vr. 4-sep.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Huntjes (tot 

21.30 u en Aanbidding)
za. 5-sep.  19.00 Werkgroep Taizé viering 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 / KWD 

/ voedselmanden 11.00 EV
Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Laurentiuskoor

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 / 
Pro Deo / koffiedrinken
buiten op het kerkplein

ma. 7-sep.  ma. 7-sep.  

di. 8-sep. Maria Geboorte (Feest)   09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 ---- Viering vervalt di. 8-sep. Maria Geboorte (Feest)  09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 9-sep.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  wo. 9-sep.   09.00 ---- Viering vervalt 

do. 10-sep.    09.00 ---- Viering vervalt  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 10-sep.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 11-sep.      vr. 11-sep.  09.00 ---- Viering vervalt   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u 
en Aanbidding)

za. 12-sep.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 12-sep.  19.00 EV Pastoor Kuipers

zo. 13-sep. Vierentwintigste zondag door 
het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV

Mgr. van Luyn sdb / 
Diaken Winnubst / 
Gemengd koor / KWD

11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Laurentiuskoor zo. 13-sep. Vierentwintigste zondag door 

het jaar 
11.00
17.00 

EV 
----

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

Pater Magnin o.p. / 
Diaken Brink / KWD / 
cantor

ma. 14-sep. Kruisverheffing (Feest) ma. 14-sep. Kruisverheffing (Feest) 

di. 15-sep.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 ---- Viering vervalt di. 15-sep.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 16-sep.  09.00 EV Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst   wo. 16-sep.    09.00 ---- Viering vervalt

do. 17-sep.    09.00 ---- Viering vervalt  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 17-sep.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 18-sep.      vr. 18-sep.  09.00 ---- Viering vervalt   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u 
en Aanbidding)

za. 19-sep.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 19-sep.  19.00 EV Pastoor Kuipers

zo. 20-sep. Vijfentwintigste zondag door 
het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV

Kapelaan Plavčić / 
Diaken Winnubst / 
Schola / KWD

11.00 EV Pastoor Kuipers / 
Laurentiuskoor zo. 20-sep. Vijfentwintigste zondag door 

het jaar  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb 09.30 EV

1e H.Mis Pater Mattheus 
/ Diaken Brink / Pro Deo 
/  koffiedrinken buiten op 
het kerkplein

ma. 21-sep.  ma. 21-sep.  

di. 22-sep.   09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 ---- Viering vervalt di. 22-sep.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 23-sep.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 23-sep.    09.00 ---- Viering vervalt (en 
Aanbidding)

do. 24-sep.    09.00 ---- Viering vervalt  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 24-sep.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 25-sep.      vr. 25-sep.  09.00 ---- Viering vervalt   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u 
en Aanbidding)

za. 26-sep.  19.00 EV Pastoor Franken za. 26-sep.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 27-sep. Zesentwintigste zondag door 
het jaar 09.30 EV Pastoor Franken

11.00
16.00

EV
EV

Pastoor Franken
viering Eerste H.
Communie

11.00 EV Pastoor Van Vliet / 
Laurentiuskoor zo. 27-sep. Zesentwintigste zondag door 

het jaar 
11.00
17.00

EV 
----

Franstalige parochie 
Viering vervalt  ---- Viering vervalt

09.30
14.00

EV
EV

Kapelaan Plavčić
viering Eerste H.
Communie

ma. 28-sep.  ma. 28-sep.  

di. 29-sep. Heilige Aartsengelen Michael, 
Gabriël, Rafaël (Feest)   09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding) di. 29-sep. Heilige Aartsengelen Michael, 
Gabriël, Rafaël (Feest)  09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 30-sep.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  20.15 WGV GBL Günther 
Rozenkransgebed  wo. 30-sep.    09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)

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

vr. 2-okt.      vr. 2-okt.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Plavčić (tot 21.30 u 

en Aanbidding)
za. 3-okt.  19.00 EV Pastoor Franken za. 3-okt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 4-okt. Zevenentwinigste zondag door 
het jaar 

09.30
14.00

EV
EV

Kapelaan Plavčić
viering Eerste H.
Communie

11.00 EV Kapelaan Plavčić / KWD 
/ voedselmanden

11.00
16.30

EV
EV

Pastoor Franken
viering Eerste H.
Communie

zo. 4-okt. Zevenentwinigste zondag door 
het jaar  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb 09.30 EV Pastoor Franken / Pro 

Deo

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

17

Liturgische agenda van ma. 31 augustus t/m zo. 4 oktober 2020



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

 

Een ruim 100-jarige bloeiende olijf, afkomstig
van een vertrekkend hoveniersbedrijf uit Rijns-
burg, siert nu de zuidkant van de H. Willibrord-
kerk. Een beschutte warme plaats, waar deze
boom hopelijk nog jaren zal blijven leven.
Foto: EvL

Wij gedenken ...
...Nicolaas Cornelis (Nico) Hop, we-
duwnaar van Tiny Hop-Compeer,
vader en (over)grootvader. Nico werd
geboren in Leiden op 25 oktober 1928
en overleed daar op 2 juli. De af-
scheidsviering vond plaats op donder-
dag 9 juli in de H. Willibrordkerk, waar-
na Nico naar zijn laatste rustplaats is
gebracht.
 
...Johannes Maria Gerardus (Joop)
den Hollander, weduwnaar van Rie
den Hollander-van der Lubbe, vader
en (over)grootvader. Joop werd gebo-
ren op 2 mei 1929 en overleed op 7 juli.
De afscheidsdienst vond plaats op
maandag 13 juli in de H. Willibrordkerk,
waarna Joop is bijgezet in het familie-
graf op het parochiekerkhof.
 
...Petronella Margaretha Catharina
(Nelly) van Veen-Zandbergen, wedu-
we van Cornelis Petrus van Veen,
moeder en (over)grootmoeder.

Foto: P. Winnubst

Gedoopt
Op zondag 16 augustus heeft diaken
Peter Winnubst de kleine Sven ge-
doopt.
Dat hij moge opgroeien tot een blije en
gelovige christen.

Nelly werd op 6 november 1931 in
Rijnsburg geboren en overleed op 7 juli
in Katwijk. De uitvaartdienst vond
plaats op dinsdag 14 juli in de H. Willi-
brordkerk, waarna Nelly is begraven
op het parochiekerkhof.
Bijzonder was dat zij per koets werd
overgebracht van Rijnsburg naar
Oegstgeest.
 
...Petrus Cornelis (Peter) Grundeken,
echtgenoot, vader en opa. Peter werd
op 16 juni 1950 in Wassenaar geboren
en overleed op 15 juli. De uitvaart-
dienst vond plaats op dinsdag 21 juli in
de H. Willibrordkerk, waarna Peter
begeleid is naar zijn laatste rustplaats
op het parochiekerkhof.
 
...Th JJ (Theo) Essers, vader en opa.
Theo werd in Den Haag geboren op 24
september 1943 en overleed op 1 au-
gustus. Theo heeft zijn lichaam ter
beschikking gesteld van de weten-
schap.
 
Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Een mooie aanwinst voor de
H. WillibrordkerkDoopvont in de H. Willibrordkerk, foto: EvL

Eerste Heilige Communie op
27 september
Na overleg met de ouders van de vijf
kinderen die dit jaar opgaan voor hun
Eerste Heilige Communie is besloten
om die dit jaar toch door te laten gaan.
De Eerste Heilige Communie zal als
extra viering in de middag plaatsvin-
den, op zondag 27 september.
Vanwege de huidige omstandigheden
wordt alleen de familie van de kinderen
uitgenodigd; het wordt dus geen ‘paro-
chiefeest’, helaas.
 
Diaken Peter Winnubst
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En het andere deel, met organist Martin GordijnDeel Gemengd koor op zondag 9 augustus, foto's: Erik Flikkenschild

Samenzang Dameskoor in de pastorietuin op donderdag 16 juli
Foto: Peter Winnubst

Koren in tijden van corona
Zodra we weer mochten vieren en op gepaste afstand in
de kerk konden zitten, gingen ook de koren zich bezinnen
op de mogelijkheid om hun muzikale bijdrage te leveren.
Zowel het Gemengd koor als de Schola hebben in beperk-
te bezetting al een aantal zondagvieringen opgeluisterd.
Fijn om weer te genieten van hun mooie zang. Het Dames-
koor overlegt nog over hoe en wanneer te beginnen na de
vakantie, maar heeft al wel even ‘droog’ geoefend in de
pastorietuin.
Wanneer er geen koor is, zingt cantor Véronique Hermans,
met begeleiding van organist Huibert Heukensveldt Jansen.
 
Els van Leuken

Zomerliedje
Dank je zon
Die mij je warmte geeft
 
Dank je boom
Die mij je schaduw geeft
 
Dank je wind
Die mij je koelte geeft
 
Dank je vriend
die dit met mij beleeft
 
Leo Mesman (Nuenen, 1949), theoloog,
winnaar Willem Wilmink Dichtwedstrijd juni 2020
Bron: De Roerom, jaargang 34, nummer 10, juni 2020

Corona en collecte
Sinds half maart kan er niet meer gecollecteerd worden in
onze kerk. Aanvankelijk omdat er geen vieringen gehouden
mochten worden, daarna vanwege de halvemeterafstand-
regel. U zult begrijpen dat dit invloed heeft op de inkomsten,
die noodzakelijk zijn om het pastoraat en de nodige voor-
zieningen te financieren.
Daarom vragen wij u dringend om – ook wanneer u (nog)
niet naar de viering komt – voor de collecte te doneren via
Givt of door een (extra) overmaking op de rekening van de

parochiekern H. Willibrord:
NL45 INGB 0000 0739 00 of NL95 RABO 0138 4040 19.
Ook kunt u nog steeds een bijdrage overmaken o.v.v. ‘extra
gift corona’.
Hartelijk dank, namens de parochiekern
 
Els van Leuken

Schola in kleine bezetting op zondag 16 augustus
Foto: Jan de Laat
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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

Zondag 6 september
 Voedselbank
Zondag 6,13, 20 en 27 september
09.30 uur Voorbereiding Eerste Heilige Communie
Zondag 4 oktober
 Voedselbank
 Wereldwinkel (Bondsgebouw)
15.00 uur Orgelconcert (H. Laurentiuskerk)
 Eerste Heilige Communie
 (H. Laurentiuskerk)

 Familieberichten
 
 
 
 
 
Bron: Sint-Gilles-Waas/-
kerknet.be

Wordt gedoopt
Op  zaterdag 19 september wordt gedoopt: Andreas
Anghileri, zoon van Marco en Anna Anghileri.
Dat hij binnen onze geloofsgemeenschap mag uitgroeien
tot een blij en betrokken christenmens.

Overledenen
Op maandag 15 juni is overleden op 78-jarige leeftijd Jan
van der Ploeg. Opgegroeid aan de Schoolstraat was hij één
van de allereerste koorleden van het Moeder Godskoor en
bibliothecaris van het koor. Hij verzorgde ook de bladmu-
ziek. Samen met zijn vrouw Tiny verzorgde hij mede de
bloemen in de Moeder Godskerk. Via een avondstudie heeft
hij het beroep van biotechnisch laborant geleerd. 
Een van zijn passies was wielrennen met het Avanti toer-
team. Tot zijn prestaties horen het rondje IJsselmeer en
Luik-Bastenaken-Luik. Door de ziekte van Parkinson moest
hij steeds opnieuw iets inleveren. De laatste 7 jaar heeft hij
veel pijn gehad. De uitvaart vond plaats op zaterdag 20 juni
vanuit de H. Laurentiuskerk.

Op maandag 15 juni is in Wassenaar op 93-jarige leeftijd
overleden Willem Maria Schreiner  (roepnaam: Pim). Pim
was jarenlang actief betrokken in de H. Laurentius als
lector. De uitvaart was op maandag 22 juni in H. Laurenti-
uskerk, waarna hij is bijgezet bij zijn vrouw Jeske. Dat Pim
en Jeske nu samen verenigd mogen zijn bij God de Vader
in de hemel.

Catharina Theresia Smolders-van der Peet is op woensdag
24 juni na een lang ziekbed rustig ingeslapen. Toos is 85
jaar geworden. Ze was de echtgenote van Kees. Kees en
Toos waren 61 jaar getrouwd. Samen hebben ze mooie
jaren gehad.
Dinsdag 30 juni was de uitvaart in onze kerk in kleine kring
(kinderen en kleinkinderen). Als parochie zullen we Toos
missen! Ze mag nu rust en vrede vinden bij God de Vader.
 
Op maandag 28 juni is overleden: Beatrix Frederika van
Vliet in de leeftijd van 78 jaar. Zij woonde in Huis ter Heide
en is vrijdag 3 juli begraven op ons parochiekerkhof, waar
zij is bijgezet in het graf van haar familie.

Op donderdag 2 juli is op 83-jarige leeftijd overleden Gré
(Geertruida Maria) Duivenvoorde-Russchenberg. Zij was
weduwe van Nard Duivenvoorde van Duivenvoorde
Transport, tot 10 jaar terug gevestigd aan de Veurseweg.
Ze heeft daar heel wat kopjes koffie gezet voor de chauf-
feurs van de vrachtwagens. Door afnemende gezondheid
verbleef Gré de laatste tijd in het Sophiekehuis in Wasse-
naar. Daar is zij rustig overleden in het bijzijn van haar
kinderen. De herdenkingsdienst was op dinsdag 7 juli op
Rosenburgh, waarna de bijzetting in het familiegraf aldaar
plaatsvond.

Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige
liefde.
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Nieuws vanuit de Gezinsvieringwerkgroep
Na vele jaren inzet hebben Marloes en Gemma besloten
ermee te stoppen. Mede dankzij hen werden de gezinsvie-
ringen in Voorschoten uitstekend georganiseerd.
We zullen hun inzet en ook de hulp van hun kinderen gaan
missen. Met een lekker stuk taart in het Wapen van Voor-
schoten hebben we afscheid van hen genomen.

Dit betekent ook dat er 2 vacatures zijn ontstaan. We
zoeken 2 enthousiaste leden om de gezinsvieringwerk-
groep te versterken. Taken zijn onder andere: een voorblad
van het misboekje regelen, de scholen aanschrijven, de
boekjes uitdelen (of kinderen vragen dit te doen), afstem-
men met de voorganger en cantor. Je leert veel van hoe
een mis in elkaar zit en de betekenis achter het bijbelverhaal
van de desbetreffende zondag.

Gezinsvieringwerkgroep
 
Christelijke meditatie
In tegenstelling tot eerdere berichten in de Zondagse Me-
dedelingen dat de Christelijke Meditatie weer gestart was,
hebben wij besloten om gezien de laatste coronaberichten
de bijeenkomsten toch met onmiddellijke ingang niet meer
door te laten gaan.

Wellicht is het in de toekomst weer mogelijk en is iedereen
weer welkom bij het half uurtje stilte.

Bep van der Zijden.

Kinderwoorddienst en crèche start 30
augustus
Op zondag 30 augustus starten we weer met de Kinder-
woorddienst en crèche. Uw kinderen zijn weer van harte
welkom!

Augustinusweek 2020 – start op zondag 30
augustus
Op zondag 30 augustus is het Augustinuszondag.
Op deze zondag wordt het feest van de H. Augustinus
gevierd.
 
Donderdag 3 september is de Augustinusavond, die start
om 19.00 uur met een Eucharistieviering in de H. Lauren-
tiuskerk, Voorschoten, met het Pastoraal Team.
Daarna is om 20.00 uur de Augustinuslezing met als titel:

"De nieuwe evangelisatie en de toekomst van onze paro-
chie", door pastoor J.H. Smith, in de H. Laurentiuskerk.

U BENT VAN HARTE WELKOM!!!

Zondag 6 september uitreiking
Laurentiuspenningen
Op zondag 6 september (Startzondag in onze parochie-
kern) worden er 2 Laurentiuspenningen uitgereikt tijdens
de viering van 11.00 uur in de H. Laurentiuskerk. Na afloop
is er koffie in de pastorietuin of het Bondsgebouw (onder
voorbehoud van de ontwikkelingen rond corona of het
weer).

Kerkbalans - U doet toch ook mee?
Graag laten wij u weten dat de Actie Kerkbalans tot nu toe
het mooie bedrag van € 80.000 heeft opgebracht. Dat be-
tekent dat er nog € 20.000 nodig is om het streefbedrag van
€ 100.000 te halen.

Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn om uw bijdrage
over te maken, wilt u dat dan alsnog doen? Eind september
zullen wij ook weer herinneringsbrieven versturen.
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN rekeningnummer
NL22 RABO 0155 0048 83 t.n.v. Parochie H. Augustinus
te Wassenaar o.v.v.  Kerkbijdrage Voorschoten. Uw bijdra-
ge is bestemd voor uw eigen parochiekern Voorschoten.

Commissie Kerkbalans   
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Koffieochtenden in het Pluspunt najaar 2020
Onder voorbehoud en met inachtneming van de richtlijnen
van de overheid omtrent het coronavirus zijn de koffieoch-
tenden de komende maanden op de volgende woensda-
gen: 16 september, 21 oktober, 18 november en 16
december.
Vanaf 10.00 uur staat dan de koffie gereed en is iedereen
welkom in het Pluspunt, ingang Abraham van der Hulstlaan,
achter de voormalige Ontmoeting.

Bernard Warmerdam
Tel.: (071) 5313026 - e-mail: warmerdamjansen@ziggo.nl 

Orgelconcert 4 oktober 2020
Wandelconcert Laurentiuskerk – Dorpskerk
Helaas gooide het virus ook alle plannen voor de orgelcon-
certen in 2020 in de war. Zo moest de Stichting Laurentius
Orgelconcerten haar voorjaarsprogramma afgelasten. In-
middels zitten we in een wat soepeler fase. Gelukkig geeft
dat de ruimte aan de Dorpskerk om de geplande verjaardag
van hun 300 jaar oude Zeemansorgel te vieren met een
serie concerten (zie daarvoor de site van de PGV-Protes-
tantse Gemeente Voorschoten).

Eén daarvan is het wandelconcert van 4 oktober. Dat begint
’s middags om 15.00 uur in onze H. Laurentiuskerk met een
concertje dat door Ton van Eck wordt verzorgd. Met de
werken die hij speelt zal hij ons – voor zover mogelijk – de
klank van het Mitterreither-orgel (gebouwd eind 18e eeuw)
voorschotelen. We verplaatsen ons daarna naar de Dorps-
kerk waar Herman Lodder ons met zijn programma trakteert
op de klank van het Zeemansorgel (gebouwd in 1720).

Ter plekke leven we natuurlijk de coronaregels na. Met uw
medewerking moet dat in het geheel geen probleem zijn,
mits u de instructies opvolgt. U kunt zich vooraf bij mij
aanmelden:
stlaurentiusorgelconcerten@gmail.com
Verder is het raadzaam de website van de Stichting Lau-
rentius Orgelconcerten  (www.laurentiusorgelconcerten.nl)

te volgen voor de meest actuele stand van zaken. Want er
is nog enige onzekerheid hoe de situatie rond 4 oktober
precies zal uitpakken. Hopelijk weerhoudt dat alles u er niet
van om zich van harte welkom te voelen!

Namens de Stichting Laurentius Orgelconcerten,
Peter van Beurden

Eerste Heilige Communie op 4 oktober
Sinds eind vorig jaar hebben elf kinderen in onze parochie-
kern zich voorbereid op de Eerste Heilige Communie, die
in juni plaats zou vinden. Helaas kon die viering in verband
met de coronamaatregelen niet doorgaan, maar gelukkig
is er nu een oplossing gevonden.
Na de zomervakantie starten we met een intensieve voor-
bereidingsperiode, zodat onze communicanten van dit jaar
op 4 oktober alsnog hun Eerste Heilige Communie kunnen
doen. In verband met de nog steeds geldende maatregelen
rond het aantal aanwezigen zal dat ‘s middags in een
aparte mis gebeuren.
Het is en blijft natuurlijk erg jammer dat we de Eerste Hei-
lige Communie dit jaar niet gezamenlijk als parochiekernen
kunnen vieren, maar we hopen dat eenieder meeleeft met
deze fantastische groep communicanten en aan hen wil
denken in het gebed.

Namen van de elf kinderen:
     Amelia                    Bram
     Eva                         Feline
     Florian                    Jilline
     Jules                      Junior
     Noah                      Owen
     Tamara

Wereldwinkel
Op 4 oktober start de wereldwinkel weer. U kunt in het
Bondsgebouw terecht om daar diverse artikelen te kopen,
zoals koffie, thee, chocolade, armbandjes enz.
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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 14 september 2020 bij het Kerkelijk Bureau
of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

“Je kunt niet mee gaan zitten snotteren”
Een Ethiopische moeder, een van de gasten op onze
slaapboot, wordt herenigd met haar kinderen, dankzij een
gezamenlijke krachtsinspanning.

Ze hebben al een band opgebouwd; Sabu uit Ethiopië en
Anne, perspectiefmedewerker bij INLIA. De oudere Ethio-
pische vrouw is de hartelijkheid zelve. Lachen, je handen
vastpakken, gebaren. Zo probeert ze te communiceren.
Sabu spreekt geen Engels, Frans of Amhaars (de officiële
landstaal), maar enkel een regionale Ethiopische taal.

De Amsterdamse Goedwerk Foundation tolkt vandaag
daarom twee keer; van Sabu’s taal naar het Amhaars en
dan naar het Nederlands. In de waterval aan woorden die
volgt nu Sabu zich eindelijk verstaanbaar kan maken, is
haar boodschap zonneklaar: “Ik wil terug naar Ethiopië,
terug naar mijn gezin”. Ze mist haar kinderen vreselijk. De
collega’s van INLIA en Goedwerk zien het ook op haar
gezicht. Sabu is moeder en oma van een groot gezin. Ze
heeft geen idee of haar kinderen nog leven, maar ze wil
hen vinden, desnoods hun graven. Ze had nooit van hen
gescheiden willen zijn.

Sabu is een warme vrouw, die graag zorgt. In 2017 woont
ze in de onrustige Oromia-provincie. Drie van haar kinderen
zijn lid van een verzetsgroep. Wanneer de politieke situatie
steeds explosiever wordt, slaat het gezin gedwongen op de
vlucht. Iedereen vlucht alle kanten op, ze raken elkaar kwijt. 
Haar broer weet Sabu veilig op een vliegtuig naar Nederland
te krijgen.
Zo landt Sabu in december 2017 alleen op Schiphol. Ze
vraagt asiel aan, maar dat wordt afgewezen en ze wordt op
straat gezet; geen recht op rijksopvang. Hoe moet ze nu
terug zien te komen? Zonder geld, zonder reispapieren?
Zo komt ze bij INLIA terecht. Ze weet niet hoe het met haar
kinderen en kleinkinderen gaat. Of ze nog in leven zijn. Of
er nog iemand in leven is.
 
Anne: “Gelukkig werken we samen met Goedwerk. Zij zijn
specialist Ethiopië, dus we hoopten dat ze konden helpen

bij de terugkeer en het vinden van de familie.” Goedwerk
Foundation overtreft de verwachting ruimschoots. Niet al-
leen komt er een landgenoot mee naar het gesprek in
Groningen, diezelfde landgenoot reist af naar Ethiopië als
de speurtocht naar Sabu’s familie online niet vordert. Hij
trekt het land in en weet het nummer van Sabu’s zoon te
achterhalen. Anne krijgt het telefoonnummer door.
Op de grote slaapboot van de opvang in Groningen pakt
Anne een telefoon en gaat met Sabu aan een rustig tafeltje
zitten. Ze toetst het nummer in en geeft de telefoon aan
Sabu: “Hassan”. Sabu slaat haar handen voor haar mond.
Als ze de stem van haar zoon hoort, stromen de tranen over
haar wangen. “Het is een moment om niet te vergeten. Ik
had een brok in mijn keel”, zegt Anne, “al bleef ik natuurlijk
professioneel. Je kunt niet mee gaan zitten snotteren.”
Moeder en zoon kunnen van beide kanten nauwelijks ge-
loven dat de ander nog leeft. Ze zijn dolblij. Sabu kan niet
wachten om te vertrekken naar Ethiopië.

Anne en collega Juliette van Goedwerk zetten er samen de
schouders onder, terwijl ook IOM (de VN-hulporganisatie
voor migratie) en de Dienst Terugkeer & Vertrek van het
ministerie meehelpen. Toch duurt het nog een half jaar
voordat er reisdocumenten komen.

Bron: INLIA Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting

Hoe moeten we gaan?
Uw woord wijst ons de weg.
Uw verhalen geven richting aan ons leven.
Tenminste dat zeggen ze,
maar soms weten we niet precies hoe we moeten gaan.
 
U biedt ons geen routeplanner,
u stippelt onze levensweg niet uit,
we moeten zelf kiezen
en gaandeweg ontdekken of we goed zitten.
 
Help ons in de wereld van vandaag de juiste wegen te gaan
en u niet uit het oog te verliezen.
Verberg u niet voor ons
als we op zoek zijn naar u.
 
U verwacht van ons dat we naar elkaar omzien
en elkaar wegen wijzen die begaanbaar zijn.
Help ons bij het plannen van onze route,
opdat het ons goed mag gaan.
 
Greet Brokerhof-van der Waa.
Uit: Geloven in Nederland nu, nummer 3, september 2014

Zomer
In zomerlichte luchten
zag ik plots
een vlinder gaan
van links naar rechts
van rechts naar links
 
zwenkend
op de vleugelvlucht
van mijn gedachten
verdween hij
naar de horizon
 
welk een vreugde
schonk hij mij
in zijn zo kort bestaan
 
Oeke Kruythof
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Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar

Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar
Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl
E-mailadres: herder20@bart.nl
Coörd. koster:
A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015
e-mail: arendwessel@gmail.com
 
Secretariaat:
Mw. C. de Jongh-Bastiaanse
Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar
tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail)
spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur
Beheercommissie:
Secretaris: vacature
e-mail: herder20@bart.nl

IBAN bankrek. nummer:
NL73 INGB 0000 0201 43
Misintenties: opgave aan secretariaat:
NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie
voor: (desbetreffende naam vermelden)
Eucharistievieringen:
vrijdag 9.00 uur, zondag om de 2 weken 17.00
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 

Geven via je telefoon met de
Givt-app
Onze financieel beheerder Ad Ooms
heeft alles voor de digitale collecte via
Givt geregeld.
Veilig en makkelijk collectegeld geven
aan de kerk, ook voor kaarsen, gaat
als volgt: open de app.
Selecteer het bedrag dat u wilt geven.
Scan de QR-code of selecteer De
Goede Herder uit een lijst.
Givt zorgt ervoor dat uw donatie bij de
Goede Herderkerk terecht komt.
Foto's: Astrid van der Valk

Uitnodiging voor 11 oktober
In de afgelopen maanden zijn we allen
geconfronteerd met de gevolgen van
de COVID-19-pandemie.
Gedurende een flink aantal weken
hebben we met z’n allen gehoor gege-
ven aan de intelligente lockdown.
Dit is voor veel  parochianen een
moeilijke periode geweest en in som-
mige gevallen ook eenzaam.
 
In juni konden we er gefaseerd uitko-
men en begon het normale leven
langzaam te herstellen. De toekomst
blijft nog wel wat onzeker, want we zijn
nog niet van het virus af.
De kerk is weer opengegaan, zij het in
eerste instantie beperkt. Ook is er nog
steeds sprake van de 1,5 meter regel,
maar we kunnen weer samen in gebed
en dat hebben we node gemist. In de
tussentijd heeft pastoor Hagen af-
scheid genomen en is pastoor Franken
begonnen.
 
Graag nodigen wij u hierbij uit voor een
bijzondere misviering op 11 oktober
om 17.00 uur in De Goede Herderkerk.
Niet alleen om elkaar weer te ontmoe-
ten maar vooral ook om kennis te

maken met onze nieuwe pastoor Ro-
chus Franken,  die zich door alle co-
ronaperikelen nog niet aan onze paro-
chianen heeft kunnen presenteren.
 Wij hopen u dan in groten getale te
mogen ontmoeten.
Wellicht laat het weer het toe om elkaar
na afloop buiten te begroeten in een
zonnige ambiance. 
 
Namens de Beheercommissie, Frede-
ric Barge, voorzitter

Agenda
Op pagina 16 en 17 in het liturgiesche-
ma vindt u de zondagse en weekend-
vieringen in de parochie. De doorde-
weekse vieringen in de Goede Herder-
kerk zullen voortaan op deze pagina
24 vermeld worden. 
 
In de maand september is wegens
vakantie van pastoor Franken, alleen
vrijdag 4 september om 9 uur een H.
Mis en aanbidding; vanaf 2 oktober
weer elke week op vrijdag om 9 uur.
De Franstalige H. Missen zijn elke
zondag om 11.00 uur.
Vanaf zondag 11 oktober is er om de
twee weken om 17.00 uur een Neder-
landse H. Mis.
 

Nieuw lid Beheercommissie
Met ingang van 1 januari 2020 heeft
het bestuur van de parochie H. Augus-
tinus Danielle Landesz-Campen tot lid
van de Beheercommissie van de paro-
chiekern De Goede Herder benoemd.
De benoeming geldt voor een periode
van vier jaar. Beheercommissie, Pas-
toraatgroep en redactie wensen me-
vrouw Landesz veel geluk en succes
met haar benoeming. In het verleden
heeft zij zich in het bestuur van paro-
chie De Goede Herder jarenlang ver-
dienstelijk gemaakt, onder meer in het
taakveld catechese. Onderweg naar Santiago, 2012                 

Foto: HR
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Eerste 'Krijg de Kleertjes' te
Wassenaar succesvol!
Inleveren wat je kan missen, meene-
men wat je nodig hebt. Dat er op
vrijdag al zoveel mensen hun kleding
kwamen inleveren, hadden we niet
verwacht. Met de ingebrachte spullen
viel er heel wat te ruilen en te herver-
delen. Met deze ruilbeurs wilden de
vrijwilligers van de Groene Meent en
de vrijwilligers van de parochie H. Au-
gustinus samen laten zien dat het
makkelijk en leuk is om samen te wer-
ken aan het internationale Duurzame
Doel nummer 12: verantwoord consu-
meren en produceren.
 
En dat bleek! Afgelopen zaterdag
konden bezoekers hun kledingkast
een update geven, doordat een team
van 15 vrijwilligers alle kleding op maat
had uitgesorteerd. Iedereen kreeg de
lege tas(sen) terug die hij of zij op de
vrijdag ervoor vol had ingeleverd en
kon deze vervolgens weer vullen met
‘nieuwe’ kleding. Door samen slim te
ruilen kan er binnen Wassenaar veel
langer gebruik gemaakt worden van
onze spullen. Zo zijn er minder grond-
stoffen, minder energie en minder
transport nodig voor de - zeer vervui-
lende- productie van kleding.
 
Het was fijn om bezoekers te horen
zeggen dat zij deze ruilmiddag waar-
deerden. Met nog meer motivatie wil-
len we daarom ook een najaarseditie
van ‘Krijg de kleertjes’ verzorgen. Meer
informatie hierover kunt u na de zomer
op onze website en facebookpagina
vinden, en natuurlijk in de Wassenaar-
se krant. Wil je helpen? Neem dan
contact op via info@groenemeent.nl of
secr@sintjozefwassenaar.nl. Tot slot
willen we de Koffiebak Wassenaar
danken voor haar aanwezigheid en de
heerlijke koffie en thee!
 
Shirley Döderlein de Win-Houtman, 
de Groene Meent

Geweldig dat Nataly en Diana vanuit Rotter-
dam kwamen helpen!

Vrijwilligers van de Groene Meent, links kar-
trekker Shirley.

Angélique werd geïnterviewd voor TV Midvliet.
Foto's: MdM

Leo van der Kooij geniet van een welverdiend
kopje koffie. Als enige man heeft hij de beide
dagen bakken (letterlijk) met werk (kleding)
verzet.

Krijg de kleertjes Wassenaar: 
Heel hartelijk dank aan de vrijwill-
gers die namens onze parochie
hebben geholpen!  Het was een
prettige samenwerking tussen de
vrijwilligers van de Groene Meent in
een gastvrije Sint Jozefkerk met
variëteit in bezoekers. Om een in-
druk te krijgen is er een video:
bit.ly/krijg-de-kleertjes-wassenaar. Ben
je bereid op zaterdag 17 oktober te
komen helpen, graag! Meld je aan:
secr@sintjozefwassenaar.nl Ook
mannen zijn zeer welkom...best
veel sjouwwerk.....

Aanmelden Eerste H. Com-
munie en H. Vormsel
Kinderen in de groepen 4 en 8 kunnen
worden aangemeld voor de eerste H.
Communie en het H. Vormsel:
gezinskerk-wassenaar@
parochie-augustinus.nl.
Eerste H. Communie: ouderavond 13
oktober om 20.00 u in de Sion bij de
Sint Jozefkerk. Viering van de eerste
H. Communie 6 juni om 9.30 u in de
Sint Wilibrorduskerk te Wassenaar.
H. Vormsel: ouderavond 29 septem-
ber om 20.00 u in de Sion bij de Sint
Jozefkerk. Viering van het H. Vormsel
23 mei 11.15 uur in H. Willibrordkerk
te Oegstgeest (onder voorbehoud).
 
Diaken George Brink

Viering Eerste H. Communie
Op zondag 27 september zullen onze
communicantjes alsnog hun eerste H.
Communie ontvangen. In verband met
de 1 1/2 meter-kerk vindt dit plaats in
een speciale viering voor de commu-
nicanten en hun familie. Het is passen
en meten om de coronaplekken te
verdelen over de 11 communicanten
en hun gezinnen. Verscheidene ou-
ders van communicanten hebben
aangegeven het heel jammer te vinden
dat de rest van de kerkgemeenschap
er niet bij kan zijn. Mogen we u vragen
om wel voor hen te bidden en u op
zondagmiddag geestelijk met hen te
verbinden?
 
Werkgroep EHC

Start Gezinskerk Wassenaar
De gezinszondag is in het schooljaar
2020-2021 meestal op de 2e zondag
van de maand. We gaan op zondag 13
september van start met het thema
'Eucharistie in de Eucharistieviering'
om 9.30 uur in de Sint Willibrorduskerk
(Kerkstraat 77). Er zijn twee kinder-
woorddiensten: Eén voor de kinderen
van groep 1 tot en met groep 3 en één
voor de kinderen van groep 4 en ouder.
Reserveren is niet meer verplicht,
maar als je zeker wil zijn van een plaats
is het mogelijk om uiterlijk de vrijdag
ervoor aan te melden bij gezinskerk-
wassenaar@parochie-augustinus.nl onder
vermelding van het aantal gezinsle-
den, zodat er een plek kan worden
gereserveerd.
 
MdM
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Parochiekern St. Jozef - Wassenaar

Pastorie/Secretariaat:
v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar
tel. 070 - 511 4262
Gastvrouw/heer:
ma t/m vr van 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 09.00 uur, do 9.00 uur
zaterdag 1x per 2 weken 19.00 u.
zondag 1x per 2 weken 09.30 u.
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
 

Tja, en dat moet ook gebeuren: schoonmaak
na afloop: Leo van der Kooij aan het werk.
Foto: Anneke van der Kooij.

De B.S.O. (kinderopvang) had al drie taarten
gekregen. Daarom werd er een taart doorge-
schoven naar de keuken in de pastorie, waar
dit wondermooie en smakelijke werkstuk met
gejuich werd ontvangen, en genuttigd! Mei
2020. Foto: EvdW

Onderwegje
Bent u veel onderweg geweest in deze
coronatijd? Ik heb het maar beperkt tot
af en toe een middagje fietsen. Ook
dan was de 1,5 meter nog lastig.
Al was de vrijheid dan de laatste twee
maanden iets groter, in onze kerken
was het toch nog wel beperkt. En dan
ook al dat georganiseer. Heel veel
dank aan de mensen die zich hebben
ingezet om alles gecontroleerd te laten
verlopen in de maanden van mei tot en
met nu. Dank aan de kosters/deur-
wachters die zoveel te maken hebben
met alle coronamaatregelen (reiniging
van de handen/aanwezigheidslijst/
plaatsen aanwijzen/ventileren). Ik heb
niet gehoord dat er door de kerkgang
veel besmetting is geweest. Velen
hebben ook gekeken naar vieringen
van de H. Augustinus via youtube en/
of via de TV. Koren beginnen hier en
daar voorzichtig met zingen op gepas-
te afstand. 
Ik hoop dat de Givtapp nog een beetje
is gebruikt. Ook voor de kerk zijn de
inkomsten duidelijk minder in deze
periode. Maar gelukkig zijn er nog veel

mensen die blijven meedoen aan de
Actie Kerkbalans.
En dan is de vakantie alweer bijna
voorbij.  Bijeenkomsten in kleine
groepjes kan nog net. De Kerstbazaar
werkgroep komt alweer bij elkaar om
te kijken wat er mogelijk is. Op 1 sep-
tember komt de pastoraatgroep samen
met een vertegenwoordiging van de
drie beheercommissies van Wasse-
naar. Hoe nu verder in de komende
jaren en hoe geven we de centrale kerk
meer vorm in Wassenaar, is de vraag
die we willen beantwoorden.
Heeft u ook de aankondiging van de
Augustinuslezing 2020 gelezen op 3
september (zie pagina 9)? Eerst een
viering in de H Laurentiuskerk om
19.00 uur en daarna om 20.00 uur een
lezing van Pastoor Smith over 'de
nieuwe evangelisatie en de toekomst
van onze parochie'.
 
Gabrie Lansbergen

Sint Jozefkerk met SION, schets door       
Johan Goudeau (1926-2020). Behoort bij arti-
kel van Joke Meijer op pagina 2.

Misintenties
29 augustus:   Mladen Rajic  //  Johan
Goudeau  //  Frans Linnebank.
6 september:  Mladen Rajic  //  Rob
Nagtegaal   //   om zegen over een
gezin  //  Aad den Hollander  //  Sophia
Catharina Wilhelmina Schrader-van
Rijn.12 september:  Mladen Rajic.
17 september: Johan Goudeau. 20
september: Mladen Rajic //  Johan
Goudeau.
22 september: Maria Martha van He-
mert – Bakker. 26 september: Sophia
Catharina Wilhelmina Schrader-van
Rijn // Mladen Rajic // Corry van He-
mert – Knijnenburg.
4 oktober: Sophia Catharina Wilhelmi-
na Schrader-van Rhijn.
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Stoelen in SION
Heeft u dat ook gedacht? Je zoekt een
plaatsje aan de tafel in SION, wil gaan
zitten, kijkt op de stoelzitting en denkt:
nou, is dat wel veilig voor mijn kleding?
Kringen, vlekken, voelt de stoelzitting
droog aan? Ja , gelukkig wel.
Die stoelen, een doorn in het oog van
velen. Onze Angélique heeft diverse
stoelen naar de bijkeuken gebracht, de
zitting schoongeboend, en weer terug
naar SION. Het bleek niet afdoende.
Netty en Sjors Corèl bedachten iets
anders: een soort skai/quasi leer aan-

Netty knipt de modellen. Foto: EvdW Sjors niet met het nietapparaat. Foto: EvdW

geschaft, op de Haagsche Markt, jawel
niet alleen onze grootgrutter let op de
kleintjes! En in drie, of vier ochtenden
hebben zij dit skai op de zittingen van
de stoelen in SION bevestigd. Met een
groot nietapparaat, Alex Nijp heeft hier
ook nog aan mee gewerkt: en nu is het
werkelijk een plaatje om te zien, en
veilig om op plaats te nemen! Dank aan
Alex, en dubbel dank aan Netty en
Sjors!
 
EvdW

Afscheid pastoor Hagen 1 februari 2020,    
Ronald Marks ontbreekt. Foto: MdM

Acolieten
Iedere eucharistieviering ziet u wel een
acoliet. Altijd attent, met een kaars, met
het kruis, voorop lopend om de weg te
wijzen voor de priester, die soms niet
weet hoe men moet lopen. Zeker nu in
de (ik noem het woord niet meer) c-tijd
er handen gereinigd moeten worden,
microfoons gereinigd, is de dienst van
de acoliet belangrijk. Vooraf aan de
viering wordt er besproken welke aco-
liet met het wierook gaat lopen, de bel
luidt als dat nodig is of het boek aan-
reikt voor de lector. Soms, bij feesten,
zijn er veel acolieten. En veel: dan
zeggen wij: allemaal. Josefa Melo,
Ronald Marks, Reinoud Kaasschieter
en Tomek Sloekers.  Bij de doorde-
weekse vieringen zijn dit Marian
Noordover en Jacco Willem Verhee-
sen. Dank voor al jullie werk, dat vaak
zo ongemerkt gebeurt. Maar dat zeker
gemist wordt als er geen acoliet is.
Indien u zich aangesproken voelt: er
kan altijd hulp bij. Laat het weten! U
bent welkom.
 
EvdW
 
Straatpastoraat
Door Jopie Bregten zaliger gestart,
ongeveer tien jaar geleden. Wat houdt
het Straatpastoraat in? Er kwam een
project in beeld: maaltijden bereiden
voor dak- en thuislozen in het Stads-
klooster in het Westeinde te Den Haag.
Een klooster waar al meer dan 150 jaar
een samenwerking is tussen de Vin-
centiusvereniging ’s Gravenhage en
de Broeders van Maastricht. Zeker 100

Gerda van der Peet en Anneke van der Kooij
aan het werk in de keuken
Foto: Leo van der Kooij

broeders hebben er gewoond. Zij
richtten de eerste R.K.school op, voor
de minderbedeelde jeugd in Den
Haag. Door ontkerkelijking zijn vele
broeders uitgetreden. Ook zorgden
overlijdens voor een decimering van
het aantal broeders.
Men zocht een andere doelstelling. De
opvang voor dak- en thuislozen. Hierbij
werden de kerken betrokken. Nu, na
de start met aanvankelijk veertig be-
zoekers, zijn er 120 deelnemers.
Iedere vrijdag heeft één van de kerken
de beurt om de maaltijd te verzorgen.
De vijfde vrijdag in het kwartaal is voor
de Wassenaarse kerken. Hiermee
wordt oecumenisch te werk gegaan,
want er zijn medewerkers vanuit de R.
K. kerken en de PKN-kerken.
 
Zo ook vrijdag  31 juli j.l. Leo en Anne-
ke van der Kooij hebben na het over-
lijden van Jopie haar werk voortgezet.
Het begint met boodschappen doen,
bereiden van de ingrediënten, alles
naar het klooster in het Westeinde
vervoeren, uitserveren en daarna een
enorme afwas! Door de corona kunnen
de gasten niet binnen aan tafel eten
maar krijgen in een tas een bakje eten
(vegetarische chili, njam, njam!) mee,
met stokbrood, fruit en een toetje. De
H. Augustinusparochie verzorgt die
120 maaltijden eenmaal per kwartaal.
De kosten van deze actie komen uit de
diaconie-collecte. Hulde aan onze
noeste werkers!
 
EvdW
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Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar

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

Vieringen (zie 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 ►

Vechten met God is een me-
tafoor voor het gebed
 
In de verhalen over de aartsvaders
komen we ook het verhaal tegen van
een man die van doortraptheid zijn
grootste talent had gemaakt: Jakob. Hij
had een moeizame relatie met zijn
broer Esau. Van kleins af aan bestaat
er rivaliteit tussen hen. Jakob werd als
tweede geboren, maar door een list
slaagt hij erin van zijn vader de zegen
en het geschenk van de eerstgeborene
te verkrijgen (vlg. Gen. 25,19 - 34).
Dat is pas de eerste van een lange
reeks listen waartoe deze gewetenloze
man in staat is. Hij vlucht weg voor zijn
broer, maar in zijn leven lijkt alles te
lukken. Om het in moderne taal te
zeggen, Jakob is een selfmade man:
met zijn listen slaagt hij erin alles te
krijgen wat hij wil. Maar hij mist de le-
vende relatie met zijn eigen wortels.
Op een dag voelt hij heimwee naar zijn
oude vaderland. Jakob onderneemt
een lange reis met een karavaan vol
mensen en dieren. Tot hij bij de beek
Jabbok arriveert. Er wordt verteld dat
de aartsvader, nadat hij zijn mensen
en beesten heeft overgezet, alleen
achterblijft op de vreemde oever. Als
het donker wordt, grijpt een onbekende
hem opeens vast en begint met hem
te vechten. De Catechismus legt uit:
"De spritituele traditie van de Kerk
heeft uit dit verhaal het symbool be-
waard van het gebed als gevecht van
het geloof en als overwinning van de
volharding" (nr. 2573).
 
Jakob vecht de hele nacht door. Op het
eind wordt hij overwonnen en door zijn
rivaal bij de heup geraakt waardoor hij
vervolgens zijn hele leven mank blijft.
De mysterieuze strijder vraagt om de

naam van de aartsvader en zegt hem:
"Voortaan zult gij geen Jakob meer
heten, maar Israël, want gij hebt met
God gestreden en met mensen en gij
hebt hen overwonnen" (vers 29). Dan
vraagt Jakob aan de ander: "Maak mij
uw naam bekend." Diegene zegt hem
die niet, maar ter compensatie zegent
hij hem.
En Jakob begrijpt dan dat hij God heeft
ontmoet. Vechten met God: een meta-
foor voor het gebed. In die nacht ver-
andert de aartsvader. Hij verandert van
naam, van levensstijl en van persoon-
lijkheid. Voor één keer is hij de situatie
niet meester. God herinnert hem eraan
dat hij een sterfelijk mens is. Voor één
keer kan Jakob aan God niets anders
laten zien dan zijn kwetsbaarheid. En
het is die Jakob die de zegen van God
ontvangt waarmee hij mank het beloof-
de land binnengaat: kwetsbaar en
vernederd, maar met een nieuw hart.
Jakob was eerst heel zeker van zich-
zelf. Hij was een man die niet vatbaar
was voor genade en immuun voor
barmhartigheid. Maar God redde wat
verloren was.
 
Wij heben allemaal een nachtelijke
afspraak met God, in de vele nachten
van ons leven: duistere momenten,
momenten dat we de weg kwijt zijn. Hij
verrast ons op het moment dat we het
niet verwachten, als we ons echt alleen
voelen. In die nacht, als we vechten
tegen de onbekende, zullen we ons
ervan bewust worden dat we slechts

arme mensen zijn, maar juist dan
hoeven we niet bang te zijn: want op
dat moment zal God ons een nieuwe
naam geven; Hij zal ons hart verande-
ren en ons de zegen geven die be-
stemd is voor degenen die zich door
Hem hebben laten veranderen. 
                                Paus Franciscus
Bron: KN

    Bron: bethelkerk.nl

Aankondiging (1): Lezing
'De nieuwe evangelisatie
en de toekomst van onze
parochie'
 
Vanaf zondag 30 augustus is er
weer de Augustinusweek voor onze
parochie.
Speciale aandacht verdient de le-
zing op donderdag 3 september,
aanvang 20.00 uur door pastoor J.
H. Smith, pastoor in Leiden, over 'De
Nieuwe evangelisatie' en de toe-
komst van onze parochie.
Deze lezing wordt vanwege de be-
nodigde corona-afstanden gehou-
den in de Laurentiuskerk in Voor-
schoten (Leidseweg 102).
Alle parochianen worden bij deze
lezing over dit belangrijke onder-
werp van harte uitgenodigd!
 
KOMT U OOK?                     LB

Aankondiging (2):
  
Er is koffiedrinken gepland na afloop
van de viering op zondag 6 septem-
ber en op zondag 20 september,
vanwege corona moet dit plaatsvin-
den buiten op het kerkplein.   
 
NOOT: indien het weer het niet
toelaat, komt dit te vervallen!         LB
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Mutatie in de pastoraatgroep
Mirjam Aerden heeft aangekondigd dat
zij de pastoraatgroep per 1 september
gaat verlaten, wegens toenemende
professionele werkzaamheden. 
De andere leden van de pastoraat-
groep vinden het spijtig dat zij de groep
verlaat, vooral omdat zij altijd zo veel
inbreng had. 
Gelukkig zet zij haar activiteiten voor
de Gezinskerk-Wassenaar en een
aantal andere activiteiten voort.    LB

'ORA ET LABORA' , bid en
werk
 
Nu het op dit moment nog wat moeilijk
is om samen te bidden is het samen
werken een goed alternatief. Maan-
dagmiddag 8 juni waren er maar liefst
16 vrijwilligers rond de kerk aanwezig
om de tuin en het kerkhof de maande-
lijkse onderhoudsbeurt te geven.
Onder leiding van kerkbeheerder Hans
van Spronssen en oppertuinman Wim
Westgeest werd er geschoffeld, ge-
snoeid, geharkt en schoongemaakt.
Naast de maandagmiddagploeg is ook
Jelle Huisman vaak druk bezig met het
onderhoud van het kerkhof. De dagen
daarvoor is door een professioneel
bedrijf aan de restauratie gewerkt van
het H. Hartbeeld vóór op het kerkplein
en de Piëta op het priestergraf. Het
resultaat mag er zijn! Maar… alle
wensen van de Beheercommissie zijn
nog niet vervuld. Reden te meer om uw
parochie te blijven ondersteunen in
woord en gebed en ook met uw finan-
ciële bijdrage.
Intussen is er op initiatief van Jan de
Groot en Aad van Spronssen ook be-
gonnen met het schilderwerk aan het
hek langs het kerkhof en De Sloep.
Ook dat knapt weer zienderogen op.
Zie ook bovenstaande foto van het
resultaat van het planten van ca. 1.200
plantjes!               Cees  Olijslagers

Pater Mattheus viert op 20
september in onze kerk zijn
1e  H. Mis
Op 27 juni jl. is pater Mattheus van
Dorp (46) van de broeders van St.Jan
in Den Haag priester gewijd in een
klooster van deze  broeders in Frank-
rijk. Pater Mattheus is afkomstig uit
Wassenaar en heeft zijn jeugd in Was-
senaar doorgebracht. Hij is 17 jaar
geleden katholiek geworden; kort
daarop is hij aan het seminarie voor
priester gaan studeren. Hij zal nu zijn
zogenaamde eerste H. Mis opdragen
in onze kerk op 20 september, aan-
vang zoals gebruikelijk om 09.30 u. Hij
is nu lid van de kloostergemeenschap
van de broeders van St. Jan aan de
Oude Molstraat  in Den Haag en is
gestart met zijn werk voor verschillen-
de Haagse parochies. 
(voor een foto en een uitgebreidere
tekst zie het artikel op blz. 9 van dit
nummer)                      LB

Op 18 augustus 2020 vierden Marga en Jan
van der Holst hun 50-jarig huwelijk.
VAN HARTE FELCITEREN WIJ HEN HIER-
MEE!.
Op de foto het bruidspaar 50-jaar geleden!

In memoriam
 
Op 76-jarige leeftijd is op 4
augustus jl. overleden mw.
Maria Johanna Kouwenho-
ven.
Haar laatste woonadres was
op de Achterweg.
De uitvaart werd gehouden op
10 augustus in onze kerk,
waarna zij is begraven op ons
kerkhof.
 
Op 89-jarige leeftijd is op 4
augustus jl. overleden Jo-
hanna Cornelia van der Ham-
Onderwater.
Haar laatste woonadres was
aan de Wiegmanweg.
De uitvaart werd gehouden op
11 augustus jl. in onze kerk,
waarna zij is begraven op ons
kerkhof.
 
Mogen zij opgenomen worden
in Gods eeuwige liefde.

Onder leiding van Wim Westgeest, verant-
woordelijke binnen de Beheercommissie voor
het onderhoud van het kerkhof, heeft een
ploeg van ca. 10 vrijwilligers op maandagmid-
dag 6 juli jl. 1.200 plantjes gepoot rond de voet
van het gerenoveerde H.Hart-beeld.    LB
 

Zingen in coronatijd door
Semper Fidelis
 
Eindelijk kreeg Semper Fidelis  weer
een verzoek om te zingen bij een uit-
vaart.
Diaken George Brink leidde op maan-
dag 10 augustus de dienst. Natuurlijk
hielden we corona- afstand, wat er op
neerkomt dat je, in je gevoel, solo staat
te zingen.  Voor sommige mensen
reden om uit hun dak te gaan. Maar
daar hebben we gelukkig dirigent/or-
ganist Emmy voor om dit te beteugelen
en in goede banen te leiden.
Dinsdag 11 augustus mochten we, de
tweede dag op rij, weer een uitvaart
muzikaal omlijsten. Dit keer op uitno-
diging van voorganger pastoor Fran-
ken. Natuurlijk moet het koor nog heel
wat oefenen, maar het hele kale ge-
beuren bij uitvaarten is nu toch verle-
den tijd.
SEMPER FIDELIS hoopt op deze
manier nog vele keren haar steentje te
mogen bijdragen aan een mooie vie-
ring bij een uitvaart. Op 11 augustus
was er een bijzonder aspect: namelijk
condoleren met een kopje koffie op het
voorplein van de kerk.
                                  Toos  Olijslagers

Semper Fidelis kwam op maandag 27 juli na
lange tijd bij elkaar op het kerkplein. Het koor
was bijna compleet en onderhield de corona-
afstanden. En zij hebben gezongen dat het
een lieve lust was! Zij danken H. Caecilia dat
zij weer zo fijn met elkaar konden zingen!
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Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klach-
ten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen,
tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

Misintenties
 
Zondag 30 augustus: overleden
ouders Konings-van Benten, Dirk
Eduard de Vlugt, Bernard Bosse
 
Zaterdag 5 september: Johanna
van Galen-Winnubst
 
Zondag 6 september: familie Oos-
terveer-Compier, Laurentius Adolf
Kusters, An van der Kroft
 
Zondag 13 september: overleden
ouders Konings-van Benten, over-
leden ouders Verkleij-van der Krogt,
Ton Gordijn, Yvonne Lelieveld-van
Leeuwen
 
Zaterdag 19 september: overleden
ouders Knaap-Remmerswaal, Pe-
tronella de Rooij-van Schie (jrgt)
 
Zondag 20 september: overleden
ouders Remmerswaal-van Winsen,
Laurentius Adolf Kusters, Johannes
Knaap
 
Zondag 27 september: overleden
ouders Van der Zwet-Zonneveld,
Wilhelmina Noordhuizen-Leerma-
kers (jrgt), Bernard Bosse
 
Zaterdag 3 oktober: Johanna van
Galen-Winnubst
 
Zondag 4 oktober: overleden ou-
ders  Konings-van Benten, familie
Oosterveer-Compier, Yvonne Lelie-
veld-van Leeuwen, An van der Kroft

     Bron: nl.wikipedia.org

Afscheid van Pro Deo door
'Pelgrim' Klaas van der Poel 
Op zondag 19 juli vierde Klaas van der
Poel in De Warenar met Pro Deo zijn
80ste verjaardag en nam hij met grote
tegenzin afscheid van het koor; dit af-
scheidnemen was al lange tijd zijn
voornemen bij het bereiken van deze
leeftijd. Hij had nog zo graag doorge-
gaan….
Die zondag was zijn afscheid, maar
ook een -op gepaste afstand- blije
ontmoeting van alle koorleden die el-
kaar vanwege het coronavirus al
maanden niet hadden gezien of ge-
sproken.
Het was een ontroerend moment toen
we Klaas in de tuin konden toezingen!
Een bijzondere ochtend. Bijzonder zijn
ook al die dingen die Klaas voor de hele
parochie heeft gedaan.
Zoals: bij het Willibrordusfeest zich
verkleden als St. Willibrordus en hier-
door de kinderwoorddienst een bijzon-
der tintje geven…
Zoals: op de 'pelgrimstocht van het
geloof' in etappes van Den Bosch naar
Maastricht…..
Zoals: naar de Stille Omgang in Am-
sterdam, maar dan wel met een aantal
mensen vanuit Wassenaar eerst naar
Amsterdam lopen…..
Zoals: op woensdagochtend 'koste-
ren'…..
Zoals: gespreksavonden voor echtpa-
ren organiseren….
Zoals: jarenlang parochieredacteur
van het toenmalige Wassenaarse pa-
rochieblad De Gaffel, artikelen schrij-
ven voor De Augustinus, veelal als
'pelgrim', door Pro Deo te zingen liede-
ren uitleggen in De Augustinus…

Zoals: 9 jaar lang vicevoorzitter van het
toenmalige parochiebestuur van de
Willibrordusparochie....
Zoals jarenlang lid van het koor Sem-
per Fidelis
Zoals: het organiseren van meerdere
bedevaarten.....
 
En dan heb ik het nog niet eens over
zijn persoonlijke pelgrimstochten,
samen met zijn vrouw Helen. Indruk-
wekkend:
-de Via Francigena naar Rome
-tocht van Rome over Via Appia naar
Bari
-door Griekenland naar Israël
Het boek van Klaas en Helen ge-
naamd: 'Verhaal van een voettocht via
Rome naar Jerusalem' beschrijft hun
reis van 5000 km waarvan 3300 km te
voet en 1700 km per boot of vliegtuig,
in 125 dagen. Ruim 4 maanden op pad
in de jaren 2002 – 2006.
Eerder hadden zij al in etappes de tocht
naar Santiago de Compostella gelo-
pen.
Voorwaar…..echte pelgrims!
Lieve Klaas, in mijn woordje bij je af-
scheid op 19 juli verwees ik naar je
uitleg in De Augustinus over het lied
'Look at the World', al meerdere keren
door Pro Deo gezongen.
Je zegt daarin: "Tel je zegeningen en
heb vertrouwen in de toekomst".
 
Zo moge het ook voor jou zijn Klaas!
Dankjewel voor alles wat je voor de
Willibrordus hebt gedaan.
Alle goeds voor jou, voor je vrouw
Helen en voor jullie gezin.
En….we blijven elkaar zien!
 
                                   Elly Heijstek
 
 
 
 
 

Foto bij het toezingen van Klaas in de tuin van de Warenar               Foto: Niek Kat
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Inleverdatum kopij oktobernummer
2020 uiterlijk 16 september. 2020:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 3 okt. - 1 november 2020
Verschijningsdatum: 29 sept. 2020
De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen en andere bijdragen
te redigeren, in te korten of niet te
plaatsen.

PAROCHIE H. AUGUSTINUS
 
Pastoraal Team
Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij
overlijden: 06 4942 3242 
Pastoor Rochus Franken,
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
e-mail: rochusfranken@outlook.com
 
Kapelaan Boris Plavčić, referent Katwijk
tel. 06 4351 4595, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar
e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl 
Diaken George Brink, referent Wassenaar,
tel. 06 3078 0364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl 
Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest / Voorschoten
tel. 06 2443 4516
e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
 
Parochiebestuur
Voorzitter: Pastoor Moderator Rochus Franken
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
e-mail: rochusfranken@outlook.com
Vicevoorzitter 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: Hans van Mullekom
e-mail: van.mullekom@kpnmail.nl
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
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