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Belangrijk! Mededelingen over de implicatie
van de aangescherpte coronarichtlijnen
De volgende besluiten zijn genomen in een gemeenschap-
pelijke bijeenkomst van Pastoraal Team en het Dagelijks
Bestuur van het Parochiebestuur.

Vieringen
Alle vieringen zullen voor de komende tijd open staan voor
maximaal 30 personen, kinderen meegerekend. U dient te
reserveren bij het secretariaat van de kern op dezelfde
manier als in de maanden april en mei, uiterlijk donderdag
of vrijdag. (Afhankelijk van de parochiekern.) U kunt reser-
veren per e-mail of telefoon. Het secretariaat bericht of u
de aangevraagde Mis kunt bijwonen of een viering op een
later tijdstip, mocht het getal van 30 overschreden zijn.
Mondkapjes dienen gedragen te worden tijdens de viering,
met uitzondering van het moment van het ter communie
gaan. De kernen worden verzocht mondkapjes ter beschik-
king te stellen voor diegenen die geen mondkapje bij zich
hebben.
 
Koorzang wordt evenals in de maanden maart tot en met
juni vervangen door de voorzang van maximaal twee
cantors. Op het moment dat we weer terug mogen naar
honderd kerkgangers wordt de situatie per parochiekern
zoals die tot op heden was.
Voorganger(s), en vrijwilligers die assisteren bij de Mis
(misdienaars, koster, coronacoördinator, organist en cantor
(s), cameraman, streaming coördinator) worden niet mee-
gerekend bij de bepaling van het getal van 30.

Allerzielen
De Allerzielenvieringen die per kern waren voorzien, komen
alle te vervallen. Wel zal op 2 november om 19.00 uur een
gemeenschappelijke viering plaatsvinden, die zal worden
gestreamd ten behoeve van alle parochianen.
Gekozen is voor Katwijk gegeven de ervaring met het
streamen.

De namen van alle overledenen van het afgelopen jaar
zullen worden afgeroepen door de betreffende locatierefe-
renten.
Als cantor is gevraagd Eline Heemskerk (WIW) met bege-
leiding door Niek van der Meij (JDD).
 
Per locatie zal beslist worden of men op zaterdag 31 okto-
ber en zondag 1 november  's middags of 's avonds de
kerkhoven openstelt en verlicht. De mensen kunnen dan
een kaarsje aan steken in kerk of kapel en dat op het graf
plaatsen.
 
Ik realiseer me hoe ingrijpend al deze beslissingen zijn en
zeker ook de beslissing rond Allerzielen. Allerzielen is een
uiterst belangrijk en kostbaar moment voor nabestaanden
en voor alle katholieke gelovigen.
Als priester heb ik dit altijd intens ervaren en het is met diepe
pijn en teleurstelling in het hart dat ik deze beslissing moet
mededelen. Uit het overleg van Pastoraal Team en het
Dagelijks Bestuur van het Parochiebestuur bleek echter,
dat het in de huidige coronacrisis gewoon niet mogelijk is
om het te organiseren op de manier waarop we het eigen-
lijk zouden willen.
 
Namens Pastoraal Team en Parochiebestuur,
Pastoor Rochus Franken

De link is alvast aangemaakt door het streamteam: 
https://youtu.be/vYC1hCGtteY
De link is altijd terug tevinden op de website:
www.parochie-augustinus.nl
 
Bij de voorplaat
 
ALLERHEILIGEN
Detail hoofdaltaar H. Laurentiuskerk, Voorschoten
Foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotograaf
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Van de bestuurstafel



Bidden bij het licht van een kaarsje
 
We hebben allemaal onze zorgen. Bij de één duidelijk zichtbaar,
bij de ander wat meer verborgen.
Geconfronteerd met een fikse tegenslag kan het er soms op lijken
alsof bij anderen alleen het zonnetje schijnt. Dat je de enige bent
die een probleem heeft. Het kan ook zijn dat je jezelf verschrik-
kelijk alleen voelt met die ene grote zorg. Problemen kunnen zich
soms opstapelen. “Waarom ik?” Het is een vraag die mensen zich
in die situatie vaak stellen.
 
In zo’n periode is het belangrijk dat er in je omgeving mensen zijn
die naar je luisteren. Die echte belangstelling tonen. Mensen van
wie je weet dat je weer met hen over je zorgen mag praten. Al is
dat misschien voor de zoveelste keer. Een familielid, een buur-
vrouw of buurman of iemand uit de parochie. Die mensen lijken
op kaarsjes. Ze brengen wat licht als het donker wordt.
 
Voor gelovige mensen betekent het opsteken van een kaars ook
contact zoeken met God. Met een kaarsje wil je zeggen en hopen,
dat je er niet alleen voor staat. Dat er iemand is die bij je blijft.
Terwijl je het kaarsje opsteekt is het alsof je fluistert: “God, ik wil
U ervaren. Ik heb U nodig, hartstikke nodig! Ik kan het niet alleen
aan.”
Een kaarsje opsteken is niet het bij God afdwingen van de resul-
taten die wij in ons hoofd hebben. Het is wel vragen: “Blijf alsjeblieft
bij me, kijk eens naar mijn zorgen. Help me op de manier zoals U
dat wilt.”
 
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
De Augustinus-kids:
Mirjam Aerden 
Website: www.
parochie-augustinus.nl 
Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

Inleverdatum kopij zie blz. 31

3



V.l.n.r. diaken George Brink, pastoor Rochus Franken, kapelaan Boris Plavčić en diaken Peter
Winnubst

Mijn hondje kijkt televisie!
Ik heb mijn hele leven honden gehad. Ik heb nu twee Jack Russells: Snooky en
Buddy. Buddy is het hondje rechts op de foto en daar is wat bijzonders mee aan
de hand. Buddy doet wat geen andere hond van mij ooit gedaan heeft. Buddy
kijkt televisie! Daar kwam ik voor het eerst achter toen er een programma was
over een dierenarts. Op het moment dat er een hond in beeld kwam, begon
Buddy te blaffen en enthousiast tegen de televisie op te springen. Hetzelfde
doet hij wanneer het Nederlands elftal voetbalt (ik heb geen flauw idee waarom)
en een bepaalde club (ik zeg niet welke).
 
Wanneer de wedstrijd langer duurt, wordt het hondje drukker en drukker. Het
lijkt wel alsof er in zijn koppetje dan een soort overbelasting plaatsvindt. Soms
vraag ik me af: vindt er bij ons mensen ook niet een soort overbelasting plaats
met de gigantische hoeveelheid informatie die we tegenwoordig via de media
krijgen?
 
Uit onderzoeken blijkt dat mensen om de paar minuten hun e-mails of hun
smartphone controleren op berichten. De aandacht lang en diep bij één onder-
werp houden, blijkt daardoor voor veel mensen steeds moeilijker te worden. En
wie kan het nog opbrengen om een heel boek te lezen? Steeds vaker hoor ik
mensen verzuchten: ‘Ik verlang zo naar rust. Maar waar vind ik dat?’
 
Ik verlang zo naar rust!
 
In de Bijbel wordt rust of vrede niet gezien als een passieve toestand waarin
helemaal niets gebeurt. Vrede heeft daar vooral te maken met Aanwezigheid.
Bijna iedereen loopt tijdens een vakantie in het buitenland een kerk binnen en
steekt er een kaarsje op. En men ervaart er rust. Maar hoe komt het dat juist
een kerkgebouw dit heeft?
 
Het bijzondere van een katholiek kerkgebouw is dat de H. Communie er bewaard
wordt. Hoewel de Communie er uit ziet als een stukje brood, ontmoet een ka-
tholiek hierin Jezus zelf! In Jezus zegt God tegen ieder van ons, niemand uit-
gezonderd, het volgende: “Ik hou onvoorwaardelijk van jou!”  Daarom geeft een
kerkgebouw zoveel rust! Je bent in de meest rustgevende Aanwezigheid ooit.
In deze onvoorwaardelijke liefde vind je rust en vrede.
 
Misschien hebben we deze onvoorwaardelijke liefde juist in deze tijd hard nodig,
wanneer het herfst wordt en de dagen korter worden. Het is een periode
waarin we geconfronteerd worden met onze vergankelijkheid. En juist in deze
coronacrisis is het een periode waarin je beseft dat je niet zonder die liefde kunt.
Ik eindig daarom met een hartenkreet: ik bid God dat er snel een vaccin komt,
zodat we weer zonder beperkende maatregelen naar onze kerken en onze
vieringen kunnen gaan. Bidt u met me mee?
 
Pastoor Rochus Franken

Uit het Pastoraal Team
De weer oplevende corona-epidemie
laat ook het pastoraal team niet onbe-
roerd.
Een pijnlijk besluit dat het team in sa-
menspraak met het bestuur heeft
moeten nemen is, dat er dit jaar maar
één gezamenlijke Allerzielenviering is
ter herdenking van de overledenen van
de hele parochie. Deze viering zal
gestreamd worden voor alle nabe-
staanden en andere belangstellenden.
Het maximale aantal kerkgangers van
30 waar we aan gebonden zijn en de
mogelijkheid van een totale lockdown
met nog strengere beperkingen al vóór
2 november, lieten ons eigenlijk nau-
welijks een andere keus.
Gelukkig praat het team niet alleen
over corona en de gevolgen daarvan
voor onze parochie. Zo gaat het team
werk maken van een nieuw pastoraal
beleidsplan voor de komende jaren, nu
het huidige beleidsplan 2016-2020
afloopt. In dat nieuwe plan willen we
lijnen uitzetten voor de toekomst,
opdat we in de komende jaren een
bezielende en gastvrije geloofsge-
meenschap vormen die mensen helpt
hun hart te openen voor Gods liefde en
voor elkaar. Een gemeenschap die
zich niet blindstaart op de krimp van
het aantal gelovigen, maar zich laat
leiden door hoop en vertrouwen in de
toekomst.
Voor die toekomst hebben wij onze
jongste generatie hard nodig. Mede
daarom heeft het team besloten een
nieuwe rubriek te beginnen in De Au-
gustinus, als opvolger van ‘Woorden
uit de Bijbel’. De nieuwe rubriek zal
geloofsvragen van kinderen behande-
len, vragen die bij kinderen leven over
God, Jezus, de Kerk en het goede
leven. De leden van het team horen
graag welke vragen er zoal bij onze
kinderen leven!
 
Diaken George Brink
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Diakenwijding van Melchior
Kerklaan en Ed Doe in
Rotterdam
Op zaterdag 19 september wijdde Mgr.
Van den Hende door handoplegging
en gebed Melchior Kerklaan en Ed Doe
tot diaken voor het bisdom Rotterdam.
Vicaris-generaal Van Deelen heette
alle aanwezigen welkom, waaronder
ook degenen die de wijding via de
livestream volgden. Hij begroette de
families, collega’s en parochianen van
de stageparochies, vertegenwoordi-
gers van de opleiding Vronesteyn en
Bovendonk. Een hartelijke groet ging
uit naar de donateurs van Vronesteyn
die door het jaar heen met gebed en
steun de priester- en diakenopleiding
een warm hart toedragen.
 
“Twee mannen staan voor u om gewijd
te worden. We zijn blij en dankbaar dat
Melchior Kerklaan en Ed Doe voor u
kunnen staan in deze onzekere tijd van
corona”, zegt rector Walter Broeders
van Vronesteyn in de viering tijdens de
uitverkiezing van de kandidaten voor
het diaconaat. De rector schetst hun
roepingverhaal en sluit af met de
plechtige verklaring: “Op grond van de
ondervraging van het christenvolk en
het oordeel van de verantwoordelijken
verklaar ik dat Melchior Kerklaan en Ed
Doe waardig bevonden zijn.”
 
Vanuit de schriftlezingen preekt bis-
schop Van den Hende over de aanstel-
ling van diakens in het boek Handelin-
gen van de apostelen. De Kerk groei-
de. “Bij Petrus wordt zelfs gezegd dat

De nieuwe diakens, mgr. van den Hende en rector Broeders. Foto:Ramon Mangold

hij na zijn toespraak drieduizend men-
sen op één dag doopte (Handelingen
2, 41). Daar doen wij inmiddels een
heel jaar over als bisdom. Toch bete-
kent dat niet dat het Woord van God
zijn kracht verloren heeft. Integendeel.
Ook vandaag mogen wij ervan getui-
gen dat het Woord van God leeft, dat
het kracht geeft en ook nu ons aan-
spreekt”, aldus de bisschop.
 
Bron: Bisdom Rotterdam
 
Bij de foto:
De pasgewijde diakens Ed Doe (links)
en Melchior Kerklaan (rechts), met
achter hen Mgr. Van den Hende en
rector Broeders van Vronesteyn.
(Foto: Ramon Mangold)

'Niets kan ons scheiden van
de liefde van Christus'
Het aantal coronabesmettingen is de
laatste weken schrikbarend opgelo-
pen. Een paar weken geleden deed
minister Grapperhaus de oproep aan
de kerken om het maximale aantal
deelnemers aan religieuze bijeenkom-
sten te beperken tot dertig. De bis-
schoppen van de zeven bisdommen
en de bisschop van het militair ordina-
riaat spreken een woord van bemoedi-
ging.
De bisschoppen roepen op om de
maatregelen van de overheid te volgen
uit zorg voor de kwetsbaren in onze
samenleving. “Een belangrijke zin in
de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor
een dezer geringsten van mijn broe-
ders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor

Jezus zelf”, zegt kardinaal Eijk. En ook
Mgr. Van den Hende, voorzitter van de
bisschoppenconferentie, reikt een
woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons
scheiden van de liefde van Christus.”
Deze zin is te vinden in de speciale li-
turgie die is gemaakt om te bidden in
tijden van pandemie (misformulier ‘Ten
tijde van een pandemie’). Mgr. Van den
Hende: “Het is Paulus die aan het
woord is en die veel meegemaakt
heeft. Tegenslag, honger, dorst, te-
genwerking en nood op zee. Hij zegt:
niets kan ons scheiden van de liefde
van Christus. Dat wil zeggen die houdt
ons vast en het komt erop aan dat wij
ook Hem vasthouden en op zijn woord
vertrouwen. En in deze pandemietijd is
dat een belangrijke basis om vanuit te
leven.”
 
Kardinaal Eijk en de bisschoppen roe-
pen op tot gebed: “Ik denk dan aan wat
de heilige Theresia van Lisieux zei over
het gebed. Het gebed is een opwelling
van het hart, datgene wat in ons om-
gaat. En het is een simpele blik op de
hemel. Simpel, omdat het gebed een-
voudig kan zijn. Je verruimt daardoor
je ziel, zegt ze, en je verenigt je met
Jezus. En dat zou ik mensen willen
meegeven. Bidden. Laat de corona-
viruspandemie ons brengen tot het
besef dat het leven dat we hebben
uiteindelijk niet in onze handen ligt,
maar in dat van de goddelijke voorzie-
nigheid. Laten we ons in gebed aan
God toevertrouwen in een simpele blik
op de hemel.”
 
Bron: Bisdom Rotterdam

Wees niet bang en vind iede-
re dag een mooi moment
‘Angst maakt dat je je afsluit en je hart
niet meer open kan. Bij echte angst
komt niets meer binnen. Die angst
moet gekneed worden, dan helpt het
om teksten te hebben.'
De naam van God is al: ik zal er zijn.
Eigenlijk is de Bijbel één groot boek dat
voortdurend zegt: 'Wees niet bang.' 
Zo van: 'Jij hebt een hoop shit meege-
maakt, maar wacht even, je bent de
enige niet.' Maar om dat soort teksten
weer echt tot je te laten doordringen,
moet je jezelf eerst wel uit die kramp
halen.
 
Dominicanes en schrijfster Holkje van
der Veer in TROUW van 13 oktober jl.
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Het Woord
“In het begin was het Woord en het
woord was bij God en het Woord was
God.” (Joh. 1:1)

   Joh. 1,1 in het Grieks

 
In de bijbel komen we het 'woord' zeer
regelmatig tegen, om precies te zijn
855 maal! 620 maal in het Oude Tes-
tament en 235 maal in het Nieuwe
Testament. Wanneer we kijken naar
het woord - in het oud-Grieks ‘λόγος’
oftewel ‘logos’ en in het Latijn ‘verbum’
- zien we dat dit een woord is met vele
verschillende betekenissen.
 
In het Nederlands wordt 'woord' vaak
gebruikt met de betekenis 'onderdeel
van een zin'. Kijkend naar de brontalen
van de Bijbelteksten, het Hebreeuws
en oud-Grieks, vinden we diepere be-
tekenissen en waarden voor ‘woord’.
 
In de Bijbel gaat het vooral om het
‘Woord van God’. Betekenissen die we
ook vinden van dit woord zijn onder
meer ‘gedachte’, ‘taal’, ‘rede’, ‘princi-
pe’, ‘leerstelling’ en ‘logica.’
We zien dat het woord ‘logos’ sterk
verbonden is met het werkwoord ‘le-
gein’ oftewel ’zeggen’ in het oud--
Grieks. Daarom kan het onder andere
vertaald worden met ‘verzamelen’,
‘spreken’, ‘ordenen’, ‘lezen’, ‘bereke-
nen’ en ‘noemen’.
 
Paus Benedictus XVI sprak in zijn
Regensburger Rede over ‘de Logos’,
‘het woord.’ Hier legde hij uit dat het
christelijk geloof niet tegen ‘de rede’
indruist maar juist redelijk is: "God
handelt ‘συν λογω’, 'met Logos'. Logos
ist ‘Vernunft’ (gezond verstand, rede)
en woord tegelijk”, “een woord dat
scheppend is en zich mededelen kan,
maar wel als rede”.
 

In het Nederlands zal logos daarom
vaak vertaald kunnen worden met
‘rede’, omdat dit zowel op ‘spreken’ als
op het redeneren, het denken slaat.
'Rede' dekt echter niet de hele lading
van ‘het woord’, want logos kan ook
'reden' betekenen, als in 'verklaring',
'rekenschap', 'motivering'.
 
In het Oude Testament zien we vooral
bij het gebruik van ‘het woord’ dat het
gaat om ‘het woord’ van God als ‘de
boodschap’ van God.' Het ‘woord’ als
wat God gezegd heeft of wil zeggen. 
“De Heer richt zich tegen Jakob, zijn
woord komt op Israël neer.”(Jes. 9:7)

In Jeremia 1:4 lezen we dat Jeremia
geroepen wordt door God om een
Boodschap, het woord, door te geven.
In Genesis zien we dat ‘het woord’ slaat
op de stem van God, die door Abraham
wordt gehoord: “Na deze gebeurtenis-
sen klonk het woord van Jahwe in een
visioen tot Abram: Gij moet niet vrezen,
Abram, Ik zal uw schild zijn. Uw loon
zal zeer groot zijn!” (Gen. 15:1)
 
Dezelfde betekenis lezen we, nu ech-
ter impliciet, onder andere in Samuel.
Wanneer je de Latijnse vertaling naast
de Nederlandse vertaling legt, zie je
‘woord’ niet in de Nederlandse verta-
ling staan, hier lees je de impliciet
vertaalde betekenis van dit woord.
 
Zo wordt ‘woord’ (‘verbum’ in het Latijn)
in Samuel vertaald met ‘gezegd’. 1
Samuel 9:27 in het Latijn: 'Samuel dixit
ad Saul: “Dic puero, ut antecedat nos
(..); tu autem subsiste paulisper, ut
indicem tibi verbum Domini." In de
Willibrordvertaling: “Samuël zei tot
Saul: Zeg tegen de knecht dat hij
vooruit moet gaan (..) - en blijf zelf een
ogenblik staan: dan zal ik u mededelen
wat God gezegd heeft.”
 
In het Nieuwe Testament vinden we
nog een andere betekenis voor ‘het
Woord’. De evangelist Johannes
schrijft: “In het begin was het Woord en Bron: Flickr

het Woord was bij God en het Woord
was God.” (Joh. 1:1) Hier duidt het
woord op Christus, zoals later in zijn
evangelie nog duidelijker wordt wan-
neer hij zegt: “Het Woord is vlees ge-
worden en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aan-
schouwd.” (Joh. 1: 14).
 
Het Woord is in zijn ultieme vorm in
Jezus aan ons gegeven. Christus die
in zijn leven Gods woord naar ons toe
heeft gebracht. Hij heeft ‘het woord’
verkondigd en in zijn daden heeft Hij
uitleg van ‘het woord’ gegeven.
 
Na de diversiteit van ladingen van ‘het
woord’ bekeken te hebben, kunnen we
zeggen dat ‘het woord’ Gods middel is
om ons te bereiken, in woord en in
daad. Het staat voor ons als raadge-
ving, voor hulp en als steun. Maar Hij
sprak: "Veeleer gelukkig die naar het
woord van God luisteren en het onder-
houden."(Luc.11:28)
 
“Een lamp voor mijn voet is uw woord,
een schijnend licht op mijn pad.” (Ps.
119:105)
 
Zo kunnen we zeggen dat het ‘Woord’
het licht is op ons pad. Wie in donkere
tijden probeert vooruit te komen, weet
hoe belangrijk het is om een lichtpunt
te hebben waar je je aan kunt ankeren,
waar je aan kunt toetsen en waar je op
kunt steunen.
 
Zo is het ‘Woord' de beste leidraad die
we kunnen vinden in ons leven, de
grootste steun, en de beste troost. Het
Woord is er voor je, voor ons, altijd en
overal, in de gedaante van Christus.
Om het te vinden kun je gewoon je
handen vouwen en je tot Hem richten.
Dan kun je het Woord in je hart horen.
 
Diaken Peter Winnubst

6

Spiritualiteit



St. Gertrud de Grote, bron: Wikidata

St. Gertrud de Grote, feest-
dag 16 november
De kerk viert Allerzielen op 2 novem-
ber, dan gedenken wij al onze dierbare
overledenen. Op die dag bidden gelo-
vigen voor de zielen van hun geliefden,
steken kaarsen aan op graven, wonen
de H. Mis bij, doen mee en bidden om
Gods genade om hen zo snel mogelijk
van alle zwakheden te reinigen en hen
in het Koninkrijk van God te brengen.
In dezelfde maand eert de kerk ook St.
Gertrud, een groot voorspreker van
zielen in het vagevuur.
 
Gertrud werd geboren op 6 januari
1256 in Thüringen (Duitsland). Op
vijfjarige leeftijd bevond de kleine Ger-
trud zich binnen de muren van het
klooster in Helfta (tegenwoordig onder-
deel van Elsleben), waar haar ouders
haar plaatsten voor onderwijs. Ze was
erg getalenteerd en ijverig. Ze wilde net
zo goed opgeleid zijn als haar leeftijds-
genoten. Maar toen ze zich op haar
twintigste realiseerde dat studeren
haar te veel afleidde, wijdde ze zich
aan het perfectioneren van een deugd-
zaam leven.
 
Ze bad veel voor de arme zielen in het
vagevuur. Door de H. Mis, boete en
goede werken verkortte ze het vage-
vuur van vele zielen en opende ze de
poorten van de hemel voor hen. Terwijl
de priester de Heilige Hostie omhoog
hief, bad ze: "Heer, Heilige Vader, ik
bied U een heilige gastheer aan voor
allen die op aarde, in het vagevuur en
in de hemel zijn". Op dat moment zou
ze veel zielen aanschouwen hoe ze op

weg van het vagevuur naar de hemel
opstijgen.
 
Ze was een groot aanbidster van het
Heilig Hart van Jezus. In een mystieke
ervaring zag ze Christus op 27 januari
1281.
Ze bleef tot haar dood met Hem ver-
bonden. Sinds 1289 heeft ze alles
opgenomen, dus bijna alle aanroepin-
gen in de Litanie van het Hart van
Jezus komen uit haar nalatenschap,
en de ‘Geestelijke Oefeningen’ zijn
haar beroemdste geschriften. St. Ger-
trud wordt gerekend tot de grootste
Mystici. Gertrud is de enige Duitse die
‘de Grote’ heet.
 
Ze stierf op 16 november 1302.
Haar relikwieën worden bewaard in
Helfta. Ze is artistiek afgebeeld in reli-
gieuze kleding met een boek en een
veer in haar handen, en op haar borst
brandt haar hart van de ijver voor het
Hart van Jezus Christus.
 
St. Gertrud werd pas 200 jaar na haar
dood beroemd toen haar geschreven
werken voor het publiek werden vrijge-
geven. Ze werd de spirituele leraar van
bijna alle heiligen in de zestiende
eeuw.
Zij werd officieel heilig verklaard in
1738.
 
Vooral haar geschriften wekten een
golf van toewijding aan het Hart van
Jezus. Daarom nemen ze een zeer
belangrijke plaats in in de geschiede-
nis van de aanbidding van het Hart van
Jezus.

 
Gebed van St. Gertrud voor zielen
in het vagevuur
Eeuwige Vader, ik bied U het kostbaar-
ste bloed van Uw goddelijke Zoon,
Jezus Christus, aan in vereniging met
de missen die vandaag over de hele
wereld worden gezegd, voor alle heili-
ge zielen in het vagevuur, voor zon-
daars overal, voor zondaars in de uni-
versele kerk, voor degenen in mijn
eigen huis en binnen mijn gezin.
Amen. Bron: Kerk in Nood

 

Gebed bij pandemie
COVID-19
 
God onze Vader, Schepper van de
wereld,
U bent almachtig en barmhartig.
Uit liefde voor ons hebt U Uw eigen
Zoon naar de wereld gezonden voor
het heil van het lichaam en de ziel van
alle mensen.
 
 
Kijk naar Uw kinderen, die zich in deze
moeilijke tijden van grote beproevin-
gen en uitdagingen in vele regio’s in
Europa en de rest van de wereld, tot U
wenden om kracht, troost en verlos-
sing te zoeken.
 
 
Bevrijd ons van ziekte en angst, ge-
nees onze zieken, troost hun families.
 
Schenk de verantwoordelijken van de
regeringen wijsheid.
 
Schenk de artsen, de verplegers en
verpleegsters en de vrijwilligers door-
zettingsvermogen en kracht en de
overledenen het eeuwige leven.
 
Verlaat ons niet in deze tijd van beproe-
ving, maar verlos ons van alle kwaad.
 
 
Daarom verzoeken wij U, die met de
Zoon en de Heilige Geest leeft en
heerst tot in alle eeuwigheid.
Amen.
 
 
Heilige Maria,
Moeder van de zieken en Moeder van
de hoop,
bid voor ons!
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Voldoende eten voor kinderen in Nicaragua
Adventsproject Augustinusparochie 2020: Delen
smaakt naar meer
Tijdens de aankomende Advent zullen wij met alle paro-
chiekernen van de H. Augustinus dit project in Nicaragua
gaan steunen.
 
Wat is er aan de hand?
Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aan-
zienlijk is verbeterd, is 70 procent van de plattelandsbevol-
king nog arm. Ondervoeding is een groot probleem en door
ziektes en ondervoeding behoren de cijfers van moeder-
en kindsterfte tot de hoogste van Centraal-Amerika.
Palacagüina, waar het Adventsactie-project start, is een
van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Door de
aanhoudende droogte kampen gezinnen er de laatste jaren
met een tekort aan voedsel. Akkers leveren niet meer ge-
noeg op om van te leven. Als gevolg daarvan is in sommi-
ge dorpen ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en
heeft een groei- en ontwikkelingsachterstand. Het waterge-
brek zorgt er ook voor dat er te weinig gras groeit om het
vee te voeden. Het gevolg is dat vee wordt verkocht en
akkers worden verkleind; zo belanden de gezinnen in een
negatieve spiraal.
 
Wat willen we bereiken?
Het doel van het project is om gezinnen in Palacagüina te
leren hun moestuinen op een duurzame manier te bewer-
ken. Dat betekent dat ze leren hoe ze hun moestuinen op
een voor mens en land gezonde manier kunnen bewerken
en hoe ze hun grond dus ook op de langere termijn vrucht-
baar houden. Op die manier willen we de cirkel van armoe-
de en ondervoeding helpen doorbreken.
De lokale non-profitorganisatie Octupan voert dit project uit
met ondersteuning van Adventsactie.
Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit
144 gezinnen. De kinderen in al deze gezinnen zijn onder-
voed. Octupan wil bereiken dat de ouders weer beter voor
zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen.

 
Hoe doen we dat?
De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtech-
nieken, om zo de opbrengst van de moestuinen te verbe-
teren en kennis en bewustwording van goede voeding te
verhogen. Er zijn workshops over organische bemesting,
kweken van groenten, plantenziektes en hoe gevarieerd en
voedzaam voedsel te verbouwen.
Ook zijn er workshops voor leerkrachten om kinderen
vertrouwd te maken met gezond eten en om hen te leren
hoe ze schooltuinen kunnen aanleggen.
Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een
schoffel, gieter en pikhouweel en zaden voor onder andere
tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels om zo hun
eigen groenten te kunnen kweken.
Verder ontvangen zij vouchers die in noodsituaties zijn in
te wisselen voor voedselpakketten.
 
Meer informatie op de posters en informatiefolders
achter in de kerken en natuurlijk op:
www.adventsactie.nl. 
 
Wilt u dit project steunen? Uw bijdrage is enorm wel-
kom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Bron: Adventsactie
 
Werkgroep MOV H. Augustinus

Maandkalender NOVEMBER 2020
  1 november Allerheiligen
  2 november Allerzielen

  8 november Willibrordzondag
16 november St. Gertrud de Grote

KERSTNUMMER DE AUGUSTINUS
Om logistieke redenen heeft de redactie besloten
om de periode van het kerstnummer van De Augus-
tinus uit te breiden van een naar twee maanden.
 
Het volgende nummer bestrijkt dus de periode 
5 december 2020 – 31 januari 2021

COVID-19 EN KERKBEZOEK
De laatste weken worden we geconfronteerd met veran-
deringen in de voorschriften en richtlijnen ten aanzien
van het kerkbezoek. Op het moment dat ik dit schrijf,
daags na de persconferentie van dinsdag 13 oktober,
mogen we met 30 mensen in de kerk, met mondkapjes
wanneer we rondlopen. Bovendien moeten we ons van
tevoren aanmelden bij het secretariaat van de parochie-
kern. Zie ook pagina 2.
Dat kan echter zo weer veranderen; houd daarom de
website van de parochie H. Augustinus en/of uw
eigen parochiekern goed in de gaten! (EvL)

Wilt u / wil jij  uw / jouw e-mailadres doorgeven aan de parochiekern?  Dan kunnen belangrijke berichten snel aan
u / jou worden doorgegeven. Bij voorbaat hartelijk dank!
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Er start weer een Alpha in onze parochie!
Alpha is een introductie in het christelijk geloof. We-
reldwijd hebben ruim 27 miljoen mensen in 169 landen
een Alpha gevolgd. Alpha is een hype!
 
Alpha, wat is dat?
 
Ontmoeten, vragen en ontdekken over je geloof – dat is
Alpha! Alpha is voor iedereen! Er is alle ruimte om het ge-
sprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Je bent
niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 27
miljoen mensen een Alpha. Alpha is een hype!
 
Primeur: de Online Alpha !
 
Normaal gesproken begint elke Alpha met een lekkere
maaltijd. Dat is in deze coronatijd helaas niet mogelijk. Deze
Alpha gaan we online doen. Elke bijeenkomst begint met
een kort filmpje over een inspirerend onderwerp. Daarna is
er alle ruimte om je vragen te delen. Iedereen komt met zijn
eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je
ontmoet leuke, gezellige mensen. Wat wil je nog meer?
 
Als je God één vraag zou mogen stellen, wat zou je dan
vragen?
 
Het is best vreemd om over het leven te praten. We leven
het gewoon. Elke dag worden we wakker, kleden we ons
aan en eten we ontbijt. Daarna gaan we doen wat we die
dag te doen hebben. Vervolgens gaan we naar bed en de
volgende dag herhaalt het zich allemaal weer. Daar hoef je
toch geen ingewikkelde filosofische vragen over te stellen?
 
 

Maar als je God één vraag zou mogen stellen, wat zou je
dan vragen? Ik zou toch belangrijke vragen stellen over
geloof, liefde en de eeuwigheid. Wat is het doel van dit alles?
Wat gebeurt er als we dood gaan? Waarom laat U zich niet
zien aan ons? Alpha gaat over deze grote levensvragen.
 

Sommigen staan langer voor het rode stoplicht te
wachten
 
Geloof roept veel gemengde gevoelens op, en dat mag ook.
De één vindt het saai. De ander vindt het niet meer van
deze tijd. Of je snapt gewoon niet wat het met je dagelijks
leven te maken heeft. Veel mensen vragen zich af: “Ik heb
het druk, is geloof wel mijn schaarse tijd waard?”
 
De gemiddelde levensverwachting in Nederland is zo’n 80
jaar. Als je 80 jaar wordt, heeft je leven er als volgt uit gezien.
Je brengt 22 jaar en 3 maanden slapend door. 11 jaar en
5 maanden kijk je televisie. 7 jaar en 8 maanden eet en
drink je, 5 jaar en 10 maanden ben je onderweg. 18
maanden sta je ergens in de rij te wachten en je staat 6
maanden voor een rood stoplicht. Sommigen staan langer
voor stoplichten te wachten dan dat ze over het geloof of
over het leven praten.
 
80 jaar is 692.800 uur. We nodigen u uit om minder dan
24 daarvan aan Alpha te besteden.

Praktische informatie
 
Twijfelt u of het iets is voor u? Kom 13 januari
online kijken om 19.30 uur. Dat is de geheel
vrijblijvende informatiebijeenkomst.
 
De online Alpha start op woensdag 20 januari om
19.30 uur.
 
De bijeenkomsten daarna zijn gepland op de
woensdagen:
 
27 januari,
3, 10, 24 februari,
3, 10, 17, 24, 31 maart
 
Verder is er nog een weekend in een klooster. Ook
hier volgt nog info over.
 
Info kun je ook krijgen bij:
pastoor Rochus Franken: rochusfranken@outlook.
com
Erik Flikkenschild: ela.flikkenschild@gmail.com
Reinout Kaasschieter: alpha.jozefkerk@hotmail.
com
 
Er is ook een facebookpagina:
https://www.facebook.com/alpha.jozefkerk
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begeleiding bij invullen formulieren of
gang naar instanties voor vluchtelin-
gen en andere mensen in nood;
ondersteunen van collectieve initiatie-
ven zoals noodfonds, kledingbank,
SchuldHulpMaatje, inloophuis, eetpro-
ject.
 
Op het gebied van verantwoorde
productie en consumptie:
ondersteunen van de initiatieven van
‘Krijg de kleertjes’ (kledingruil), ‘Sinter-
klaasactie’, kringloopwinkels en ruil-
borden.
 
Op het gebied van de klimaatactie:
onderzoeken hoe de kerken verduur-
zaamd kunnen worden en zo bij te
dragen aan een verminderde co2 uit-
stoot.
De fototentoonstelling is te bekijken:
groenemeent.nl/fototentoonstelling-2020
 
MdM

Neomistenmis
Op 20 september vond in onze paro-
chie, in de Sint Willibrorduskerk, de
eerste H. Mis van pater Mattheus van
de Broeders van Sint Jan plaats. Zijn
ouders die door corona niet bij de wij-
ding in Frankrijk konden zijn waren
hierbij aanwezig. Een vreugdevolle,
maar ook een bijzondere gebeurtenis.
Bijzonder omdat het niet vaak voor-
komt, een eerste H. Mis in onze paro-
chie en helemaal bijzonder omdat het
gaat om een priester die afkomstig is
uit onze parochie, uit Wassenaar. In dit
millennium zal hij waarschijnlijk voor-
alsnog de eerste en enige zijn uit onze
parochie die priester is gewijd. Dat
neemt niet weg dat er in de vorige eeuw
wel degelijk veel meer priesters waren
uit onze dorpen. Het is de moeite
waard om met elkaar de namen te
verzamelen en te kijken wat we van
hen weten. Pater Mattheus voegt zich
in hun gezelschap. Of het er nu veel
zijn of weinig, elke priesterroeping blijft
uniek. En voor ons aller gemeenschap
is het mooi en inspirerend om te zien
dat iemand zijn leven echt aan God kan
toewijden. Dat met Jezus op weg gaan
je leven kan vervullen. Dat moest ge-
vierd worden en dat gebeurde in een
feestelijke viering en na afloop de ver-
koop van flessen bier uit de eigen
kloosterbrouwerij: haagschebroeder.
nl. Met veel dank aan Erik Flikkenschild
voor de mooie fotorapportage.
MdM

Kerk en global goals 
Eind september was er in de winkel-
straat van Wassenaar en online een
fototentoonstelling Global Goals met
als doel om mensen bewust te maken
en op te roepen om bij te dragen aan
het behalen van de Global Goals in
2030. Verschillende organisaties lie-
ten zien op welke wijze zij hun steentje
bijdragen. Zo ook onze parochie met
deze tekst:
De Rooms-Katholieke Kerk in Wasse-
naar en wereldwijd is een netwerk van
liefde: zij zet zich in voor de opbouw
van een beschaving van liefde. Zij doet
dit van oudsher door diaconale activi-
teiten die gericht zijn op een mens-
waardige samenleving en zet zich
daarbij in voor doelen die nu deel uit-
maken van de Global Goals. Vier be-
langrijke Global Goals zijn voor de
Wassenaarse katholieke Kerk: armoe-
de- en hongerbestrijding, verantwoor-
de productie en consumptie en bijdra-
gen aan een beter klimaat. Een aantal
concrete activiteiten van de katholieke
Kerk in Wassenaar zijn:

Op het gebied van armoede- en
hongerbestrijding:
bijdragen aan armoedebestrijding we-
reldwijd via giften in de collecte, de
Vastenactie en de Adventsactie;
helpen van mensen in acute financiële
problemen via de aan de parochie
gerelateerde PCI (Parochiële Caritas
Instelling);
huisvesten van de Wassenaarse
Voedselbank, die in de Jozefkerk elke
donderdag een uitgiftepunt heeft om
voedselpakketten te verstrekken aan
mensen die dat nodig hebben;
hulp aan vluchtelingen die in Wasse-
naar verblijven door activiteiten in sa-
menwerking met de andere lokale
kerken, en soms hulp op individueel
niveau; Neomistenzegen

WhatsApp @Augustinus
Dit is het prikbord van de parochie: blijf
via WhatsApp op de hoogte van zaken
van parochie en bisdom door het
scannen van deze QR-code met de
camera van WhatsApp. Er kunnen
geen berichten door deelnemers in
worden gezet, dus geen druk berich-
tenverkeer. Vooral voor last-minute
mededelingen is het handig als u
deelneemt.
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Het bewijs dat God bestaat (3)
Wat vooraf ging in de vorige Augustinus
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 evenmin wetenschappelijk bewijzen
dat God niet bestaat.
 
Ik kan dus niet ‘wetenschappelijk’ bewijzen dat God bestaat.
Ik kan echter wel met mijn verstand naar aanwijzingen in
onze realiteit zoeken. Sommige dingen zijn namelijk alleen
logisch te verklaren wanneer God wel bestaat.
 
Eén van die dingen is dat er überhaupt wat is, dat er een
universum bestaat. U en ik, we hebben onszelf niet het
bestaan gegeven. We hebben het gekregen van onze ou-
ders. Zij hebben het op hun beurt weer gekregen van hun
ouders. Enzovoort. Alles wat we om ons heen zien, heeft
niet voor altijd bestaan. Het is ooit begonnen te bestaan en
dat begin werd veroorzaakt door wat anders.
Wij hebben het allemaal gekregen van onze ouders. Zij
weer van hun ouders enz.. Maar we kunnen niet tot in
eeuwigheid terug redeneren. Het is als met een rij domino-
stenen. Het laatste steentje zal alleen vallen als iemand het
eerste steentje een zet geeft. Het grappige is nu dat de
recente natuurkunde via de ‘big bang’ theorie tot dezelfde
conclusie komt.
 
Het bewijs dat God bestaat ?! (3)
Alles wat we om ons heen zien heeft niet voor altijd bestaan.
Het is ooit begonnen te bestaan en dat begin werd veroor-
zaakt door wat anders. Het is als met een rij dominostenen.
Het laatste steentje zal alleen vallen als iemand het eerste
steentje een zet geeft.
'Tegen het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw
ontdekte de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble dat
melkwegstelsels zich met grote snelheid van elkaar verwij-
deren. (..) Wetenschappers beseften meteen dat de melk-
wegstelsels niet van elkaar wegvlogen doordat een of an-
dere mysterieuze kracht ze uiteendreef. Nee, ze verwijder-
den zich van elkaar doordat ze ooit door een oerexplosie
uit elkaar waren geslingerd.' (D’Souza, Het Christendom is
zo gek nog niet, Amsterdam 2009, blz. 150)
Tijd en ruimte bestonden nog niet voor de ‘big bang’. Dus
er was toen helemaal niets? Maar wie heeft dan die oerex-
plosie veroorzaakt?
Om het anders te formuleren: Wie heeft dan het omvallen
van de dominosteentjes in gang gezet? Niets kan alleen
maar niets veroorzaken. Niets brengt ‘niets’ teweeg.
 
Als er iets gebeurt vragen we meteen wat de oorzaak is
'Is het ook maar in de verste verte redelijk te suggereren
dat de natuur zichzelf heeft geschapen? Als er zelfs maar
heel even helemaal niets heeft bestaan – geen materie,
geen heelal, geen God – hoe kan er dan überhaupt iets

zijn? Wanneer er iets gebeurt of gebeurd is – we zien een
enorme krater op een plek waar de grond altijd vlak was
(..)- vragen we ons meteen af wat daar de oorzaak van is
geweest. De reactie ‘nou ja, dat is gewoon gebeurd, zo-
maar, zonder oorzaak’ zou niemand als een redelijke of
wetenschappelijke verklaring beschouwen. (..) Het heelal
dat vijftien miljard jaar geleden met een oerexplosie ont-
stond, heeft niet zichzelf veroorzaakt. Het werd veroorzaakt
of geschapen, wat inhoudt dat er een veroorzaker of
schepper moet zijn geweest – en die noemen we God.'
(D’Souza, Het Christendom is zo gek nog niet, blz. 159,160)
'Wat het Bijbelboek Genesis zegt, werd op een verbluffen-
de manier bevestigd toen moderne wetenschappers ont-
dekten dat het heelal ontstaan is in een oerexplosie van
energie en licht. Niet alleen had het heelal een begin in
ruimte en tijd, maar de oorsprong van het universum was
ook het begin van ruimte en tijd. Voordat het heelal er was,
bestonden ruimte en tijd niet. Als je de stelling aanvaardt
dat alles wat een begin heeft, ook een oorzaak moet heb-
ben, dan had het materiële universum een niet-materiële
ofwel spirituele 'geestelijke oorzaak.' (D’Souza, Het Chris-
tendom is zo gek nog niet, blz. 148)
Conclusie: De natuurwetenschap moet, om het bestaan van
het universum te verklaren, aannemen dat er een veroor-
zaker is geweest van de ‘big bang’! De natuurwetenschap
neemt tegenwoordig het bestaan van God aan!
 
De Bijbel bevestigd door de moderne wetenschap?
Maar pastoor, de ‘big bang’ was vijftien miljard jaar geleden.
Onze zon en de aarde ontstonden miljarden jaren later.
Volgens de Bijbel gebeurde dit echter allemaal in 7 dagen!
U kunt toch niet beweren dat Bijbel en wetenschap hier
overeenstemmen!
'Veel seculiere schrijvers lijken van mening te zijn dat het
heelal en de aarde volgens orthodoxe christenen letterlijk
in zeven dagen van vierentwintig uur zijn geschapen. Maar
de Bijbel gebruikt in deze context een Hebreeuwse term die
zowel ‘dag’ als ‘seizoen’ en ‘tijdperk’ kan betekenen. (…)
Vanaf de vroegste christelijke tijd is het woord voor ‘dagen’
in Genesis door vooraanstaande en gezaghebbende
christenen, van Ireneüs en Origines tot Augustinus, figuur-
lijk geïnterpreteerd. De meeste traditionele christenen
hebben geen moeite met een scheppingsverhaal dat zich
uitstrekt over miljoenen of zelfs miljarden jaren.' (D’Souza,
Het Christendom is zo gek nog niet, blz. 156)
 
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

Foto: Shirley Schreuder
Het was zover.....Eerste Heilige Communie
2020
Zondag 4 oktober, iets later dan dat we vorig jaar bedacht
hadden maar oké, het was nu eindelijk  zover! Zes kinderen
mochten hun Eerste Heilige Communie ontvangen!
Best spannend onder ‘normale’ omstandigheden al, maar
nu … met alles wat er om ons heen gebeurt … misschien
nog wel meer! Al die vragen; Kan iedereen er wel bij zijn?
Willen opa en oma nog wel komen? Zijn we niet met teveel?
Mogen we niet zingen? Ga nog maar even zo door! Maar
het belangrijkste was WE MOGEN DIT JAAR NOG!
 
Wat was het een mooie viering, een bijzondere viering …
anders ... maar niet minder mooi, zeker niet. Bijzonder ook
want we hadden een echte filmcrew in de kerk, dus alles

Kerstengelenproject 2020!
Vorig jaar vlogen de kerstengelen voor de derde keer uit in
de parochiekern H. Joannes de Doper. Dit was wederom
zo’n succes dat ook dit jaar de kerstengelen weer zullen
uitvliegen! Het is een bijzondere manier om naar elkaar om
te zien en mensen die dit nodig hebben wat extra aandacht
te geven. In de bijzondere omstandigheden waar we dit jaar
in leven is de zorg voor onze naasten nog belangrijker dan
andere jaren!
 
Wat doet een kerstengel? De engel bemoedigt een toege-
wezen persoon in de weken voor Kerst. Ongeveer drie of
vier keer brengt de engel een kleine attentie. Dat kan een
kaartje zijn, een mooi gedicht, zelfgebakken koekjes, een
kaarsje, noem maar op. Het gaat dus om het gebaar. Een
engel werkt anoniem, je weet immers nooit of je een engel
tegenkomt. Dus de engel hangt de attentie aan de deur of
zet het neer of laat het door iemand anders bezorgen. Maar
aan iedere attentie hangt een kaartje van de kerstengel,
zodat de ontvanger weet dat hij of zij bezocht is door zijn
of haar kerstengel.
 
Wie kan een kerstengel zijn? Iedereen! Ervaring hoef je niet
te hebben en kunnen vliegen hoeft ook niet. Jong, ouder,
alleen of als gezin, iedereen kan zich aanmelden als gezin.
En fanatieke engelen kunnen zich ook opgeven voor
meerdere adressen.
 
Voor wie word je een kerstengel? Dat kan iedereen zijn:
ouderen en jongeren, buren en klasgenoten, kerkgangers
en thuisblijvers. Er moet wel een goede reden zijn om ie-
mand aan te dragen; engelen vliegen uiteraard niet zomaar
uit! Kijk daarom goed om je heen: wie is er altijd aan het
zorgen of heeft veel zorgen? Wie heeft veel tegenslag of is
vaak alleen? Genoeg mensen die wat extra liefde en aan-
dacht kunnen gebruiken, geef ze op! We vragen een korte
toelichting waarom iemand in aanmerking komt voor de
bezoekjes van een kerstengel. Zo kan de engel een beetje
inspelen op de persoonlijke omstandigheden van de ont-
vanger. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk
behandeld!
 
Maar nu! U of jij kunt weer solliciteren naar de functie van
kerstengel en ontvangers doorgeven via een e-mail naar
het uitzendbureau voor kerstengelen:

kerstengelen@outlook.com. Dit uitzendbureau verwerkt
alle namen en koppelt engelen en ontvangers aan elkaar.
Of u neemt een formulier mee dat vanaf zondag 25 oktober
achter in de kerk ligt. Aanmelden kan tot zondag 22 novem-
ber. Op de eerste zondag van de Advent ontvangt iedere
engel een envelop met daarin de naam, het adres en korte
informatie over de ontvanger. Verder ontvang je als engel
een tijdelijk contract, instructies, kaartjes voor aan de atten-
ties en een informatiebrief voor de ontvanger. Via de brief
kunnen ontvangers ook aangeven dat zij liever niets vanuit
het kerstengelenproject ontvangen. Kortom, als engel ga
je goed voorbereid op weg. Eigenlijk hoef je alleen nog maar
uit te vliegen!
Debby Zuijderduijn

12



was thuis te volgen, zelfs op Curaçao hadden we volgers,
hoe gaaf is dat! En … De Vrolijke Noot was er met een
flinke delegatie, dat maakte het feest compleet!
Als cadeau kregen de communicanten na afloop hun eigen
geschilderde huisje, gepimpt door ons als werkgroep. Ter
herinnering aan deze bijzondere dag. Het Huis van God,
het Huis waar ze hopelijk nog heel vaak gaan komen om
liefde, troost en vreugde te ontvangen maar bovenal het
lichaam van Jezus Christus!
 
We kunnen terugkijken op een bijzondere tijd van voorbe-
reiding met een heerlijk groepje enthousiaste kinderen! Op
naar de nieuwe lichting communicanten 2021 … hopelijk
kan iedereen met deze kinderen volgend jaar kennis gaan
maken in een bomvolle kerk.
Groeten van Marloes Jongeneel
Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie

Van links naar rechts: Dinie Nijenhuis, Ineke Hulmer en Patricia

Kerkbalans
Aanbeland in het laatste kwartaal van dit jaar wil ik u weer
informeren over de stand van zaken wat betreft Actie
Kerkbalans. Als u in de kerk bent geweest of de viering via
livestream heeft gevolgd, heeft u op de beamers de stand
per 30 september al kunnen zien. Voor 2020 bedroegen de
toezeggingen € 79.100. Hiernaast heeft de Extra Actie
Kerkbalans tot nu toe het prachtige bedrag opgeleverd van
€ 4.269, dus in totaal is toegezegd € 83.369. De ontvangsten
bedroegen per 30 september € 75.973, dus is al 91 %
binnen. Het loopt dus voortvarend ondanks de coronacrisis,
een teken van uw warme betrokkenheid bij onze parochie-
kern. Met de gelden kunnen we voorzien in de onderhouds-
kosten van ons prachtige kerkgebouw en de pastorale en
andere kosten. Zo houden we onze parochiegemeenschap
vitaal!
 
Intussen richten we ons ook al op de nieuwe Actie Kerkba-
lans. Deze start jaarlijks met een diocesane bijeenkomst
over geldwerving, echter door de coronamaatregelen kon
ook deze bijeenkomst op 20 oktober jl. geen doorgang
vinden. Heel jammer, want het is altijd een inspirerende
bijeenkomst als opmaat naar de nieuwe Actie Kerkbalans.
Vorig jaar sprak bisschop Van den Hende in zijn openings-
woord over het draagvlak voor kerkbalans, en over de uit-
daging hoe dit te verbreden in onze parochies. Kansen
hiervoor zijn er op momenten waarop contact ontstaat met
de parochie, zoals bij huwelijk, doop, uitvaart en ook de
jongeren. Verbreding van het draagvlak zou ook nu aan de
orde komen, evenals de resultaten van parochies met de
collecte-opbrengst via Givt, en de inspanningen van paro-
chies wat betreft de implementatie van het nieuwe leden-
administratiesysteem DocBase en ExactOnline.
Verder is de nieuwe slogan voor Actie Kerkbalans 2021 (16
tot 30 januari) bekend gemaakt; deze luidt: ’GEEF VAN-
DAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN’. 
Of we de nieuwe actie weer kunnen starten met ons gebrui-
kelijke inluidmoment is nu nog volkomen onduidelijk zult u
begrijpen, gezien de ontwikkelingen rond corona.
 
Namens onze parochiekern dank ik u hartelijk voor al uw
kerkbalansbijdragen en andere giften en mocht u nog willen
doneren dan kan dat uiteraard nog steeds.
Ik hoop dat u gezond blijft en dat we naar elkaar blijven
omzien nu corona weer zo rondwaart.
Anneke van der Valk
Kerstmarkt 2020
U heeft het vast gelezen in De Augustinus van oktober.
Helaas kan de kerstmarkt van Werkgroep Zuiderkruis niet
doorgaan. Toch willen we nog iets voor u betekenen.
 
Eind november zal achter in de kerk een intekenlijst gelegd
worden (met foto’s) waarin u kunt kiezen tussen drie
kerststukken. Deze stukken worden door een zeer profes-
sionele steker gemaakt zodat u de bekende kwaliteit in huis
krijgt. En wat ook nieuw is, de stukken worden tussen 12
en 19 december bij u thuis gebracht. De prijs van de stukken
zal u meevallen. We streven er naar om deze voor € 10,
€ 12,50 en € 15  aan te bieden. De exacte prijzen staan
vermeld op de intekenlijsten.

Quiltgroep ‘de Bonnette’
Op dinsdag 22 september hebben Ineke Hulmer en Dinie
Neijenhuis een door hen gemaakte mooie quilt overhandigd
aan Patricia de Langen van zorginstelling ‘Van den Bergh’
in Noordwijk. Er wordt niet alleen voor onszelf of de kerk en
verkoop gequilt en ander handwerk gemaakt. Af en toe
wordt er een mooie quilt weggegeven, deze keer aan de
‘Van den Bergh’.
Patricia was van te voren al enthousiast en toen ze hem
uitgepakt had helemaal. Er is heel veel op te zien en dat is
voor de bewoners een uitdaging. Wie ziet wat 't eerst en zo
kan er een spelletje van gemaakt worden.
Na een heerlijk kopje koffie gingen we met dhr. Bert Berg-
mans mee voor een rondleiding door het museum. De 'Van
den Bergh' bestaat bijna 100 jaar en er is toch wel veel
bewaard gebleven uit vroeger jaren. Er zijn veel bewoners
die overal op het terrein en verschillende afdelingen mee-
werken en zo ook steeds bijleren.
Tot slot nog een kopje koffie en na nogmaals te zijn bedankt
voor de mooie quilt gingen we weer, met een goed gevoel,
huiswaarts.
Ibolyka Meijer
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In aanloop naar Kerstmis..
Eind november - en voor veel winkeliers - begint de aanloop
naar Kerstmis. Het feest waar we de geboorte van onze
Verlosser vieren. We lezen de verhalen en horen in de le-
zingen en het evangelie vanaf het begin van de Advent hoe
het allemaal gegaan is, en wat eraan vooraf is gegaan. In
die tijd was het Palestina van toen een veroverd gebied dat
bij het Romeinse Rijk behoorde. We hebben het nu over
het begin van onze jaartelling. Een gebied dat zich uitstrek-
te tot wat nu Jordanië, Israël en een gedeelte van Syrië
omvat. De Romeinen stelden ook vorsten aan b.v. Herodes
de Grote die een paleis in Jeruzalem had. Hij was ook de
man die de volkstelling uitschreef, met alle gevolgen van
dien voor de bevolking. Zij moesten allen naar de stad van
hun voorvaderen. Dus ook Jozef en Maria naar de stad van
David, Bethlehem.
 
Als liefhebber van atlassen ben ik eens in een speciale atlas
gedoken met daarin de kaarten van het toenmalige gebied
waar Jezus heeft rondgelopen, tussen het jaar 1 en 45 na
Christus. Ik had geen idee hoe de afstanden waren b.v.
tussen Jeruzalem en Nazareth, of tussen Jeruzalem en
Bethlehem. Nergens in de Bijbel kunnen we  ook vinden
hoe ver ze uit elkaar lagen. Nazareth ligt 130 km ten
noorden van Jeruzalem, en Bethlehem ligt 25 km ten zuiden
van Jeruzalem. Op deze kaart werd ook aangegeven waar
de andere volkeren in die tijd woonden, b.v. de Filistijnen,
de Phoeniciërs en de Samaritanen. Ook op deze kaart veel
bekende streken en steden uit het Bijbelverhaal en het
Nieuwe Testament. Zoals het meer van Galilea, de rivier
de Jordaan, Emmaüs, en de berg Tabor, en nog meer
stadjes en dorpen.
 
Maar nu komt het. Maria en Jozef moesten voor de volks-
telling van Nazareth naar Bethlehem lopen, zo’n 150 km.
Stelt u zich eens voor, Maria, zwaar in verwachting  met als
enig vervoermiddel een ezel, op weg naar Bethlehem. Dan
de geboorte van Jezus in die primitieve stal. En later, toen
de drie koningen na het aanbieden van hun geschenken
weer vertrokken waren met hun kamelen, moesten ze nog
eens richting Egypte, wat nog veel verder weg was, en
dwars door de Sinaïwoestijn, zo’n 350 km. Hoelang zouden
ze er wel niet over gedaan hebben, iets wat nergens in de

Bijbel wordt beschreven. Ook moesten ze weer terug naar
Jeruzalem voor de opdracht van het kindje Jezus in de
Tempel in Jeruzalem. Hoelang, en waar ze in Egypte zijn
geweest, is ook niet bekend. Dus er is nog veel om over na
te denken.
Tot zover dit verhaal van de H. Familie die het in het begin
niet echt makkelijk heeft gehad met al dat reizen.
Heel goede en mooie kerstdagen gewenst.
Richard Hulmer

Hoe past de Horizon zich aan?
Als dit stukje geschreven wordt is de school nog steeds
open. Er zijn al veel coronamaatregelen genomen maar de
basisscholen kunnen nog doorwerken met de aanwezig-
heid van de kinderen. In de komende tijd wordt het thema
'aanpassen' centraal gesteld. Een thema in deze tijd van
corona kon niet beter gekozen zijn. Want wij moeten ons
constant aanpassen aan de maatregelen die genomen
worden of versoepeld worden.
 
De kinderen ontdekken hoe mensen voortdurend worden
uitgedaagd tot kleine en grote aanpassingen in hun leven.
Ze leren daarbij vragen stellen om te ontdekken wat het
aanpassen voor henzelf en anderen betekent. Ze denken
na over hoe je je kunt aanpassen en tegelijk dicht bij jezelf
blijft. Wat betekent aanpassen als je naar een andere school
gaat? Als je ouders uit elkaar gaan? Of als ons klimaat
verandert? Of ……… als je niet meer op bezoek kunt bij
opa en oma? Ook in de Bijbel vinden we verhalen waarin
keuzes gemaakt moeten worden. Zo wordt het verhaal van
Ruth verteld waarin wel of niet aanpassen voortdurend aan
de orde is.
Lieve God,
Geef ons de kracht om onze mening over iemand aan te
passen.
Help ons om ons gedrag aan te passen, zodat we met elkaar
op een vredige, gelukkige én gezonde manier kunnen sa-
menleven.
Amen 

Ook zal er een lijst neergelegd worden waarop u de welbe-
kende, en intussen beroemde sinaasappelmarmelade kunt
bestellen.  Een nieuwe soort jam dit jaar is druivenjam met
een vleugje kaneel. Gemaakt van onbespoten witte druiven
uit eigen kweek. Ook deze jam is overheerlijk. Misschien
worden er nog wat meer artikelen aangeboden maar dat
vindt u vanzelf op de lijsten. Uiteraard zal dit alles ook via
de digitale nieuwsbrief worden aangeboden.
 
De opbrengst van deze kerstverkoop is uiteraard voor de
bouw van het onderkomen voor artsen en verplegend
personeel van het Pirimiti Community Hospital in Zomba,
Malawi.
Doet u mee? Wij hopen op een mooi resultaat.
 
Namens de leden van de werkgroep, Margriet, Maria, Kees,
Kees, Ingrid en Pauline, bij voorbaat hartelijk dank
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kampenonline.nl

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

Voedselmanden
De voedselmanden staan nog steeds
gereed tijdens de openstelling, dit is op
dinsdag, woensdag en vrijdag van
09.00 - 12.00 uur en tijdens elke regu-
liere viering.
 
Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel
erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw
warme aandacht voor.

Leonardus Antonius Koek, weduw-
naar van Maria Anna Koek-Verduin.
Geboren 21 maart 1933 en overleden
1 oktober 2020.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevon-
den op woensdag 7 oktober in het Af-
scheidshuis, waarna Leonardus be-
graven werd op ons kerkhof.

Huwelijk
Op vrijdag 25 september hebben Mary
Christina Cummins en Jan van der
Plas elkaar het ja-woord gegeven in
het gemeentehuis van Noordwijk en
aansluitend was de kerkelijke inzege-
ning van hun huwelijk om 13.45 uur in
onze parochiekerk.

Kinderwoorddienst
Als ik dit stukje schrijf is alles weer
onzeker. Er zijn weer meer besmettin-
gen en er zijn weer nieuwe regels. Gaat
de kinderwoorddienst door of niet deze
maand? Ik durf het niet te zeggen. Hij
staat gepland op 15 november en we
hebben deze datum al 'geblokt' in onze
agenda. Nu maar hopen dat we jullie
ook echt kunnen ontmoeten.
 
Wij als KWD willen in dit stukje onze
trouwe bezoekers Valentijn en Joep
feliciteren met hun Eerste Heilige
Communie. Wat een mooie viering en
wat deden jullie het supergoed!
 
We hopen dat ook de andere commu-
nicanten een keertje langskomen bij de
KWD. Misschien kunnen Valentijn en
Joep ze overhalen  .
 
Lieve kids…allemaal duimen dat de
besmettingen niet nog meer toenemen
en we hopen jullie te zien op 15 novem-
ber.
 
Liefs,
Marit en Linnsey

Quiltgroep ‘de Bonnette’
 
Als u de verkoopgelegenheid
van quiltgroep ‘de Bonnette’
gemist heeft, iedere maan-
dagochtend van 9.30 – 11.30
u is de quiltgroep aanwezig op
de pastorie. Wilt u iets kopen
voor de Kerst, verjaardag
of…… komt gerust even langs.
 
Tot ziens.

Burendag
Op 26 september was de kerk van 10 –
12 u open vanwege burendag, voor
een kopje koffie met gebak en een
praatje.
 
Wij, quiltgroep 'de Bonnette' waren ook
aanwezig met een kleine verkoop.
Door corona hadden we de voorjaars-
verkoop gemist maar we hadden wel
allerlei werkjes gemaakt.
Dus dit was een goede gelegenheid
om iets te verkopen. Het was, ondanks
dat het in het begin regende, een ge-
zellige ochtend en de opbrengst van
de verkoop was € 130,- waar we heel
tevreden mee zijn.
 
‘de Bonnette’

Sam’s kledingactie.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage
aan deze actie.
Dit bericht ontvingen we van Sam’s
kledingactie: er is 1650 kilo aan kleding
en schoenen gebracht. Daarmee kun-
nen weer veel mensen hoop op een
betere toekomst krijgen in de vorm van
verschillende voorzieningen.
 
Nogmaals dank en we hopen dat u ons
niet vergeet in het voorjaar!
 
Team van Sam’s kledingactie

Foto: Ingrid van Oirschot-Gianotten

          ALLERZIELEN
 
     maandag 2 november
 
            Zie pagina 2
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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

za. 31-okt.  19.00 EV Pastoor Franken za. 31-okt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić Tienermis

zo. 1-nov. Allerheiligen 
09.30 
19.00 

EV Kapelaan Plavčić 
Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 20.30 u)

11.00 EV Kapelaan Plavčić / Dameskoor / 
KWD / creche / voedselmanden 11.00 EV

Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / Laurentiuskoor / 
KWD / creche /

zo. 1-nov. Allerheiligen 11.00 EV Franstalige parochie 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb 09.30 EV Pastoor Franken en 
Diaken Brink

ma. 2-nov. Allerzielen 19.00 EV
Pastoor Franken en 
leden team PT
Allerzielenviering

/ geen viering, zie St. Joannes 
de Doper Katwijk

/ geen viering, zie St. Joannes 
de Doper Katwijk ma. 2-nov. Allerzielen 18.30 EV viering Franstalige parochie / geen viering, zie St. Joannes 

de Doper Katwijk
/ geen viering, zie St. Joannes 
de Doper Katwijk

di. 3-nov.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 3-nov.    09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 4-nov.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   19.00 WGV Actueel Avondgebed / 
L. Hillen organist wo. 4-nov.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans

(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 5-nov.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 5-nov.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 6-nov. Alle heilige verkondigers van 
het geloof 11.45 WGV gbl Noordermeer 

Rozenkransgebed   vr. 6-nov. Alle heilige verkondigers van 
het geloof 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 
Aanbidding tot 22.00 u)

za. 7-nov. H. Willibrord 19.00 EV Kapelaan Plavčić 20.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
en Aanbidding tot 22.00 u) za. 7-nov. H. Willibrord 19.00 EV Pastoor Franken

zo. 8-nov. Tweeëndertigste zondag door 
het jaar 

09.30 
19.00 

EV Pastoor Franken 
Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 20.30 u)

11.00 EV Pastoor Franken / Patroonsfeest 
/ Gemengd koor / KWD / creche 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 8-nov. Tweeëndertigste zondag door 

het jaar 
11.00 
16.00

EV
EV

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

Mgr. van Luyn sdb / Diaken 
Brink / Patroonsfeest / KWD, 
thema: Het Onze Vader / 
organist-cantor

ma. 9-nov. Kerkwijding van de Basiliek van 
Sint Jan van Lateranen ma. 9-nov. Kerkwijding van de Basiliek van 

Sint Jan van Lateranen 13.30 EV
Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

di. 10-nov.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 10-nov.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 11-nov.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 11-nov.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)

do. 12-nov.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 12-nov.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 13-nov.  11.45  WGV gbl Noordermeer 
Rozenkransgebed   vr. 13-nov.  09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 
Aanbidding tot 22.00 u)

za. 14-nov.  
19.00
20.30

EV Pastoor Franken
Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 22.00 u)

za. 14-nov.  17.00 zie St. Willibrordus 17.00 zie St. Willibrordus 17.00
19.00 EV

Gezinskerk: Sint Maarten
Kapelaan Plavčić

zo. 15-nov. Drieëndertigste zondag door 
het jaar 

09.30 
19.00 

EV Kapelaan Plavčić 
Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 20.30 u)

11.00 EV Kapelaan Plavčić / Schola / 
KWD / crèche 11.00 EV Pastoor Franken / 

Laurentiuskoor zo. 15-nov. Drieëndertigste zondag door 
het jaar  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb 09.30 EV Pastoor Franken / organist-

cantor

ma. 16-nov.  ma. 16-nov.  13.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

di. 17-nov.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 17-nov.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 18-nov.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 18-nov.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)

do. 19-nov.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 19-nov.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 20-nov.  11.45 WGV gbl Noordermeer 
Rozenkransgebed   vr. 20-nov.  09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 
Aanbidding tot 22.00 u)

za. 21-nov.  19.00 EV Kapelaan Plavčić 20.30
Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans (en 
Aanbidding tot 22.00 u)

za. 21-nov.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 22-nov. Christus Koning van het Heelal 
09.30 
19.00 

EV Pastoor Franken 
Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 20.30 u)

11.00 EV Pastoor Franken / KWD / crèche 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Laurentiuskoor zo. 22-nov. Christus Koning van het Heelal 11.00 

16.00
EV
EV

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

cantor

ma. 23-nov.  ma. 23-nov.  13.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

di. 24-nov.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 24-nov.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 25-nov.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  20.15 WGV gbl Günther Rozenkransgebed  wo. 25-nov.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)

do. 26-nov.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 26-nov.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 27-nov.  11.45 WGV gbl Noordermeer 
Rozenkransgebed   vr. 27-nov.  09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 
Aanbidding tot 22.00 u)

za. 28-nov.  19.00 WGV Taizéviering
19.00 
20.30

EV Kapelaan Plavčić
Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 22.00 u)

za. 28-nov.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 29-nov. 1e zondag van de Advent 09.30 EV Pastoor Franken Gezinsviering 11.00 EV Pastoor Franken / KWD / crèche 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Laurentiuskoor zo. 29-nov. 1e zondag van de Advent  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb 09.30 EV Kapelaan Plavčić / Diaken Brink 

/ organist-cantor

ma. 30-nov. H. Andreas, apostel ma. 30-nov. H. Andreas, apostel 13.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

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

wo. 2-dec.  
09.00 
19.00 

EV
WGV

Kapelaan Plavčić 
Meditatieve viering / 
gbl Noordermeer

  wo. 2-dec.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 3-dec.  09.00 WGV Verliesviering /
gbl Noordermeer 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić / L. Hillen 
organist do. 3-dec.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 4-dec.     vr. 4-dec.  09.00 Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 

Aanbidding tot 22.00 u)

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

zo. 6-dec. 2e zondag van de Advent 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Pastoor Franken / Dameskoor zo. 6-dec. 2e zondag van de Advent 11.00 
16.00

EV
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken  ---- Viering vervalt 09.30 EV Pastoor Franken / organist-

cantor
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

za. 31-okt.  19.00 EV Pastoor Franken za. 31-okt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić Tienermis

zo. 1-nov. Allerheiligen 
09.30 
19.00 

EV Kapelaan Plavčić 
Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 20.30 u)

11.00 EV Kapelaan Plavčić / Dameskoor / 
KWD / creche / voedselmanden 11.00 EV

Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / Laurentiuskoor / 
KWD / creche /

zo. 1-nov. Allerheiligen 11.00 EV Franstalige parochie 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb 09.30 EV Pastoor Franken en 
Diaken Brink

ma. 2-nov. Allerzielen 19.00 EV
Pastoor Franken en 
leden team PT
Allerzielenviering

/ geen viering, zie St. Joannes 
de Doper Katwijk

/ geen viering, zie St. Joannes 
de Doper Katwijk ma. 2-nov. Allerzielen 18.30 EV viering Franstalige parochie / geen viering, zie St. Joannes 

de Doper Katwijk
/ geen viering, zie St. Joannes 
de Doper Katwijk

di. 3-nov.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 3-nov.    09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 4-nov.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   19.00 WGV Actueel Avondgebed / 
L. Hillen organist wo. 4-nov.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans

(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 5-nov.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 5-nov.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 6-nov. Alle heilige verkondigers van 
het geloof 11.45 WGV gbl Noordermeer 

Rozenkransgebed   vr. 6-nov. Alle heilige verkondigers van 
het geloof 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 
Aanbidding tot 22.00 u)

za. 7-nov. H. Willibrord 19.00 EV Kapelaan Plavčić 20.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
en Aanbidding tot 22.00 u) za. 7-nov. H. Willibrord 19.00 EV Pastoor Franken

zo. 8-nov. Tweeëndertigste zondag door 
het jaar 

09.30 
19.00 

EV Pastoor Franken 
Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 20.30 u)

11.00 EV Pastoor Franken / Patroonsfeest 
/ Gemengd koor / KWD / creche 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 8-nov. Tweeëndertigste zondag door 

het jaar 
11.00 
16.00

EV
EV

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

Mgr. van Luyn sdb / Diaken 
Brink / Patroonsfeest / KWD, 
thema: Het Onze Vader / 
organist-cantor

ma. 9-nov. Kerkwijding van de Basiliek van 
Sint Jan van Lateranen ma. 9-nov. Kerkwijding van de Basiliek van 

Sint Jan van Lateranen 13.30 EV
Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

di. 10-nov.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 10-nov.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 11-nov.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 11-nov.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)

do. 12-nov.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 12-nov.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 13-nov.  11.45  WGV gbl Noordermeer 
Rozenkransgebed   vr. 13-nov.  09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 
Aanbidding tot 22.00 u)

za. 14-nov.  
19.00
20.30

EV Pastoor Franken
Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 22.00 u)

za. 14-nov.  17.00 zie St. Willibrordus 17.00 zie St. Willibrordus 17.00
19.00 EV

Gezinskerk: Sint Maarten
Kapelaan Plavčić

zo. 15-nov. Drieëndertigste zondag door 
het jaar 

09.30 
19.00 

EV Kapelaan Plavčić 
Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 20.30 u)

11.00 EV Kapelaan Plavčić / Schola / 
KWD / crèche 11.00 EV Pastoor Franken / 

Laurentiuskoor zo. 15-nov. Drieëndertigste zondag door 
het jaar  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb 09.30 EV Pastoor Franken / organist-

cantor

ma. 16-nov.  ma. 16-nov.  13.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

di. 17-nov.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 17-nov.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 18-nov.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 18-nov.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)

do. 19-nov.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 19-nov.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 20-nov.  11.45 WGV gbl Noordermeer 
Rozenkransgebed   vr. 20-nov.  09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 
Aanbidding tot 22.00 u)

za. 21-nov.  19.00 EV Kapelaan Plavčić 20.30
Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans (en 
Aanbidding tot 22.00 u)

za. 21-nov.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 22-nov. Christus Koning van het Heelal 
09.30 
19.00 

EV Pastoor Franken 
Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 20.30 u)

11.00 EV Pastoor Franken / KWD / crèche 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Laurentiuskoor zo. 22-nov. Christus Koning van het Heelal 11.00 

16.00
EV
EV

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

cantor

ma. 23-nov.  ma. 23-nov.  13.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

di. 24-nov.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 24-nov.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

wo. 25-nov.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  20.15 WGV gbl Günther Rozenkransgebed  wo. 25-nov.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)

do. 26-nov.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 26-nov.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 27-nov.  11.45 WGV gbl Noordermeer 
Rozenkransgebed   vr. 27-nov.  09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 
Aanbidding tot 22.00 u)

za. 28-nov.  19.00 WGV Taizéviering
19.00 
20.30

EV Kapelaan Plavčić
Kapelaan Plavčić / Rozenkrans
(en Aanbidding tot 22.00 u)

za. 28-nov.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 29-nov. 1e zondag van de Advent 09.30 EV Pastoor Franken Gezinsviering 11.00 EV Pastoor Franken / KWD / crèche 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Laurentiuskoor zo. 29-nov. 1e zondag van de Advent  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 EV Mgr. van Luyn sdb 09.30 EV Kapelaan Plavčić / Diaken Brink 

/ organist-cantor

ma. 30-nov. H. Andreas, apostel ma. 30-nov. H. Andreas, apostel 13.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

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

wo. 2-dec.  
09.00 
19.00 

EV
WGV

Kapelaan Plavčić 
Meditatieve viering / 
gbl Noordermeer

  wo. 2-dec.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 3-dec.  09.00 WGV Verliesviering /
gbl Noordermeer 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić / L. Hillen 
organist do. 3-dec.   09.00 EV Mgr. van Luyn sdb  

vr. 4-dec.     vr. 4-dec.  09.00 Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 

Aanbidding tot 22.00 u)

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

zo. 6-dec. 2e zondag van de Advent 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Pastoor Franken / Dameskoor zo. 6-dec. 2e zondag van de Advent 11.00 
16.00

EV
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken  ---- Viering vervalt 09.30 EV Pastoor Franken / organist-

cantor
Legenda: VC-NTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering Legenda: VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering

WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering
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Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest

Pastorie:
Rhijngeesterstraatweg 35
2341 BR Oegstgeest
tel. 071 - 517 5304
Website:
www.willibrordoegstgeest.nl
E-mailadres:
pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Secretariaat
aanwezig op ma, di en do van 8.30 - 12.30 uur
IBAN Bankrek. nrs.:
Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en
NL95 RABO0138 4020 19
Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32
Secretaris Beheercommissie:
Mw. Elly Eilers: keilers@casema.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

 

H. Doopsel
Op zondag 11 oktober heeft diaken
Peter Winnubst de kleine Lumi ge-
doopt en op zondag 18 oktober de
kleine Sophie.
 
Mogen deze meisjes opgroeien tot blije
en gelovige christenen.

Wij gedenken ...
...Hans Frederik Gerard (Hans)
Moussault, echtgenoot en vader.
Hans werd op 18 juli 1931 in Rotterdam
geboren en overleed op 19 september
in Oegstgeest. De uitvaart vond op
donderdag 24 september in besloten
kring plaats in de H. Willibrordkerk,
waarna Hans op het parochiekerkhof
begraven werd.
...Jozef Gijsbertus Maria (Jos)
Hilhorst, echtgenoot, vader en opa.
Jos werd op 8 juli 1934 in Rotterdam
geboren en overleed onverwachts op
27 september in Oegstgeest. De uit-
vaart vond in besloten kring plaats op
vrijdag 2 oktober in de H. Willibrord-
kerk, waarna Jos op het parochiekerk-
hof te rusten werd gelegd.
...Nicoline Rooyakkers-Dusseldorp,
weduwe, moeder en oma. Nicoline
werd op 9 december 1921 geboren en
overleed op 6 oktober. Het afscheid en
de crematie vonden in besloten kring
plaats op zaterdag 10 oktober.

...Henricus Adrianus Antonius (Har-
ry) Grimbergen, 'pater familias' en
bindende factor binnen de familie.
Harry werd op 17 januari 1926 geboren
en overleed op 8 oktober. De uitvaart-
dienst vond plaats op woensdag 14
oktober, waarna Harry in stilte is ge-
cremeerd in crematorium Meerbloem-
hof in Zoetermeer.
...Catharina Cornelia Maria King-
ma-van Rijn, weduwe van Julius
Kingma, moeder en oma. Catharina
werd in Alkemade geboren op 27 au-
gustus 1930 en overleed op 11 oktober
in Den Haag. Op donderdag 15 oktober
werd zij bijgezet in het graf van haar
man.
 
Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Foto's: Pim Kouwenhoven

HEEEELP!!!!
We maken een ook voor de kerk in vele
opzichten lastige periode mee.
Persoonlijk ervaren velen de druk van
de almaar weer strenger wordende
coronamaatregelen, emotioneel, psy-
chisch en voor een groot aantal men-
sen ook materieel. Dachten we na de
eerste piek langzaamaan weer op te
krabbelen, momenteel zien we door
het groeiend aantal besmettingen en
ziekenhuisopnamen het sociale leven

noodgedwongen weer meer aan ban-
den gelegd worden. Daarnaast vallen
er banen weg en wordt er om offers
gevraagd, zodat ondernemingen en
instellingen het hoofd boven water
kunnen houden.
Na de eerste piek konden we langza-
merhand weer een groter aantal men-
sen in de kerk ontvangen. Door de
laatste ontwikkelingen is het bezoe-
kersaantal weer teruggedraaid naar
30. Laten we hopen, dat dat voor korte
tijd zal zijn.
Toch is het ook bemoedigend hoe we
in deze moeilijke tijd samen kerk kun-
nen zijn. De parochie is en blijft een
belangrijke plek in het leven van veel
mensen. Het online bijwonen van de
eucharistievieringen heeft zijn intrede
gedaan, waardoor een zekere betrok-
kenheid mogelijk blijft.

ALLERZIELEN- zie pagina 2
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In blijde afwachting van wat komen gaat! Foto: Erik Flikkenschild

Diaken Peter Winnubst feliciteert de kinderen. Foto: Erik Flikkenschild

 
Waaraan besteden we het geld van
de Actie Kerkbalans?
U begrijpt, dat het investeringen vergt
om dit streamen van vieringen mogelijk
te maken…..
Daarnaast blijft het onderhoud van
onze gebouwen en de begraafplaats
aandacht vragen.
In de afgelopen periode zijn er toiletten
gerealiseerd in het portaal van de kerk
en zijn de goten van de pastorie ver-
vangen. Ook zijn er in de regenpijpen
bladvangers gemonteerd, die moeten
voorkomen dat het riool verstopt raakt.
Binnenkort worden er inbraak- en
brandwerende glazen deuren aange-
bracht bij de doorgang van de Maria-
kapel naar de kerk en wordt de blik-
semafleiding van de toren gerepa-
reerd. Vrijwilligers zijn bezig met de
reparatie van de noodverlichting in
kerk en pastorie.
Ook voor 2021 staat er het een en
ander op stapel: reparaties aan de
leien daken en lokaal voegwerk van
kerk en toren, onderhoud van de bui-
tenverlichting. Ook moet de ruimte
boven ons prachtige tongewelf nodig
schoongemaakt worden.
De kosten van dit planmatig onder-
houd lopen aardig op. Daarnaast zijn
er de kosten voor het dagelijks onder-
houd, energie en water, verzekeringen
enz.
 
Hoe kunt u (extra) bijdragen?
U voelt waarschijnlijk al waar ik naartoe
wil….. We kunnen dit alles niet realise-
ren zonder uw bijdragen aan de Actie
Kerkbalans en de collectes (ook via de
Givt-app, waarmee u vanuit huis een
bijdrage aan de wekelijkse collectes
kunt leveren).
Wellicht kunt u, mede gezien de moei-
lijke periode waarin we door Covid-19
verkeren, iets extra’s bijdragen. Het
duurt namelijk nog tot 16 januari 2021
voordat de actie KERKBALANS 2021
van start gaat.
Ook nu nog is uw bijdrage, hoe klein of
groot ook, meer dan welkom! Mogen
we op u rekenen?
 
Pim Kouwenhoven, voorz. Beheercie.

EHC in de H. Willibrord
Op zondagmiddag 27 september
deden vijf kinderen hun Eerste H.
Communie: Emma, Olivier, Viktor,
Willemijn en Valerie.
Hartelijk gefeliciteerd en welkom!
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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:
Vacature
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

Agenda
Zondag            1 november en 6 december
                         Voedselbank
Woensdag       4 november
19.00 uur          Actueel Avondgebed
Donderdag      5 november en 3 december 
19.30 uur          Christelijke meditatie (Pluspunt)
Zaterdag          21 november
16.00 uur          Christelijke meditatie (Bondsgebouw)
Maandag         30 november
14.00 uur          Leesgroep (Bondsgebouw)

Familieberichten
Overledene
Op 27 september is plotseling op 85-jarige leeftijd in
Voorschoten overleden: Johannes de Jong (Joop). Hij was
heel kerkbetrokken samen met zijn vrouw Wil. Joop is o.a.
jarenlang heel actief geweest in onze parochie in het
Kerkbestuur en als ervaren timmerman/scheepsbouwer
heeft hij meegewerkt aan het opbouwen van het hoogaltaar
in de H. Laurentiuskerk. De uitvaart heeft plaatsgevonden
op zaterdag 3 oktober in de H. Laurentiuskerk waarna hij
is begraven op het parochiekerkhof. Joop en Wil zijn nu
samen begraven op ons kerkhof. Ze laten drie kinderen en
zes kleinkinderen achter. Dat Joop mag rusten in vrede
samen met zijn vrouw Wil.

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

Extra informatie over de Allerzielenviering 
Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben
het Pastoraal Team en het Parochiebestuur een beslissing
genomen over de Allerzielenviering op 2 november. Zie
pagina 2. De nabestaanden zijn schriftelijk geïnformeerd.

Dit jaar zal extra ook op zaterdagavond 31 oktober en
zondagavond 1 november het kerkhof worden verlicht,
zodat u op eigen gelegenheid het kerkhof kunt bezoe-
ken.

Voedselbank
Voor degene die dit misschien nog niet heeft gezien. Bij
binnenkomst in de kerk staat aan weerskanten van de
glazen sluis een mand om uw gaven voor de voedselbank
in te doen.
Deze staat er tijdens iedere viering op zondag en ook bij de
doordeweekse vieringen. Uw bijdrage is zeker in deze tijd
erg belangrijk. Daarom vragen wij hier uw aandacht voor!

                               Bron: Voedselbank Voorschoten

Een gedicht van Toon Hermans
Als je moe bent of misschien een beetje treurig,
Ben je afgeknapt, vervelerig, humeurig,
Ben je hangerig en voel je je inwendig
Ook een beetje depressieverig lamlendig,
Nee, dan moet je niet in dikke boeken duiken,
Niet met drankjes klooien of met warme kruiken,
Er is één ding dat helpt, een héérlijk soort getover:
Ga samen zingen en dan is weer álles over!
 
(De remedie van Toon Hermans was: Ga naar het circus)
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Namen van de elf kinderen:
     Amelia                    Bram
     Eva                         Feline
     Florian                    Jilline
     Jules                      Junior
     Noah                      Owen
     Tamara

Eerste Heilige Communie
Zondag 4 oktober was het dan eindelijk zo ver: na veel
uitstel kon de groep communicanten uit de parochiekern
Voorschoten dan toch de Eerste Heilige Communie vieren.
In verband met de coronamaatregelen was het een aparte
en kleinere viering dan andere jaren, waardoor er uiteinde-
lijk veilig ruimte gevonden kon worden voor alle families.
Het werd een prachtige en vrolijke viering, een warm wel-
kom voor deze leuke groep kinderen in onze gemeenschap.
We hopen dat deze mooie herinnering, ondanks de bijzon-
dere omstandigheden, de kinderen inspireert om te blijven
groeien in het geloof. 

Wij feliciteren de communicantjes die hun Eerste Heilige
Communie hebben gedaan.

 

Adventsproject Augustinusparochie 2020:
Delen smaakt naar meer
Tijdens de aankomende Advent zullen wij met alle paro-
chiekernen van de H. Augustinus dit project 'Voldoende en
gezond voedsel voor kinderen in Nicaragua' gaan steunen.
 
Zie voor het volledige artikel bladzijde 8 van dit parochie-
blad.

Amnesty International: samen de wereld een
beetje rechtvaardiger maken
Evenals andere jaren vraagt Amnesty International in de
maand december extra aandacht voor haar werk. Een
eerlijke wereld waarin mensen gelijke rechten hebben en
in vrijheid kunnen leven, dat is wat Amnesty nastreeft.
De Amnesty Werkgroep Voorschoten-Wassenaar verzorg-
de in voorgaande jaren in de maand december in de kerk
een verkoop van kerstkaarten en kaarsen. In verband met
corona ziet de werkgroep daar dit jaar vanaf.
Wilt u dit jaar graag weer kerstkaarten en/of kaarsen van
Amnesty kopen, neemt u dan een gratis cadeaugids mee
die op de infotafel ligt bij de ingang van de kerk.
 
Voor acties en onderzoek neemt Amnesty geen geld aan
van overheden. Zo waarborgt zij haar onafhankelijkheid.
Daarom zijn de mensen die haar steunen zo belangrijk. Met
uw aankoop draagt ook u een steentje bij aan het werk van
Amnesty. Alle producten zijn onder eerlijke omstandighe-
den gemaakt. Wilt u meer weten over het werk van Amne-
sty, kijk dan op www.amnesty.nl

Namens de Amnesty Werkgroep Voorschoten-Wassenaar,
Berta Both-Rosenberg

Ongrijpbare dingen
Vader, U schiep veel ongrijpbare dingen
zoals de wind die ik hoor zingen
als ik hem wil pakken, lukt dat me niet
toch zingt hij gewoon maar zijn lied.

Zo is het ook met het zonnegloren
als ik erin loop, voel ik me herboren
maar wil ik het pakken dan lukt dat niet
ik hoop dan dat niemand het ziet.

En ook de tijd, Heer, ongrijpbaar als wat
met een stramien dat mij haast niet past
wil ik hem pakken, kom ik in de knel
soms gaat hij te langzaam, vaak ook te snel.

De regenboog en het noorderlicht
die zonsondergang en dat vergezicht
ik kan ze niet pakken, ik kan er niet bij
toch schiep U dit alles ook voor mij.
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Kerstengelenproject 2020
Vorig jaar vlogen de kerstengelen voor de derde keer uit in
de parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk. Dit was
wederom zo’n succes dat ook dit jaar de kerstengelen weer
zullen uitvliegen. En nu ook in Voorschoten! Het is een
bijzondere manier om naar elkaar om te zien en mensen
die dit nodig hebben wat extra aandacht te geven. In de
bijzondere omstandigheden waar we dit jaar in leven, is de
zorg voor onze naasten nog belangrijker dan andere jaren!
 
Wat doet een kerstengel? De engel bemoedigt een toege-
wezen persoon in de weken voor Kerst. Ongeveer drie of
vier keer brengt de engel een kleine attentie. Dat kan een
kaartje zijn, een mooi gedicht, zelfgebakken koekjes, een
kaarsje, noem maar op. Het gaat dus om het gebaar. Een
engel werkt anoniem, je weet immers nooit of je een engel
tegenkomt. Dus de engel hangt de attentie aan de deur of
zet deze neer of laat hem door iemand anders bezorgen.
Maar aan iedere attentie hangt een kaartje van de kersten-
gel, zodat de ontvanger weet dat hij of zij bezocht is door
zijn of haar kerstengel.
 
Wie kan een kerstengel zijn? Iedereen! Ervaring hoef je niet
te hebben en kunnen vliegen hoeft ook niet. Jong, ouder,
alleen of als gezin, iedereen kan zich aanmelden. En fana-
tieke engelen kunnen zich ook opgeven voor meerdere
adressen.
 
Voor wie word je een kerstengel? Dat kan iedereen zijn:
ouderen en jongeren, buren en klasgenoten, kerkgangers
en thuisblijvers. Er moet wel een goede reden zijn om ie-
mand aan te dragen; engelen vliegen uiteraard niet zomaar
uit! Kijk daarom goed om je heen: wie is er altijd aan het
zorgen of heeft veel zorgen? Wie heeft veel tegenslag of is
vaak alleen? Genoeg mensen die wat extra liefde en aan-
dacht kunnen gebruiken, geef ze op! We vragen een korte
toelichting waarom iemand in aanmerking komt voor de
bezoekjes van een kerstengel. Zo kan de engel een beetje
inspelen op de persoonlijke omstandigheden van de ont-
vanger. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk
behandeld!
 
Maar nu! U of jij kunt solliciteren naar de functie van kerst-
engel en ontvangers doorgeven via een e-mail naar het

uitzendbureau voor kerstengelen:
kerstengelen.voorschoten@outlook.com
Dit uitzendbureau verwerkt alle namen en koppelt engelen
en ontvangers aan elkaar. Of u neemt een formulier mee
dat vanaf zondag 25 oktober achter in de kerk ligt. Aanmel-
den kan tot zondag 22 november. Op de eerste zondag van
de advent ontvangt iedere engel een envelop met daarin
de naam, het adres en korte informatie over de ontvanger.
Verder ontvang je als engel een tijdelijk contract, instructies,
kaartjes voor aan de attenties en een informatiebrief voor
de ontvanger. Via de brief kunnen ontvangers ook aange-
ven dat zij liever niets vanuit het kerstengelenproject ont-
vangen. Kortom, als engel ga je goed voorbereid op weg.
Eigenlijk hoef je alleen nog maar uit te vliegen!

We hopen op een mooie respons.

Willeke Schrage en José Wouters

Liefdesgedicht
Weet je dat je oogverblindend wit
hebt in je ogen
en weet je dat je tanden daarbij stralen?
Ik luister honderduit naar je verhalen
en zou wel duizend uren dagen kunnen dralen
bij je lach, je lieve stem, je zachte blik.

Weet je dat je oogverblindend bent?
Wat wie dan ook nog ooit tegen je zegt,
je bent geweldig, puur en mooi, je bent het echt.
Ik hoop nog lang met je te zijn mijn lieve kind.

Erika Mannink
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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 16 november 2020 bij het Kerkelijk Bureau
of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

Leren vissen
Vroeger hoorde je nog wel eens, als het ging over ‘ontwik-
kelingshulp’ (dat heette toen nog zo…): “Wie honger heeft
moet je geen vis geven, maar een hengel”. De achterlig-
gende gedachte: wanneer help je iemand echt, structureel,
om verder te komen met zijn leven? Wie vandaag een vis
van je krijgt, heeft morgen weer honger. Wie met die hengel
zelf leert vissen, kan voortaan zichzelf redden. Bij INLIA
doen we allebei. We geven degene met honger een vis en
helpen daarna met leren vissen. Dat lukt beter met een volle
maag. Dat is diaconaal werk: acute nood lenigen (core
business, zou ik haast zeggen) én mensen helpen om uit-
eindelijk weer op eigen benen te staan.

Het is in essentie ook de methodiek die INLIA heeft ontwik-
keld; dakloze asielzoekers worden in onze opvang vanaf
het moment dat we hen als gast verwelkomen geactiveerd.
Zelf koken, schoonmaken, verantwoordelijk zijn voor sfeer
en veiligheid. Zo krijgen ze eerst weer regie over hun da-
gelijkse bestaan, vervolgens over het ontwikkelen van
nieuw toekomstperspectief. Hier, in het land van herkomst
of elders.

Toen ik voor deze column nadacht over ons werk, vroeg
een collega of er ook gasten waren die me in het bijzonder
zijn bijgebleven. Bij wie te beginnen?
Ik noem bijvoorbeeld deze man: Rahimullah Daqiq, een
Afghaanse dichter en schrijver. Vijfenzestig jaar oud, in
1997 gevlucht voor de moedjahedien, krijgt geen vergun-
ning om hier te blijven, kan niet terug naar Afghanistan (dat
erkent ook de IND). Al  20  jaar in een uitzichtloze situatie.
Hij wil er desondanks toe doen: “Wat belangrijk is, is dat je
wat bijdraagt aan de wereld.” Daqiq vertaalde ‘De wereld
van Sofie’ in het Pashtu; dankzij hem kunnen Afghanen nu
dit boek over 3000 jaar westerse filosofie tot zich nemen.
“Dit is wat ik kan bijdragen”, zei hij.
Dáár heb ik bewondering voor. En ik ben het met hem eens:
belangrijk is dat je wat bijdraagt aan de wereld. Mensen
daartoe in staat stellen, ook dat is diaconaat.

[Column voor Kerk in Stad, informatie- en opinieblad van
de Protestantse Gemeentes in Groningen; themanummer
‘Diaconaat’, jrg 21 nr 5, 7 maart 2020]
INLIA Charter van Groningen Coördinatie

Kerstnummer van De Augustinus
Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Om logistieke
redenen heeft de redactie besloten om de periode van het
kerstnummer van De Augustinus uit te breiden van één naar
twee maanden. Daarom zal het volgende parochieblad de
periode bestrijken van december 2020 t/m januari 2021.
Dus heeft u iets interessants te melden, aarzel dan niet dit
door te geven via e-mail bij de locatieredacteur Corry
Zoetemelk (mimpen08@casema.nl) of bij het Kerkelijk
Bureau (kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl)
 

Donkerder en kouder
Donkerder en kouder
worden weer de dagen
je hoort in de buurt
weer de mensen hakken en zagen.

Blokken hout voor in de open haard
die dan weer zijn warmte
als een deken om je heen slaat.

Ook de natuur doet van zich spreken
de bomen verliezen hun bladeren
en de wind laat oude takjes breken.

Nu moet je tijdens het rusten van
een wandeling door het bos
zitten op mooi gekleurde bladeren
in plaats van op het groene mos.

En als je dan weer bent thuis gekomen
lekker voor die open haard zitten
en even helemaal weg dromen.
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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

Terugblik zondag 11 oktober
Met precies 30 personen, behalve de
vrijwilligers, was het op het late mid-
daguur en met mondkapjes op 11 ok-
tober vreemd vertrouwd. Eindelijk op
zondag weer een H. Mis, elkaar weer
zien, het orgelspel, zang en prachtig
fluitspel. Lezingen, de preek met een
verrassend slot; ontroerende voorbe-
den door onze lector Marie José en een
welkomstwoord aan pastoor Rochus
Franken door Frederic Barge. Een
applaus van alle aanwezigen zette het
welkom kracht bij.
Pastoor bedankte de aanwezigen en
sprak de wens uit dat alles weer spoe-
dig 'normaal' zou zijn.
Door Marie José en Danielle werden
bloemen uitgereikt aan twee lectoren
die na jarenlange dienst helaas af-
scheid moeten nemen van hun taak;
Margaret Hammacher-von Hombracht
en Pieter Berger. Zij en ook de musici
op de koorzolder, Anneke Huitink en
Rien Calis, die vocaal en instrumentaal
de eredienst hadden opgeluisterd,
kregen een waarderend applaus.
Van achter het mondkapje en op af-
stand bleek het voor ieder mogelijk om

Voorzitter van de Beheercommissie Frederic
Barge verwelkomt pastoor Rochus Franken in
De Goede Herder

Pastoor Franken dankt voor de woorden van
Frederic. Foto's HR

pastoor Rochus Franken achter in de
kerk heel hartelijk te begroeten.
Na een lange overbruggingsperiode
sinds het vertrek van pastoor Hagen,
is met het welkom aan pastoor Fran-
ken, het kerkelijk leven in De Goede
Herder weer enigszins 'normaal'. Een
gegeven om dankbaar voor te zijn.      
HR
 

Anneke speelt een psalm van Jacob van Eyck

Allerzielenviering zie pag.2
Op 2 november wordt een livestream
Allerzielenviering gehouden in de H.
Joannes de Doperkerk in Katwijk. De
overledenen van het afgelopen jaar uit
onze parochiekern zullen daar ge-
noemd worden. Wij herdenken:

Cornelis Gerardus
Laarman

     06-07-1929 -
     04-11-2019

Willy Johanna Go-
vaerts Blom

     19-01-1930 -
     08-11-2019

Augustinus Petrus
Frederik Moussault

     20-06-1926 -
     17-11-2019

Wouter Willem Eric
Nolet

     19-11-1987 -
     23-11-2019

Adriana Jacoba
Onderdenwijngaard

     27-08-1926 -
     26-12-2019

Johanna Maria Eli-
sabeth Dobbelaar-
Adelaar

     06-09-1932 -
     29-12-2019

Johannes Cornelis
Goorse

     09-03-1930 -
     30-12-2019

Jeannette Elisabeth
Gerarda Franken

     22-04-1930 -
     20-01-2020

Gertrude Joana Maria
Theresia Dullaart-
Sedee

     25-09-1926 -
     29-01-2020

James Henri Marie
Wilde

     19-02-1936 -
     13-02-2020

Hendrica Adriana
Driessen-van der
Geest

     06-11-1933 -
     29-03-2020

Wilhelmus Corne-
lis Maria Dekker

     29-01-1930 -
     01-04-2020

Joost Iohann Ger-
hard Rueb

     26-09-1930 -
     14-04-2020

Antonie Maria Ca-
tharina Gerarda
Hoftijzer-Rijs

     20-06-1934 -
     29-04-2020

Catharina Jacoba
van der Linden-
Duijndam

     17-06-1927 -
     03-10-2020
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Foto's EHC: Mirjam Franken

Eerste H. Communie
Op 27 september ontvingen tien com-
municanten hun Eerste H. Communie
in de Sint Willibrorduskerk. Helaas kon
dit vanwege corona niet in de gewone
zondagsmis, maar was het in een
speciale viering om 14.00 uur voor al-
leen de communicanten en hun gas-
ten. De dankbaarheid dat het toch door
kon gaan overheerste. Het was een
feestelijke viering met prachtig piano-
spel van Lieselotte en zang door cantor
Eline. Ook de communicanten zongen
een lied en zij fungeerden als lector bij
de eerste lezing en de voorbede. Ze
deden het uitstekend. Diaken George
Brink preekte, dat dicht bij elkaar
komen in deze coronatijd niet vanzelf-
sprekend is, maar dat Jezus de men-
sen – en speciaal de kinderen – vraagt
om heel dicht bij Hem te komen: in de
Heilige Communie komt Hij helemaal
ín ons, dichter bij Hem kunnen we niet
zijn. Na het ontvangen van hun Eerste
Communie brachten de communican-
ten hulde aan Maria, een bijzonder
sereen moment met tien prachtige
communicanten: samen precies een
tientje van de rozenkrans, en dat heb-
ben we ook gebeden. Zoals de diaken
aan het slot zei: zeker weten dat het
ook groot feest in de hemel is!
 
MdM
 

Activiteiten Gezinskerk november
Zon.   8 november   9.30 uur Gezinszondag met kinderwoorddienst Sint Willibrorduskerk
Zat.  14 november 17.00 uur Sint Maarten Sint Willibrorduskerk
Zon. 22 november 17.00 uur Tienermis De Goede Herder

Welkom nieuwe communicanten Wassenaar
We zijn verheugd met acht nieuwe communicanten met wie we dit schooljaar op weg gaan naar hun eerste H. Commu-
nie: Emma, Lander, Sarah, Naomi, Paula, Julian, Alexandra en Catho. We hopen dat we ondanks corona deze kinderen
zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het ontvangen van Jezus in de H. Hostie. Bidt u voor hen?

RK gezinnen Wassenaar blijf op de hoogte via de whatsapp-groep (alleen
berichten van beheerder). Scan de QR code met de camera van Whatsapp.

                           Alles onder voorbehoud i.v.m. COVID-19.
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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
 

Martha en Maria
Voelt u zich ook af en toe Martha? Ik
heb zojuist een informatiebijeenkomst
voor redacties van parochiebladen
online bijgewoond. De bisschop, mgr.
Van den Hende, vroeg:’’Wat is uw fa-
voriete Bijbeltekst?’’ Ik heb een tekst
bewaard. Uit een boekje van Gooi &
Sticht, uit 1991.
Niet jouw prestaties, maar jijzelf
Martha kwam weer langs met borden
en schotels. Maar voor zij terugging
naar de keuken stond zij stil. Ze zei
opeens:’’Ja ziet u, ik sta er helemaal
alleen voor. En mijn zus zit daar maar.
Zij doet net of zij al uw wijze woorden
begrijpt. (…) Kunt u nou niet eens
tegen haar zeggen dat zij mij moet
helpen. Naar mij luistert zij niet meer,
naar u misschien nog wel.’’
Maar Jezus zei tegen Martha:’’Het is
fijn als er lekker eten is. Want dan kun
je ook prettiger met elkaar praten. 
Maar als het eten maken zoveel tijd
kost dat ik niet eens met jullie kan
praten, dan is het niet goed. Kom er
toch bij zitten!’’
Toen deed Martha haar schort af.
 
In deze tijd gaan wij daar maar eens
op letten. Onze schorten afdoen, ont-
haasten, daar krijgen wij nu, in deze
tijd, alle kans voor.
 
Allerheiligen / Allerzielen
Deze feestdag valt op zondag. In die
viering vieren wij Allerheiligen en her-
denken wij onze dierbaren die in dit
voorbije jaar overleden zijn. Er mag
maar een beperkt aantal parochianen
aanwezig zijn. Nabestaanden worden
uitgenodigd. Zie pagina 2.
 
Viering op zaterdagavond of zondagochtend
U bent van harte welkom, toch moet er

Bron: La Petite Femme, MJ Jing, Pixabay

weer gereserveerd worden. Telefo-
nisch ’s morgens van 9 tot 12 uur, 070
5114262. E-mail:
secretariaat@sintjozefwassenaar.nl
Een briefje in de brievenbus van de
pastorie is altijd goed.
 
De Seniorenviering waarin de zieken-
zalving zal plaatsvinden. Die was ge-
pland op dinsdag 17 november. Deze
viering kan helaas geen doorgang
vinden. En er kan zeker geen koffie met
een toetje van advocaat met slagroom
genuttigd worden. Nu onthaasten, en
hopen op betere, andere tijden.
 
De actie van de jonge vrouwen met het
ruilen van kleding 'Krijg de kleertjes' (De
Groene Meent / 4 Global Goals) is

uitgesteld tot een later tijdstip. Deze
jonge vrouwen spreiden een tomeloze
energie rond zich (op tijd hun schort
afdoen!), dus jammer dat dit niet lukte
op 16 en 17 oktober.
 
Sint Maarten, op zaterdag 14 novem-
ber a.s. om 17.00 uur in de Sint Willi-
brorduskerk zal hopelijk wel mogen
doorgaan. Dan kunnen de kinderen
weer met hun mooie lampionnetjes
zingen over Sint Maarten!
 
De nieuwe Tussenbeide, het bisdom-
blad, ziet er magnifiek uit! Daphne van
Roosendaal vertelde in de bijeenkomst
van redacties van parochiebladen dat
er inspiratie was opgedaan bij het
weekendkatern van TROUW, dat nu
de naam TIJDGEEST heeft. Het is de
moeite waard om Tussenbeide te
lezen, interessant en informatief!
 
De pastoor vroeg ons - in zijn preek
van 18 oktober - in deze moeilijke tijd
te vertrouwen op de Heer. De H. Au-
gustinus zei het reeds: "Onrustig is
mijn hart, tot het rust vindt in U, o Heer."
 
Een bijbels gezegde, daar zit onze
Nederlandse taal vol van. Als iemand
mij meldt dat hij geen tijd heeft, denk
ik (ik zeg dat niet hardop): ’’O, een
koppel ossen gekocht  /  het land moet
bewerkt worden / en een vrouw ge-
trouwd.’’ Dit valt niet onder de spreek-
woorden, ik heb op deze manier mijn
eigen 'spreekwoord' samengesteld.
Laten wij tijd maken, om te zitten aan
de voeten van de Heer. Om ons schort
af te doen!
 
Houd moed! Heb lief! Blijf gezond!
 
Emmy van der Wilk
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Wijkcontactpersonen
Wat een moeilijke en verwarrende tijd
toch voor allen. Dit geldt ook voor de
mensen die actief zijn in de kerkge-
meenschap, zoals onder andere onze
wijkcontactpersonen. De meeste wijk-
contactpersonen zijn ook in de 'kwets-
bare' categorie voor wat betreft coro-
na-omgeving. En dan met name voor
hen die nu extra aandacht en zorg
nodig hebben. Dat kan soms toch een
bezoekje zijn, met gepaste afstand en
voorzorgregels. Maar ook door tele-
foongesprekjes of een kaartje in de
bus. We weten dat  het lang niet altijd
voldoende is.
 
We weten soms ook niet wie of welke
behoefte er aan contact met de kerk is.
Misschien moeten we ons allemaal
meer richten op wat wel mogelijk is. In
eigen omgeving kunnen we allemaal
een beetje  'wijkcontactpersoon' zijn. 
                       
Door de corona is het nu duidelijk dat
de geplande ziekenzalving op 17 no-
vember in de St. Jozef  niet door zal
gaan. Deze viering moet helaas ver-
vallen.
 
Vragen of opmerkingen kunt u altijd bij
de pastorie of bij mij melden.
 
Namens de werkgroep Wijkcontact-
personen,
Thea  den Hollander  (0611801220)

Wijkcontactgroep bij de afsluiting van het seizoen, juni 2019  Foto: EvdW

Misintenties
Zondag 1 november: Allerheiligen en
Allerzielen: Marian Oosterveer-de
Groot // Hans Overgaag // Pieter Jan
de Groot // Nel van der Kley-van der
Kroft // Toos Onderdenwijngaard //
Rob Nagtegaal  // Sophia Catharina
Wilhelmina Schrader-van Rhijn. Zater-
dag 7 november:Mladen Rajic // Jo van
der Ham-Onderwater // Martha van
Doorn-van Winden. zondag 15 en 29
november en zaterdag 21 november:
Mladen Rajic // Jo van der Ham-Onder-
water // Corry van Hemert-Knijnenburg
// Martha van Doorn-van Winden.

In memoriam Martha van
Doorn-van Winden
Op 85-jarige leeftijd overleed Martha
Maria Johanna van Doorn-van Win-
den. Zij kwam uit een gezin van twaalf
kinderen. Opgegroeid in dat drukke
gezin ontmoette zij Jan van Doorn,
waarmee zij 58 jaar gehuwd is ge-
weest. Met  vreugde kregen zij kinde-
ren. Verdrietig genoeg overleed hun
zoon Lucas op 27-jarige leeftijd. Twee
jaar geleden overleed Jan. Wat was dit
moeilijk voor Martha! Zij heeft samen
met haar Jan jarenlang gezongen in
het koor van onze Sint Jozefkerk, de
Magnificat Cantorij. In 2001 verhuis-
den zij naar Leidschendam. Dochter
Anneke sprak vol liefde over haar
moeder:‘’Je blik was niet meer te van-
gen’’. Martha was geen mens om op
de voorgrond te treden. Gelukkig heeft
zij samen met Jan veel kunnen reizen.
Wij gedenken Martha, zij is nu bij de-
genen die haar voorgingen, in het
Eeuwige Licht.
 
EvdW

Kerstbazaar 2019  Foto: Ingrid van den
Goorbergh.

GEEN Kerstbazaar in 2020
De Kerstbazaar november 2019. Een
drukbezocht evenement, veel spullen
en heel veel om uit te zoeken. Veel
werk voor allen die zich inzetten om
van deze bazaar een feest te maken.
U ziet het op deze foto: ook de hand-
werkclub liet zich niet onbetuigd! He-
laas, vanwege alle coronamaatrege-
len durven wij het NIET aan om in
november 2020 de Kerstbazaar door-
gang te laten vinden. U zult het dus
gewoon met uw eigen kerstspullen
moeten doen dit jaar. Ongetwijfeld ook
wel weer eens leuk om echt alles uit
de kast te halen!
EvdW

GEEN 'Krijg de Kleertjes'
Het regent afzeggingen. Alhoewel
deze afzegging aan de late kant was. 
Dat  kon  niet  anders.  Nadat  minis-
ter-president Mark Rutte nieuwe maat-
regelen had aangekondigd op dinsdag
13 oktober jl. is inderhaast besloten om
de kledingruilbeurs 'Krijg de Kleertjes'
te cancelen.
De Groene Meent, waarbij het project
'Krijg de Kleertjes' behoort, staat op de
lijst van de Duurzame 100 van dagblad
TROUW op nummer 34! Voorwaar een
fantastische manier om erkenning te
krijgen voor deze actie. Het inbrengen
van kleding (zonder kosten) maakt dat
u de volgende dag mag komen uitkie-
zen - in beperkte mate - wat u zelf nodig
heeft. Er komt geen geld aan te pas.
Enthousiaste vrijwilligers zorgen voor
de gehele organisatie! In oktober niet,

u wordt op de hoogte  gehouden wan-
neer er nu wel een kledingruilbeurs
gehouden zal worden.
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 (voor het weekemd: zie de Lit. Agen-
da op blz. 17)
door de week:
op wo.morgen om 09.00u en op vr.avond om
19.00u

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

 
 

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ►

Jezus' hand helpt
 
In de Handelingen van de Apostelen
wordt de verkondiging van het Evan-
gelie niet slechts aan woorden toever-
trouwd, maar ook aan concrete daden
die getuigenis afleggen van de waar-
heid van de verkondiging. Dit zijn 'vele
wonderbare tekenen' (Hand, 2,43), die
plaatsvinden door het werk van de
apostelen, hun woord bevestigend en
tonend dat zij in Christus' naam han-
delen.
Vandaag bevinden we ons voor het
eerste verhaal van een genezing in het
boek van de Handelingen. Het heeft
een duidelijk missionair doel, dat tot
geloof wil inspireren. Petrus en Johan-
nes gaan bidden in de tempel, het
centrum van de geloofservaring van
Israël, waaraan de eerste christenen
nog sterk verbonden zijn. En aan de
tempelpoort, die 'de Schone' wordt
genoemd, zien ze een bedelaar, die
sinds zijn geboorte verlamd is. Waar-
om zat deze man aan de poort?
Omdat de mozaïsche Wet (zie Lev,
21,18) het mensen met fysieke beper-
kingen verbood offers op te dragen,
want de beperkingen werden gezien
als het gevolg van een of andere fout.
En vervolgens werd hen zelfs de toe-
gang tot de tempel ontzegd. De lamme,
model van zo veel mensen die worden
uitgesloten van en verworpen door de
samenleving, is daar om te bedelen.
 
Dan gebeurt er iets onverwachts. De
lamme kijkt naar de twee om te bede-
len, maar in plaats van hem iets te
geven, kijken de apostelen terug en
nodigen hem uit om hen op een ande-
re manier te bekijken, om een andere
gift te ontvangen. De lamme kijkt naar
hen en Petrus zegt: "In de naam van

Jezus Christus de Nazoreeër; gebruik
uw voeten!" (Hand, 3,6)
 
De apostelen brengen hiermee een
relatie tot stand, want dit is de manier
waarop God zich graag manifesteert,
in relatie, altijd in dialoog, altijd hande-
lend, altijd met de inspiratie van het
hart. Behalve het religieuze centrum
was de tempel ook een plaats van
economische en financiële transacties
(zie Lc, 19,45 46).
 
Hoe vaak denk ik hieraan als ik een
parochie zie waar ze denken dat geld
belangrijker is dan de sacramenten!
Alstublieft! Laat ons de Heer om een
arme Kerk vragen. Die bedelaar vindt
in zijn ontmoeting met de apostelen
geen geld, maar de naam die de mens
redt: Jezus Christus de Nazoreeër.
 
En hier verschijnt een portret van de
Kerk; een Kerk die diegenen ziet die in
moeilijkheden zijn, die weet hoe ze de
mensheid in het gezicht moet kijken om
betekenisvolle relaties te creëren,

bruggen van vriendschap en solidari-
teit in plaats van obstakels. Het gezicht
verschijnt van 'een Kerk zonder gren-
zen', die weet hoe iemand bij de hand
te nemen en te vergezellen om hem op
te heffen, niet om te veroordelen.
Jezus reikt zijn hand altijd uit, probeert
altijd op te heffen, te handelen om
mensen te genezen, gelukkig te
maken, God te laten ontmoeten.
 
En dit is wat de twee apostelen doen
met de verlamde man; ze kijken naar
hem, ze zeggen: "Kijk naar ons", ze
reiken hun hand uit, ze doen hem op-
staan en ze genezen hem. Dit is wat
Jezus met ons allemaal doet. Laten wij
hierover nadenken op slechte momen-
ten, momenten van zonde, momenten
van verdriet. Jezus zegt tegen ons:
"Kijk naar Mij; lk ben hier." Laten we
Jezus' hand aannemen en laten we
opstaan. Petrus en Johannes leren
ons niet op middelen te vertrouwen, die
ook nuttig zijn, maar op de ware rijk-
dom die de relatie met de Verrezene is.
 
En wij, wat bezitten wij? Waarmee
kunnen wij anderen rijk maken? Laten
wij van de Vader het geschenk vragen
van een dankbaar geheugen om ons
te herinneren dat we zijn liefde in ons
leven hebben gewonnen, zodat we
aan allen het getuigenis kunnen geven
van lof en dankzegging. Laten we dit
niet vergeten: de hand die altijd uitge-
stoken wordt om de ander te helpen
overeind te komen, is de hand van
Jezus, die door onze hand, anderen
helpt om op te staan!
                                                             
                                      Paus Franciscus
Bron: KN

Helpende handen
 
bron: istockphoto
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KinderWoordDienst op 13 september in coro-
natijd in de buitenlucht op het kerkplein

Pater Mattheus 1e H. Mis op
20 september jl.
 
Op zondag 20 september jl. heeft pater
Mattheus van de Broeders van St. Jan
in Den Haag onder grote belangstelling
zijn eerste H. Mis opgedragen in onze
kerk. In deze mis waren zijn collega's
pater Thomas en Jan-Maria de conce-
lebranten, terwijl onze diaken George
Brink assisteerde.  (zie onderstaande
foto)                                LB

Wat voorafging aan de
komst van een nieuw orgel
in onze kerk (Deel 1)
 
De vervanging van het grote orgel in
onze kerk heeft vele jaren op de agen-
da gestaan van het Parochiebestuur
en de Beheercommissie van onze
parochiekern. Nu 'is de kogel door de
kerk'. Er is bisschoppelijke machtiging
verleend voor de aanschaf van een
ander orgel. Dit positieve resultaat is
in het bijzonder te danken aan de grote
inzet en vastberadenheid van Theo
Vogels (oud-BC-lid en jarenlang orga-
nist in onze kerk), die vanaf 2006 heel
veel tijd heeft besteed aan het zoeken
naar een geschikt orgel. Hieronder
geeft hij een verslag van zijn ruim
10-jarige zoektocht.
Joke Meijer-van der Aa,
Voorzitter Beheercommissie
 
NOOT van de redactie:
Vanwege de lengte van dit atikel en
omdat wij u toch kennis willen laten
nemen van het gehele relaas van Theo
Vogels splitsen wij dit in 2 delen, waar-
van u het 1e deel in dit nummer aantreft
en het 2e deel in het volgende nummer
van De Augustinus.
 
Deel 1:
Mijn zoektocht naar een ander pijpor-
gel voor onze kerk is begonnen in
2006. Ik heb in die jaren veel gestu-
deerd op het orgel. Toen al was het
orgel nagenoeg onbespeelbaar. Re-
gelmatig bleven er tonen doorklinken
of waren helemaal niet hoorbaar. Ge-
lukkig wist ik precies wat ik kon ver-
wachten bij het inschakelen van be-
paalde registers (klankkleuren). Een
aantal van deze registers was niet
bruikbaar.
Het is aan de geweldige akoestiek van
onze kerk te danken dat de totaalklank
voor iedereen nog aanvaardbaar was.
Ons bisdom beschikt over een aantal
adviseurs op orgelgebied verenigd in
de Katholieke Klokken en Orgelraad
(KKOR)
Destijds is een van hen, de Heer Ton
van Eck langs geweest en heeft een
rapport uitgebracht. Hij adviseerde ons
om helemaal geen kosten te maken,
aangezien de storingen en manke-
menten in de toekomst alleen maar
zouden toenemen. Kortom het orgel
was technisch versleten en in artistiek
opzicht niet waard om te restaureren.

SPECIALE REGELING VIE-
RING ALLERZIELEN IN VER-
BAND MET CORONA: ÉÉN
centrale viering voor de hele
parochie, zie pagina 2
 
In tegenstelling tot mogelijk eerdere
berichten zal er vanwege de per 12
oktober sterk aangescherpte corona--
maatregelen dit jaar op maandag-
avond 2 november in onze kerk GEEN
Allerzielenviering zijn.
 
Daarvoor in de plaats komt er in onze
parochie noodgedwongen (slechts)
één Allerzielenviering in de H. Joannes
de Doperkerk in Katwijk;  vanwege de
coronasituatie zal deze viering worden
gestreamd via internet (de daarvoor te
gebruiken link zal tijdig vóór 2 novem-
ber op onze website www.sintwillibror-
duswassenaar.nl worden weergege-
ven), zodat alle nabestaanden van
overleden parochianen uit onze paro-
chie op deze wijze deze viering kunnen
meebeleven.. Tijdens deze viering

zullen de namen van alle overledenen
uit alle parochiekernen van onze paro-
chie worden opgenoemd en zal voor
hen en hun nabestaanden worden
gebeden.
In de eucharistieviering wél in onze
kerk van zondagmorgen 1 november,
op het hoogfeest van Allerheiligen, zal
er óók ruimte zijn om uw overleden
dierbaren in de voorbede te herden-
ken. Hiertoe kunt de naam van uw
dierbare opgeven bij het secretariaat/
Hans van Spronssen.
Namens het pastorale team,
Diaken George Brink
 ALLERZIELEN:
Ter nagedachtenis van onze
dierbare overledenen 
Troostbrief: 'Ween niet'
 
Ween niet. 
De dood is niets.
Ik ben slechts naar de andere kant. 
Ik ben mezelf, jij bent jezelf. 
Wat we voor elkaar waren,
zijn we nog altijd.
 
 
Noem me zoals je me steeds genoemd
hebt.
Spreek tegen me zoals weleer,
op dezelfde toon, niet plechtig,
niet triest. 
 
 
Lach om wat ons samen heeft doen
lachen.
Denk aan mij, bid met mij.
Spreek mijn naam uit thuis,
zoals je altijd gedaan hebt
zonder hem te benadrukken,
zonder een zweem van droefheid. 
 
 
Het leven is wat het altijd is geweest.
De draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Omdat je me niet meer ziet?
Nee, ik ben niet ver, juist aan de
andere kant van de weg. 
 
 
Zie je, alles is goed. 
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en
er de tederheid terugvinden. 
Dus, droog je tranen en ween niet,
als je van me houdt. 
 
(tekst gebaseerd op briefnr. 263 van
de H. Augustinus uit ca. 420 na Chr.) 
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Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klach-
ten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen,
tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

Misintenties
Zaterdag 31 oktober: Antje Vinkestijn
Zondag 1 november (Allerheiligen):
Wilhelmina Maria de Koning, Johan-
nes van der Kooij, Dirk Eduard de
Vlugt, Antje Vinkestijn- van der
Ham, familie Oosterveer-Com-
pier, Ton Gordijn, Johannes Knaap,
Ida van Leeuwen-Verhaar, Antje
Vinkestijn-van der Ham, Marloes
Beijersbergen, Gerda van Deursen,
Lia Rensen, overleden ouders Ko-
nings-van Benten, overleden ou-
ders van Spronssen-Remmers-
waal, overleden ouders van der
Kroft-van den IJssel, overleden ou-
ders van der Zwet-Zonneveld
Maandag 2 november (Allerzielen):
geen viering in onze kerk
Zondag 8 november; Laurentius
Adolf Kusters, An van der Kroft, Bart
Smith, Dirk Eduard de Vlugt, Antje
Vinkestijn-van der Ham
Zaterdag 14 november: Antje Vin-
kestijn-van der Ham
Zondag 15 november: Dirk Eduard
de Vlugt, Antje Vinkestijn-van der
Ham
Zondag 22 november: Yvonne Le-
lieveld-van Leeuwen, Dirk Eduard
de Vlugt, Antje Vinkestijn-van der
Ham, overleden ouders Remmers-
waal-van Winsen
Zaterdag 28 november: overleden
ouders Konings-van Benten
Zondag 29 november: Dirk Eduard
de Vlugt
Zondag 6 december: An van der
Kroft, Gerarda Jonker (jrgt), Bart
Smith, Dirk Eduard de Vlugt, over-
leden ouders Verkleij-van der Krogt,
familie Oosterveer-Compier

In memoriam
Op 1 oktober j.l. is op 83 ja-
rige leeftijd overleden me-
vrouw Geertruida Johanna
(Truus) l'Ami-Laarman.
Zij is op 9 oktober begraven op
ons kerkhof.
 
Op 85- jarige leeftijd is op 4
oktober jl. overleden mw
Antje C.P.Vinkestijn-van der
Ham.
De uitvaart werd gehouden op
9 oktober jl. in onze kerk, waar-
na zij is begraven op ons kerk-
hof.
 
Mogen zij rusten in vrede.

het enigszins kan met dezelfde moge-
lijkheden.
Er worden de laatste jaren helaas veel
kerken gesloten en zodoende komen
ook orgels beschikbaar, maar lang niet
ieder orgel is echter geschikt voor onze
kerk. Bovendien is de kwaliteit hiervan
vaak nagenoeg hetzelfde als het orgel
dat wij nu hebben, dus ongeschikt.
Ik kreeg een tip van een orgelbouwer
dat er in een lege kerk in Schijndel een
goed orgel stond.
Het orgel is bekeken en inderdaad, de
kwaliteit was goed en de vraagprijs
redelijk .
Het zou echter teveel ruimte innemen
in onze kerk; het geheel zou ook te
dominant in het interieur zijn. Andere
gegadigden hadden inmiddels even-
eens de kwaliteit van het Schijndelse
orgel ontdekt. Het orgel werd verkocht
aan de kerk op Ameland.
Inmiddels had ik contact met een non-
nenklooster te Breda. De kapel was
voorzien van een prachtig Vermeulen-
orgel in een uitstekende staat van on-
derhoud. Dit orgel werd ons door de
nonnen om niet gegund, mits het te-
recht zou komen in een mooie kerk.
Het is echter niet gelukt om toestem-
ming te krijgen van het bisdom voor de
aanschaf van dit instrument. Achteraf
bezien was het ook niet verstandig
aangezien de mogelijkheden van dit
orgel ook beperkt waren.
(Einde Deel 1)

Het toenmalige Parochiebestuur be-
greep dat er hoe dan ook geld nodig
was om iets te ondernemen .
Het Parochiebestuur heeft vanaf die
tijd reserveringen gedaan voor toe-
komstige renovatie.
Intussen werden er ook aan drie be-
kende orgelbouwers offertes gevraagd
voor restauratie van het orgel maar
allen gaven het advies om alleen de
allernoodzakelijkste reparaties uit te
voeren en uit te zien naar een ander
instrument.
 
Wij hebben nu een flink orgel met 38
registers, verdeeld over drie manualen
en pedaal waarop vrijwel het gehele
bekende orgelrepertoire kan worden
vertolkt. Het is gebouwd in 1907. Het
had destijds twee manualen. In 1958
verbouwde de Fa. Bik uit Leiden het
orgel grondig en breidde het uit met
een derde manuaal.
Deze werkzaamheden zijn kwalitatief
niet goed uitgevoerd, waardoor de
huidige problemen zijn ontstaan. Intus-
sen zou in Voorschoten de Moeder
Godskerk worden gesloten, waarin
een betrekkelijk nieuw orgel stond. De
mogelijkheid van overplaatsing is on-
derzocht en offertes zijn aangevraagd.
De kosten hiervan vielen tegen. Bo-
vendien zou dit orgel wat betreft mo-
gelijkheden en draagkracht bij lange
na niet overeenkomen met het huidige
orgel. Dit orgel zou geplaatst moeten
worden vooraan in de kerk bij de rech-
ter biechtstoel. Het gaat hier om een
zogenoemd mechanisch orgel, d.w.z.
de toetsen van het klavier bedienen
middels stangetjes en draden de ven-
tielen die de aangevoerde luchtdruk in
de pijpen blazen. Dit is een groot na-
deel; klavieren en orgel vormen boven-
dien een geheel en zijn niet afzonderlijk
te plaatsen.
Dit in tegenstelling met ons huidige
orgel. Hier worden de ventielen naar
de pijpen bediend door middel van
magneten die een elektrisch signaal
krijgen als een toets wordt ingedrukt.
De speeltafel is verbonden met het
pijpwerk d.m.v. een kabel, waardoor
een meer flexibele opstelling mogelijk
is.
Er moest dus gezocht worden naar een
instrument volgens dit principe en als

     Bron: nl.wikipedia.org
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PAROCHIE H. AUGUSTINUS
 
Pastoraal Team
 
Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij
overlijden: 06 4942 3242 
Pastoor Rochus Franken,
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
e-mail: rochusfranken@outlook.com

Kapelaan Boris Plavčić, referent Katwijk
tel. 06 4351 4595, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar
e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl 
Diaken George Brink, referent Wassenaar,
tel. 06 3078 0364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl 
Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest / Voorschoten
tel. 06 2443 4516
e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
 
Parochiebestuur
Voorzitter: Pastoor Moderator Rochus Franken
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
e-mail: rochusfranken@outlook.com
Vicevoorzitter a.i.: Marten van der Meer,tel. 06 3066 6681
e-mail: movandermeer@martenconsultancy.net
Secretaris: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624
e-mail: meijer100@planet.nl
Penningmeester: Hans van Mullekom
e-mail: van.mullekom@kpnmail.nl
Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@beaujolaiswijnen.nl
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
Personeel en vrijwilligers: Anne Winnubst,
tel. 06 4981 4949, e-mail: acmwinnubst@gmail.com
Secretaresse Parochiebestuur:
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

Inleverdatum kopij dec.2020 / jan.
2021 uiterlijk 18 november 2020:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 5 dec. 2020 - 31 jan. 2021
Verschijningsdatum: 1 dec. 2020
De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen en andere bijdragen
te redigeren, in te korten of niet te
plaatsen.
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