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Weer koren in de kerk

Sinds kort mogen de koren weer zingen tijdens de vieringen in de kerk.
Alleen is er veel onduidelijkheid over
hoeveel koorleden er mogen zingen.
In de afgelopen maanden is er veel
discussie geweest over de verspreiding van het coronavirus. Steeds meer
wetenschappers zijn van mening dat
de aerosolen (druppeltjes), die door
ieder mens met praten, hoesten en ook
zingen worden verspreid, het virus
eventueel door kunnen geven aan
anderen. Voor de grote druppels is de
1½ m in het leven geroepen, maar de
kleinere aerosolen, die vooral tijdens
het zingen ontstaan, bewegen zich
onzichtbaar door de ruimte in de kerk.
Onze parochie telt 6 kerken die verschillend van vorm, inhoud en leeftijd
zijn. Het Bisdom heeft veiligheidsregels opgesteld, samengevat in een risicoformulier. Ventilatie verlaagt het
risico, maar de meeste kerken zijn hier
niet of slecht op gebouwd.
Dick Remmerswaal en ondergetekende zijn van start gegaan om, samen
met de gebouwbeheerders, de kerken
te beoordelen op inhoud, ventilatie en
verwarming. Aan de hand hiervan kan
een inschatting worden gemaakt hoeveel koorleden veilig voor iedereen in
de kerken kunnen en mogen zingen.
De H. Laurentius in Voorschoten
Deze kerk was de eerste die we, onder
leiding van gebouwbeheerder Jacques Noordermeer, op al deze punten
hebben bekeken. De kerk is meer dan
150 jaar oud. Naast de toegangsdeu-
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ren en deuren voor in de kerk, waarmee we kunnen ventileren, zijn er in de
gewelven van het middenschip 7 ronde
ventilatieopeningen. Vermoedelijk gemaakt om de kerk te kunnen beluchten.
2 Van deze ventilatieopeningen worden nu gebruikt om de grote elektrische kroonluchters op te hangen. Iets
waar ze 150 jaar geleden natuurlijk
nooit van hadden gehoord. We hebben
de inhoud van het kerkgebouw met een
laser meetinstrument gemeten en berekend. De inhoud is mede bepalend
hoeveel kerkgangers de vieringen
mogen bijwonen.
De H. Willibrord in Oegstgeest
Dit was de tweede kerk die we bezochten samen met gebouwbeheerder
Koos van der Heijden. Hij heeft ons
geholpen met de benodigde technische details. De kerk dateert uit het
begin van de vorige eeuw. Deze kerk
heeft geen openingen in de gewelven.
Er is wel voorin de kerk een trap naar
de toren met een luik waardoor geventileerd kan worden. Dit kan ook tijdens
de vieringen. Ook hier hebben we de
inhoud van de kerk gemeten en berekend. De koorleden zingen op een
beperkte ruimte vóór in de kerk met de
dirigent op ruime afstand ervoor.
Conclusie: Wij zien dat bij de eerste
twee kerken die we bezocht hebben,
het aantal koorleden niet wordt beperkt
door het aantal dat is toegestaan, maar
meer door de beschikbare plaats en de
1½ m afstand in de kerk. Maar een
groot of kleiner koor geeft, na een
tijdlang van niet zingen in de kerk, toch

wel weer extra dimensie aan de viering, die we gemist hebben.
Wij gaan door met het bezoeken van
de andere vier kerken in de parochie.
Jan Konst, lid van het Parochiebestuur

Ventilatieroosters in het gewelf in het middenschip van de H. Laurentiuskerk, Voorschoten
Foto: Jan Konst

Bij de voorplaat
Vanwege oktober Wereldmissiemaand een vrolijke foto uit Afrika.
Zie ook het artikel op pagina 8.
Bron: Flickr (EvL)

Wat is het geheim van het succes?
In mijn vorig voorwoord schreef ik over het boek van James
Mallon (‘Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar
bloei’ van Fr. James Mallon, ISBN 978-94-9209-377-6). James
Mallon heeft met vallen en opstaan een aanpak ontwikkeld die
kan dienen als blauwdruk voor parochies en kerken die verlangen
naar bloei.
In zijn aanpak neemt de Alpha-cursus een belangrijke plaats in.
De Alpha-cursus is al in de jaren '70 ontstaan in de Anglicaanse
Holy Trinity Bromptonkerk in Londen. In de jaren '90 verspreidde
de cursus zich snel over Engeland en andere delen van Europa.
Op dit moment zijn er meer dan 55.000 Alpha-cursussen wereldwijd in maar liefst 169 landen. Ruim 23 miljoen mensen volgden
een Alpha-cursus. In Nederland is de Alpha-cursus twintig jaar
geleden geïntroduceerd. 210.000 Nederlanders deden de cursus.
Wat is het geheim van het succes? James Mallon heeft daar een
mening over: “Het is volmaakt toegesneden op de postmoderne
denkwijze. Het eerste doel van Alpha is het creëren van een
warme, gastvrije, niet bedreigende (..) omgeving waarin gasten
onvoorwaardelijk worden liefgehad en geaccepteerd. (…) Naarmate het gevoel van erbij horen groeit, laten deelnemers steeds
meer hun reserves varen en beginnen ze de in de voordrachten
vervatte boodschap te ontvangen.” (Mallon blz. 162). Het is een
leuke gezellige manier om mensen te ontmoeten, vrienden te
maken en je te bezinnen op waar het in het leven echt om draait.
Schoorvoetend hoor je steeds meer geluiden dat mensen door
de coronacrisis steeds meer behoefte aan het laatste krijgen. In
onze parochie H. Augustinus willen we komend voorjaar een
Alpha starten. U leest er de komende tijd meer over in het parochieblad.
Pastoor Rochus Franken
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COLOFON

De Augustinus is een uitgave van de parochie
H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar.
Redactieadres:
redactie@parochie-augustinus.nl
Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken
Eindredacteur: Els van Leuken
2e Eindredacteur: Anneke van der Valk
Locatieredacteuren:
Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen
Oegstgeest: vacant
Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen
Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der
Wilk, Louis Brackel, Mirjam Aerden
Rubrieksredacteuren:
Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn
Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk
Augustinus, 6 in 1: vacature
Pastoraal Team/Spiritualiteit:
Diaken George Brink
Huwelijk, Gezin en Jongeren:
vacature
Website: www.
parochie-augustinus.nl
Drukker: Editoo B.V. te Arnhem
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Pastoraal Team
Uit het Pastoraal Team
Pastoor Franken was in de septembermaand op vakantie; in die tijd heeft het
Pastoraal Team geen vergaderingen
gehouden maar we hielden wel onderling contact.
We zetten voor u een aantal gebeurtenissen en mededelingen op een rijtje:

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

"Ik heb me er doorheen
gebeden"
Matthëus 11:28-29: "Komt allen tot Mij
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en
leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en
nederig van hart; en gij zult rust vinden
voor uw zielen".
Vorige maand is op twee september
onze oud-kardinaal Simonis overleden. In de tijd dat ik op het seminarie
zat, ontmoette ik de kardinaal regelmatig op allerlei plekken. We raakten dan
in gesprek en het viel me op, dat hij mij
altijd wist te bemoedigen en steunen.
We hebben het ook gehad over zware
tijden en troost. Hoe om te gaan met
eenzaamheid en moeilijke tijden. Over
hoe hij kracht vond in lastige tijden. Hij
vertelde mij hoe hij in zware tijden
kracht putte uit het vieren van de Eucharistie, in zijn eigen gebed en in het
gebed van anderen. Hij vertelde mij dat
hij zich ‘door’ lastige tijden letterlijk had
‘heen gebeden.’
In deze vreemde tijd van nieuwe regels, afstand en sociale veranderingen
hebben we allemaal wel troost en
kracht nodig, om met veerkracht
samen verder te kunnen gaan. Ik hoor
regelmatig mensen tegen me zeggen:
"Wat moet ik dan in mijn gebed weer
tegen Hem zeggen? Ik wil niet tegen
God zeuren, maar ik vind het zo
zwaar." Dit bracht me bij het gebed
waar onze oud-kardinaal mij ooit op
wees, het 'Gebed om kalmte’. Reinhold
Niebuhr schreef het ‘Gebed om kalmte’
in 1943. In een tijd waarin de wereld
onrustig was, leefden mensen in onzekerheid en in angst. Dit gebed heeft hij
geschreven vanuit de woorden van
Franciscus van Assisi:
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"Geef me de moed om te veranderen
wat ik kan veranderen. Geef me de
wijsheid om te accepteren wat ik niet
kan veranderen. Geef me het inzicht
om het verschil tussen beide te zien"
In deze tijd zijn velen bang hun werk te
verliezen, is er angst voor een nieuwe
crisis en voor onze gezondheid leven
we in onzekerheid. Met dit gebed
spreek je uit aan God om jou Zijn vrede
te schenken. Het helpt je moed te vinden, angsten uit te spreken, acceptatie
te vinden en je aan de Vader over te
geven. Hij wil bij jou zijn, jou innerlijke
rust geven, wat jouw omstandigheden
ook zijn.
GEBED OM KALMTE
God, schenk mij de kalmte om te
aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan
veranderen,
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.
Om één dag tegelijkertijd te leven.
Om van één moment tegelijkertijd te
genieten.
Om moeilijke tijden te accepteren als
het pad naar de vrede.
Om deze zondige wereld, net zoals
Jezus deed, te aanvaarden zoals hij is,
niet zoals ik zou willen.
Om erop te vertrouwen dat U alle dingen zal rechtzetten
als ik me aan Uw wil overgeef.
Zodat ik in dit leven gelukkig genoeg
zal zijn
en voor altijd volmaakt gelukkig met U
in het volgende leven.
Amen
Diaken Peter Winnubst

- Op woensdag 28 oktober 2020 zal er
een vrijwilligersavond gehouden worden voor parochiële gezinscatechese
in Voorschoten. We hopen zo de vrijwilligers van voor de gezinscatechese
die vorig jaar zo goed liep, weer bij
elkaar te brengen.
We hebben elkaar lang niet gezien en
gesproken in dit verband. We zullen
aandacht besteden aan onze eigen
geloofsvorming, om het geloof op onze
beurt te kunnen uitdragen.
- Ziekencommuniegroepen brengen
nog geen communie rond en dit blijft
nog even zo.
- We kijken heel tevreden terug op de
Augustinuslezing. Zowel het aantal
aanwezigen als de inhoud van de lezing was van goede kwaliteit. Ook via
deze weg willen we pastoor Smith
bedanken voor zijn prachtige lezing.
- Vergeet u niet aan te melden voor de
Alpha-cursus in het voorjaar.
- De Eerste Heilige Communie heeft
op 27 september plaatsgevonden, in
Wassenaar om 14.00 uur en in Oegstgeest om 16.00 uur.
Op 4 oktober is dit feest om14.00 uur
in Katwijk en om 16.30 uur in Voorschoten.
Als Pastoraal Team wensen we de
kinderen Gods zegen toe voor hun
ontmoeting met Jezus in de heilige
Eucharistie.
- De Allerzielenvieringen zullen dit jaar
allereerst toegankelijk zijn voor de
nabestaanden van de overledenen
van het afgelopen jaar. Als de kerk nog
beschikbare plaatsen heeft kunnen
anderen zich aansluiten. Dit is zo besloten vanwege de nog geldende coronamaatregelen.
Zie het bericht hierover op pagina 9 van
deze Augustinus.
Kapelaan Boris

Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk
Johannes Paulus II aartsbisschop
Simonis tot kardinaal. Op 26 januari
2008 ging hij met emeritaat.

Foto: NOS

Kardinaal Simonis overleden
Op 2 september is overleden Adrianus
Johannes kardinaal Simonis, emeritus-aartsbisschop van Utrecht en oudbisschop van het bisdom Rotterdam.
Kardinaal Simonis is 88 jaar geworden.
De laatste jaren van zijn leven woonde
hij opnieuw in het bisdom Rotterdam
in de buurt van zijn geboorteplaats
Lisse, op het terrein van de Broeders
van Zeven Smarten bij Voorhout.
Adrianus Johannes Simonis werd geboren op 26 november 1931 te Lisse.
Hij was de oudste zoon in een tandartsgezin van elf kinderen. In 1945 ging
hij naar het kleinseminarie Hageveld
van het bisdom Haarlem in Heemstede. Zes jaar later begon hij de priesteropleiding op het grootseminarie Warmond. Zijn priesterwijding ontving hij
op 15 juni 1957 uit handen van Mgr.
Jansen, de eerste bisschop van Rotterdam (het bisdom Rotterdam werd
opgericht op 2 februari 1956). De
priesterwijding vond plaats in de kathedrale kerk van de HH. Laurentius en
Ignatius aan de Westzeedijk te Rotterdam. In de kapel van Grootseminarie
Warmond werd hij op 22 september
1956 door bisschop Huibers van Haarlem diaken gewijd.
Op jonge leeftijd werd hij zelf bisschop
van Rotterdam. Op 30 december 1970
benoemde paus Paulus VI hem tot
bisschop van Rotterdam, op 20 maart
1971 werd hij bisschop gewijd door
kardinaal Alfrink en de overige residerende bisschoppen van Nederland in
de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan te Rotterdam. Op 3 december 1983 werd
Mgr. Simonis de nieuwe aartsbisschop
van Utrecht en daarmee de 69ste opvolger van Sint Willibrord. Hij volgde
kardinaal Willebrands op als aartsbisschop. Op 25 mei 1985 creëerde paus

De band met het bisdom Rotterdam is
altijd gebleven. Kardinaal Simonis was
een trouwe deelnemer aan de Nationale Bedevaart Brielle en onder meer
concelebrant bij de viering van het
60-jarig jubileum van het bisdom Rotterdam op 6 februari 2016. Op zondag
27 december 2017 werd op uitnodiging
van plebaan Chris Bergs tijdens een
plechtige eucharistieviering in de kathedraal in Rotterdam stilgestaan bij de
bisschopsbenoeming, 45 jaar geleden, van kardinaal Simonis. Kardinaal
Simonis dankte voor de hulp, het
gebed en de steun die hij in de loop der
jaren mocht ervaren. Hij duidde de
kathedraal in Rotterdam aan als een
thuis en ‘geestgrond’.
Mgr. Van den Hende: “Door de jaren
heen heb ik het bisschopsmotto van
kardinaal Simonis altijd zeer aansprekend gevonden. Het is ontleend aan
het evangelie van Johannes: Ut cognoscant te, Opdat zij U kennen (Johannes 17,3). De afbeeldingen bij het
motto tonen de heilige Schrift en ook
brood en vis, als verwijzing naar de
broodvermenigvuldiging en het sacrament van de eucharistie. Immers, door
het woord van God en de viering van
de eucharistie kunnen wij Christus
steeds beter leren kennen. Voor kardinaal Simonis was deze aansporing
steeds opnieuw zijn opdracht bij uitstek: als bisschop mensen bij Christus
brengen. In zekere zin ging Simonis
gebukt onder het feit dat ondanks zijn
inzet en aanhoudend gebed als bisschop veel mensen in de huidige tijd
niet meer in aanraking kwamen met het
geloof en met de persoon van Jezus
Christus.”
Zondag 6 september is in de Rotterdamse kathedraal tijdens de eucharistie tot zijn intentie gebeden, op de plek
waar hij in 1971 de bisschopswijding
ontving.
Op woensdag 9 september kwam hij
nog eenmaal naar Lisse. In deze plaats
werd hij geboren in 1931. De rouwauto
stond stil bij de St. Agathakerk. In deze
kerk werd kardinaal Simonis gedoopt.
Hij vierde er de laatste jaren nog af en
toe de mis.
De rouwauto met het lichaam van de

overledene werd besprenkeld met
wijwater als teken van zijn doopsel. Uit
het Johannesevangelie werd de passage gelezen met zijn wapenspreuk:
'Dat zij U kennen'.
Pastoor Bosma sprak vervolgens enkele woorden. Na een voorbede werden het Onzevader en het Weesgegroet gebeden. Daarna werd de rouwauto met de overleden kardinaal bewierookt. Na het slotgebed werd de
doodsklok geluid en werd het Salve
Regina gezongen.
Kardinaal Simonis werd daarna via zijn
ouderlijk huis naar Utrecht gebracht.
Daar is op donderdag 10 september
de uitvaart gehouden. De eucharistieviering met de uitvaart van kardinaal
Simonis werd uitgezonden op televisie.
Bron: bisdom Rotterdam

Aan de uitgestelde chrismamis nam diaken
George Brink deel, evenals plebaan Michel
Hagen.
Foto: Ramon Mangold

De uitgestelde chrismamis
Op woensdag 9 september jl. werd de
uitgestelde chrismamis als livestream
uitgezonden.
De chrismamis is de jaarlijkse diocesane eucharistieviering waarin de bisschop de oliën zegent en het chrisma
wijdt voor de viering van de sacramenten in parochies en instellingen in het
bisdom Rotterdam.
De viering wordt normaliter gehouden
in de Goede Week op de vooravond
van Witte Donderdag. Vanwege het
coronavirus werd de viering verplaatst
naar woensdag 9 september.
Bron: Bisdom Rotterdam
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Spiritualiteit
Inspiratiemagazine Woord
van God
Het bisdom Rotterdam maakte in het
Jaar van het Woord van God een Inspiratiemagazine.

Woorden uit de bijbel
Bevrijding
Het woord bevrijding geeft meestal aan
dat iemand of iets bevrijd is van een
bezetting, probleem of last. Dit is het
eerste wat je vindt als betekenis in
Wikipedia. Ook vanuit de Bijbel, het
Woord van de Heer, is sprake van een
bezetting, probleem of last waarin de
mens kan verkeren en waaruit hij bevrijd wordt.
Er zijn allerlei soorten problemen, bezettingsvormen, of lasten die de mensen kunnen tegenkomen.
We kijken in dit artikel hoe de waarheid
bevrijdt en dus vrij maakt. Bij de bevrijding door de waarheid kun je leren en
ontdekken hoe Jezus Christus als de
Waarheid ons bevrijdt van de onwaarheden, leugens.
Een bepaalde onwaarheid kan de
mens op een verkeerde weg, pad,
dwaling brengen en hem zo misvormen in zijn geestelijke groei naar de
Heer. Voor de geestelijke bevrijding is
nodig het Licht, de Weg, de Waarheid
en het Leven. Jezus Christus is het
Licht der wereld. ( Joh. 8,12).

de waarheid verdrijft de dwaling, de
leugen.
Het licht van Gods Woord brengt ons
tot de waarheid en door het geloof in
Jezus verstaan wij de waarheid. Jezus
wil vrijheid geven aan armen en onderdrukten (vgl. Luc. 4,18-19).
Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult
u werkelijk vrij zijn. ( Joh. 8,36). De
vrijheid die God geeft, is onlosmakelijk
verbonden met God zelf. Dat betekent
dat vrijheid ervoor zorgt dat je liefdevol
met de ander omgaat en dat je je gedraagt zoals God dat wil. Vrijheid die
je verkrijgt door bevrijding is bedoeld
om het goede te doen.
Als God je vrijheid geeft, word je zijn
kind. Als kind probeer je te leven zoals
God dat wil.
‘Broeders, gij wordt geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet
als voorwendsel voor de zelfzucht.
Integendeel, dient elkander door de
liefde.
Want de hele wet is vervat in dit ene
woord: Gij zult uw naaste liefhebben
als uzelf.’ (Galaten 5,13-14).
Kapelaan Boris

Jezus is ook de Weg, de Waarheid en
het Leven (Joh. 14,6). Door Hem te
kennen, leren we het Licht en de
Waarheid kennen. Als wij de waarheid
van Jezus zullen geloven, kennen en
verstaan, zal deze ons vrijmaken, bevrijden. (vgl. Joh. 8,32) .
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Het Woord van God is als een schatkamer die we als gelovige mensen
telkens opnieuw moeten openen,
opdat we door het Woord van God
worden geraakt en aangesproken.
Zodanig dat dit Woord ons gelovig
leven blijft voeden, waar het gaat om
ons gebed en om ontvankelijk te zijn
voor de roepstem van de Heer.
God gaat vanaf de moederschoot een
dialoog aan met ieder van ons. In die
dialoog speelt de Bijbel een belangrijke
rol.
De Bijbel is het Woord van God met
teksten die zijn geïnspireerd door de
Heilige Geest.
En diezelfde Heilige Geest werkt in ons
als we lezen of luisteren. Hij zorgt ervoor dat bepaalde woorden opvallen,
een nieuwe betekenis krijgen, actueel
worden, ons hart raken en een antwoord geven.
Het Woord van God is niet alleen de
Bijbel, maar vooral ook de persoon van
Jezus Christus, het vleesgeworden
Woord van God.
De Schriften gaan over Hem, legt Hij
de Emmausgangers uit (Lucas 24, 27)
en plotseling begrijpen ze het en herkennen Hem. Hun ogen gaan open.
Het ‘Inspiratiemagazine Woord van
God’ telt 40 pagina’s.
Het wordt verzonden aan deelnemers
van bijeenkomsten van het bisdom die
de afgelopen periode niet door konden
gaan, aan pastorale beroepskrachten
en donateurs van Vronesteyn.

Deze bevrijding die we verkrijgen van
de Heer zal ons geloof, hoop, liefde,
vergeving, heling en leiding geven.
Door deze genadegaven kunnen wij
werkelijk gelukkig worden.
Licht verdrijft de duisternis en zo is het
ook met de waarheid. De geopenbaar-

In het gevarieerd samengestelde en
prachtig vormgegeven ‘Inspiratiemagazine Woord van God’ vertellen mensen hoe ze door God worden aangesproken en aangespoord.

Ook een exemplaar ontvangen? Stuur
een mail naar:
bureau@bisdomrotterdam.nl
Bron: Wikipedia

Bron: Tussenbeide

Spiritualiteit

(bron: www.therese-de-lisieux.catholique.
france)

H. Teresia van het Kind
Jezus, maagd en kerklerares
(gedachtenis 1 oktober)
Vierentwintig jaar werd zij slechts,
Thérèse van Lisieux, maar in geen
enkele Franse kerk ontbreekt haar
beeld en het is te vinden in vele kerken
wereldwijd. Haar autobiografie ‘Histoire d’une âme’ (in het Nederlands uitgegeven als ‘Mijn levensverhaal’) is in
vele talen vertaald en wordt tot op de
dag van vandaag door miljoenen gelezen. Voor velen is zij, de ‘kleine Teresia’, een grote bron van inspiratie.
Thérèse werd geboren op 2 januari
1873 in het Franse Alençon als dochter van Louis Martin en Marie-Azélie
Guérin (die beiden inmiddels ook heilig
zijn verklaard). Op haar tiende werd ze
ernstig ziek totdat het Mariabeeld
boven haar bed naar haar glimlachte,
waarna ze volledig genas. Al op jonge
leeftijd voelde ze dat het haar roeping
was God te dienen. Ze was uitzonderlijk vroom, maar stond ook bekend om
haar wilskracht en gevoel voor humor.
Ze besloot in te treden bij de orde
van de Ongeschoeide Karmelietessen in Lisieux (Normandië), waar twee
zussen van haar, onder wie haar lievelingszus Pauline, al eerder waren ingetreden. Op haar vijftiende trad zij met
toestemming van haar bisschop en
moeder-overste daadwerkelijk in bij de
orde, na zelfs tot bij paus Leo XIII om
een uitzondering gevraagd te hebben
vanwege haar leeftijd. In 1890 deed zij
haar professie en in 1893 kreeg zij de
zorg over de novicen toebedeeld. Haar

kloosternaam was zuster Teresia van
het Kind Jezus en het Heilig Aanschijn.
Voor de tijd waarin zij heeft geleefd,
laat de heilige Thérèse van Lisieux een
bijzondere onverschrokkenheid zien.
Ondanks haar keuze voelt zij in zich
ook andere roepingen: “Ik voel de
roeping tot strijder, priester, apostel,
leraar, martelaar; kortom, ik voel de
behoefte, het verlangen om voor U,
Jezus, al de meest heldhaftige werken
te verrichten... Ik zou over de aarde
willen trekken, uw naam verkondigen”.
Wanneer zij reflecteert over de Eerste
Brief aan de Korintiërs vindt zij de oplossing voor haar onrust: “Ik begreep
dat alleen de Liefde de ledematen van
de Kerk deed handelen, dat, als de
Liefde zou doven, de Apostelen niet
meer het Evangelie zouden verkondigen... Ik begreep dat de Liefde alle
roepingen bevat, dat de Liefde alles
was, dat zij alle tijden en alle plaatsen
omvatte!... Kortom, dat zij Eeuwig is!”.
“Ja, ik heb mijn plaats in de Kerk gevonden en deze plaats, o mijn God, zijt
Gij, die mij deze hebt gegeven: in het
Hart van de Kerk, mijn Moeder, zal ik
altijd de Liefde zijn!... Zo zal ik alles
zijn... zo zal mijn droom worden verwezenlijkt”.
Negen jaar lang leeft ze in het klooster,
zonder op een opzienbarende manier
naar buiten te treden. In 1896, het
laatste jaar voordat ze zal sterven,
verandert haar onwrikbare geloof in
God ineens in een moeizaam proces.
Angst en eenzaamheid voeren de boventoon. De intimiteit met God die
Thérèse altijd heeft gevoeld, is ineens
verdwenen. Johannes van het Kruis
noemde dit de ‘donkere nacht van de
ziel’ en schreef hierover dat deze fase
veel voorkomt bij mensen van grote
heiligheid voordat ze het moment van
totale hereniging met God bereiken.
“De sluier van het geloof is niet langer
een sluier voor mij, maar een muur die
oprijst tot de hemelen” schreef Thérèse zelf. De nacht duurt elf maanden,
tot haar dood. “Het belang van deze
laatste beproeving kan niet genoeg
benadrukt worden. God wiste in haar
elk spoor van zelfzucht en trots uit en
kneedde haar tot een meesterwerk van
genade dat uniek te noemen is,” schrijft
Mgr. Patrick Ahern daarover.
Op aanwijzingen van haar zus, die op
dat moment ook overste was, begon
zij in 1895 met het opschrijven van haar
levensverhaal. In 1896 werd tubercu-

lose bij haar geconstateerd. Ze stierf
op 30 september 1897 aan de ziekte.
Na haar dood vertelde een medezuster
dat er 'niets bijzonders' over de jonge
Thérèse te vertellen was. Maar alhoewel haar korte leven zeer geleidelijk
verlopen was, wist ze door haar diepe
verbondenheid met Jezus het geloof
heel dichtbij te brengen en zeer intens
te vertellen. Dit is mede de reden dat
haar autobiografie 'Histoire d'une âme'
zo populair is. In dit boek vertelt ze hoe
de liefde haar roeping werd, en hoe de
kleine weg haar spiritualiteit vormde.
“Dit is allemaal geen materiaal voor
adembenemende avonturen. Het is
eerder het doordeweekse en saaie
verhaal van wat zich voordeed als een
doodgewoon leventje. Maar in het
kader van dit leven is ze een grote
heilige geworden. Hierin ligt het geniale van haar boodschap: ze leert ons
om heilig te worden in ons eigen levenskader, hoe banaal dat ook mag
schijnen. God staat in het midden van
het nu-moment van ieders leven.
Daarom is geen mens 'gewoon'. Iedereen is door Hem als uniek geschapen
en geroepen om Hem lief te hebben.”
(Mgr. Patrick Ahern)
Op 29 april 1923 werd Thérèse zalig verklaard. Haar heiligverklaring volgde op 17 mei 1925. In 1997 werd
Thérèse, als derde vrouw in de geschiedenis, door paus Johannes Paulus II tot kerklerares uitgeroepen.
Diaken George Brink
(Bronnen: Wikipedia, Lucepedia, www.
theresiagemeenschapborne.nl)

Gebed van de maand:
Zegenbede van St.Thérèse
Mag er vandaag vrede in je zijn. Mag
je op God vertrouwen dat je precies
bent waar je zou moeten zijn. Mag je
nooit de oneindige kracht vergeten die
uit vertrouwen is geboren. Mag je de
gaven gebruiken die je hebt ontvangen
en de liefde doorgeven die je hebt
gekregen. Mag je tevreden zijn met het
feit dat je een kind van God bent. Laat
deze aanwezigheid zich tot in je botten
verankeren En je ziel de vrijheid gunnen om te zingen, te dansen, te danken
en lief te hebben.

7

Augustinus 6 in 1
Maandkalender OKTOBER 2020
1 oktober
4 oktober
4 oktober

H. Teresia van Lisieux, p.7
H. Franciscus van Assisi
Orgelconcert Laurentiuskerk, p.23

18 oktober
1 november
2 november

Wereldmissiedag
Allerheiligen
Allerzielen

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden
in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische
groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger
was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste
jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische
terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als
honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken
echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters,
priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die
zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims
en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men
de problemen het hoofd bieden.
Afsluiting bedevaartseizoen in Kevelaer
Bron: www.bedevaart.nl

Verslag Parochiebedevaarten 2020
Zoals u in het begin van dit jaar hebt kunnen lezen hadden
wij voor de parochie een aantal bedevaarten gepland naar
de Stille Omgang Amsterdam, Springprocessie Echternach, Martelaren van Gorcum Brielle en Mariabedevaartsoord Kevelaer.
Zoals bekend heeft corona echter roet in het eten gegooid
en moest alles worden afgelast.
In Kevelaer wordt het bedevaartseizoen op 1 november
afgesloten met een pontificale eucharistieviering. Daar er
dit jaar geen busreizen naar Kevelaer meer worden georganiseerd kunt u tot 1 november op eigen gelegenheid
gaan. Raadpleeg echter voor u vertrekt de site:
www.wallfahrt-kevelaer.de om te zien welke activiteiten er
zijn en of deze doorgaan.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in
Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor
Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op
het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza
meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar
de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen
van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op
te geven.” Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het
motto.
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika,
ook nu in tijden van corona. Help mee!
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op
Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Meer informatie: www.missio.nl

Voor Heiloo, Smakt, Banneux en Beauraing zie de betreffende sites voor actuele informatie:
www.bedevaart.nl en www.bedevaartbeauraing.nl
In het kerstnummer van De Augustinus zullen de bedevaartplannen voor het komende, hopelijk coronavrije jaar worden
gepubliceerd.
Erik van Blerk

Missio Wereldmissiemaand 2020
Gelukkig de vredestichters
Stemmen van hoop in West-Afrika
Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de
aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en
Nigeria.
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Wat is Alpha?
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha!
Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over
interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een
Alpha. In Nederland zijn dat er al ruim 300.000!
Voor wie?
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over
het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is
alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en
ideeën te delen.

VIERING ALLERZIELEN
Op maandagavond 2 november zullen er in onze
kerken weer Allerzielenvieringen zijn, u vindt de
vieringen in het rooster op pagina 16 en 17. In De
Goede Herder (Wassenaar) zal deze viering voor
de Nederlandse gemeenschap plaatsvinden op
zondagmiddag 1 november om 17.00 uur.
Wegens de coronamaatregelen zijn al onze kerken
gebonden aan een maximum aantal kerkgangers,
met het oog op de vereiste onderlinge afstand van
1,5 meter.
Om deze reden is het voor de Allerzielenviering
noodzakelijk dat u zich opgeeft bij het secretariaat
van uw parochiekern. De nabestaanden van parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden,
krijgen voorrang, zij kunnen zich aanmelden in
antwoord op de uitnodiging die zij zullen ontvangen.
Alleen als er genoeg ruimte over is, kunnen ook
andere parochianen die dat willen, de Allerzielenviering bijwonen.
In de Eucharistievieringen van zondagmorgen 1
november, op het hoogfeest van Allerheiligen, zal
er ook ruimte zijn om uw overleden dierbaren in de
voorbede te herdenken. Hiertoe kunt u de naam
van uw dierbare opgeven bij het secretariaat van
uw parochiekern.
Namens het Pastorale Team,
Diaken George Brink

Waarom?
Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën.
Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe
mensen. En het is helemaal gratis!
Hoe werkt het?
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment
om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal
over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om
je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.
Tijdens de coronacrisis gaat Alpha nét iets anders. We
zullen de anderhalve meter afstand in acht nemen. We zijn
druk bezig om ervoor te zorgen dat de Alpha veilig is en
blijft voor iedereen. Zonder dat de zo typische Alpha-sfeer
verloren gaat.
Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag of
Alpha-weekend. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:
Is er meer?
Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe?
De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Hoe zit het met de kerk?

Foto: bisdom Rotterdam

Welkom!
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op
Alpha. Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend
kennismaken? Dat kan op woensdagavond 13 januari
2021. Dan is in de St. Willibrordkerk in Oegstgeest de introductieavond van de Alpha. Deze eerste avond is vrijblijvend, daarna kun je beslissen of je door wilt gaan of niet.
Iedereen is welkom!
Deelname aan Alpha is gratis. Kijk voor meer informatie
over Alpha op https://www.facebook.com/alpha.jozefkerk
of neem contact op met Reinoud Kaasschieter, bel
06-21680315 of mail alpha.jozefkerk@hotmail.com.
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Nalaten aan de parochie
Het bisdom Rotterdam heeft vijf artikelen beschikbaar gesteld aan parochies om te plaatsen in parochiebladen en
op parochiewebsites. Het doel van de artikelen is om meer
bekendheid te geven aan het onderwerp ‘Nalaten aan de
parochie’ en het bespreekbaar te maken.
Deel 2
Nalaten aan uw parochie is nalaten aan een goed doel
Niemand weet wanneer ons leven hier op aarde eindigt.
Ons leven ligt in Gods hand en na de dood hopen en geloven wij op de hereniging in de hemel. Voor die tijd kunnen
we ons wel voorbereiden op het aardse einde. Bijvoorbeeld
door na te denken over de wensen rond de uitvaart alsook
het verdelen van dierbare goederen. Een mooi persoonlijk
afscheid zal niet direct de pijn van uw overlijden bij uw
dierbaren wegnemen, maar het kan hen wel helpen om het
verlies te accepteren en in liefde aan u terug te denken.
Als gelovigen zijn we met de parochie en de Wereldkerk,
verbonden met hen die ons voorgingen en na ons zullen
komen. Onze gelovige en sociale inzet is onderdeel van het
netwerk van liefde dat de Kerk is en dat ruimte en tijd
overstijgt.
De liefde van Christus spoort alle gelovigen aan (2 Korintiërs
5, 14) om te bouwen aan Gods koninkrijk. Het netwerk van
liefde wordt geïnspireerd door de Heilige Geest, wiens
werkzaamheid zichtbaar wordt waar eensgezindheid is,
waar vergeving tot stand komt, waar mensen voor elkaar
kunnen buigen en elkaar kunnen dienen. Als u nadenkt over
nalaten aan het netwerk van liefde kiest u voor een goed
doel.
Er leven veel praktische vragen rond het opstellen van een
testament en nalaten. Hieronder vindt u een antwoord op
de vraag hoe u kunt nalaten aan de parochie.
Hoe kunt u nalaten aan de parochie?
Wanneer u uw parochie wilt steunen met uw nalatenschap,
kunt u de parochie een legaat nalaten of tot een erfgenaam
benoemen. Een legaat is een vaste som geld of een bepaald
goed. Wanneer u de parochie als een van uw erfgenamen
benoemt, ontvangt de parochie een percentage van uw
nalatenschap.
Het zou kunnen dat u een specifieke wens heeft voor de
bestemming van (een deel) van uw nalatenschap. De parochie kan u eventueel helpen de doelstelling van uw nalatenschap zo te omschrijven dat ook bij eventuele wijzigende omstandigheden in de toekomst uw bijdrage zo goed
mogelijk volgens uw wensen besteed kan worden.
Wat u ook kiest, in alle gevallen zullen uw medeparochianen
u erg dankbaar zijn voor uw mooie gebaar. Zo kunnen we
samen de kerk, uw kerk, doorgeven aan volgende generaties.
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Hebt u al eens nagedacht over uw testament? Naast uw
dierbaren ook de parochie opnemen in uw testament is het
overwegen meer dan waard. Heeft u behoefte aan een
gesprek over uw nalatenschap? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw parochie. Zij verwijzen u
door naar de juiste persoon met wie u hierover kunt spreken.
Daarnaast kan ook een notaris u van dienst zijn. Hij of zij
is deskundig en kan een testament voor u vastleggen. Ook
kunt u meer lezen over nalaten aan de parochie in de
brochure ‘Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen meer dan waard’. U kunt de brochure vinden op de
website van het bisdom Rotterdam, of aanvragen bij het
secretariaat van uw parochie.
Kijk voor meer informatie over nalaten aan de parochie op
de webpagina van het bisdom Rotterdam:
www.bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk
Bisdom Rotterdam

Tien jaar kosterscursus
Vorig jaar namen ruim 75 kosters deel aan de kosterscursus
van het bisdom Rotterdam. Het bisdom biedt de cursus nu
al tien jaar aan. De cursus is in zijn huidige vorm ontwikkeld
mede naar aanleiding van het Kostersboek dat uitkwam,
een initiatief van de paters Sacramentijnen en uitgebracht
door het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Vragen als:
‘Wat zijn de taken van een koster precies?’ en ‘Wat is de
betekenis van de liturgische voorwerpen?’ werden met het
uitkomen van het boek onder de aandacht gebracht.
De kosterscursus kent een opbouw van drie bijeenkomsten:
- eerste bijeenkomst onder leiding van Richard Bot rond:
liturgische ruimte, voorwerpen en kleding, liturgisch jaar en
liturgische boeken
- tweede bijeenkomst onder leiding van Marlène Falke rond:
de Goede Week, betekenis, structuur, taak koster
- derde bijeenkomst onder leiding van Marlène Falke rond:
taak van koster bij de viering van de sacramenten, in het
bijzonder: doop, vormsel, huwelijk, eucharistie en uitvaart
Kosten: € 30 p.p. Locatie nader overeen te komen.
Aanmelden kan bij: r.bot@bisdomrotterdam.nl
Bron: Tussenbeide

Gedachten van uw pastoor
Het bewijs dat God bestaat (2)
Wat vooraf ging in de vorige Augustinus
Volgens sommige moderne atheïsten is alleen echt wat
‘wetenschappelijk’ bewezen is. Er moet een experiment
plaatsvinden, dat gecontroleerd en herhaald kan worden,
zodat andere wetenschappers de resultaten kunnen verifiëren.
Heeft deze methode het monopolie wat kennis betreft? Nee!
Deze methode werkt alleen bij gegevens die ik met een
experiment kan achterhalen. Zij werkt bij het onderzoeken
van onze zichtbare werkelijkheid. Maar er zijn zoveel terreinen waar deze methode niet werkt. Neem bijvoorbeeld
onze kennis over de geschiedenis. Geschiedkundige feiten
kunnen niet door een experiment in een laboratorium herhaald worden. Het bestaan van liefde en vriendschap kan
ik ook niet met een experiment bewijzen. Maar ze bestaan
wel ! En ze zijn belangrijk voor ons!
God kan ik niet met een experiment in een laboratorium
ontdekken. Hij behoort niet tot de zichtbare verschijnselen
die we zo kunnen onderzoeken. Daarom kan de atheïst
evenmin wetenschappelijk bewijzen dat God niet bestaat.

komt! (Waar meestal de naam God aan gegeven wordt). Ik
heb het hier over de zogenaamde ‘big bang’ theorie.
Een rij dominostenen
U en ik, we hebben onszelf niet het bestaan gegeven. We
hebben het gekregen van onze ouders. Zij hebben het op
hun beurt weer gekregen van hun ouders. Enzovoort, 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 dominostenen. Het laatste steentje zal alleen vallen als iemand het
eerste steentje een zet geeft. Als de rij dominostenen tot in
het oneindige doorloopt, maar niemand het steentje een
zetje geeft, zal het laatste steentje nooit vallen.
De theologie heeft daarom altijd aangenomen dat iemand
het universum in leven heeft geroepen. Er moet iemand zijn
die het eerste steentje een zetje geeft.

Het bewijs dat God bestaat ? (2)
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, Onversneden Christendom, Kok-Kampen, 2009, blz 37). God
staat buiten onze werkelijkheid. Zo eindigde ik de vorige
keer. Daarom kan de atheïst op het verjaardagspartijtje
evenmin wetenschappelijk bewijzen dat God niet bestaat.

De eerste oorzaak
Er moet iemand zijn die het bestaan in eigen bezit heeft,
wiens bestaan niet veroorzaakt wordt door een ander. Je
kunt immers niet geven wat je niet zelf hebt. Dat noemen
we ‘de eerste oorzaak.’ Hij staat buiten de rij dominostenen.
Theologen spreken van God. Zijn bestaan wordt door niets
anders veroorzaakt.
Een kind vroeg aan een collega van mij: “Maar wie heeft
God dan gemaakt?” Hij antwoordde (heel flauw): “Wat denk
je zelf?” “God heeft altijd al bestaan”, zei het kind.
Het grappige is nu dat de recente natuurkunde via de ‘big
bang’ theorie tot dezelfde conclusie komt.

Een vergelijking die helpt is misschien de volgende. Harry
Potter zal in Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en
Hocus-Pocus nooit de schrijfster J.K. Rowling tegenkomen.
Zij is de bedenkster van zijn wereld en staat er helemaal
buiten (zij kan het verhaal zo schrijven dat ze er zelf in
voorkomt, maar Harry Potter kan nooit het verhaal verlaten
en in onze wereld komen). Op dezelfde manier staat God
buiten onze werkelijkheid.

Wordt vervolgd!
Pastoor Rochus Franken

Anders is het niet logisch te verklaren
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 bestaat!
Eén van die dingen is dat er überhaupt wat is, dat er een
universum bestaat.
De ‘big bang’ theorie
Opmerkelijk zijn recente ontdekkingen in de natuurwetenschap. Natuurwetenschappelijk onderzoek kan het heelal
op dit moment niet anders verklaren dan door een oorzaak
aan te nemen die van buiten onze zichtbare werkelijkheid
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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

Vele bezoekers leerden wat
in Katwijkse r.-k kerk
"Mag ik op dat eeuwenoude vergeten
klokje slaan nu?”, "Kan ik ook echt op
het Reil-orgel spelen?”, "Ik heb nog
nooit in een biechtstoel gezeten, mag
het nu?” en "Ik zou best wel eens de
kerktoren willen beklimmen om het
klokkenspel en de gewelven te zien,
mag dat?” waren zomaar wat vragen
aan de gastheren en -vrouwen van de
parochiekerk van de H. Joannes de
Doper te Katwijk. En... alle vragen
werden op deze Open Monumentendag zaterdag 12 september van
10.00 – 17.00 uur positief beantwoord.
Dat waren zeker schitterende leermomenten van de 134 bezoekers die
daarmee het thema ‘Leermonument’ in
de Katwijkse r.-k kerk met al hun zintuigen hebben kunnen beleven.

Foto's: Gerard Bol en Astrid van der Valk

Verliesviering
Begin november, om precies te zijn op 2 november, vieren we Allerzielen.
Hoe we dit jaar hier vorm aan gaan geven is op dit moment nog niet helemaal
duidelijk. Maar omdat we onze lieve dierbare overledenen wel graag willen
gedenken, zal er in ieder geval een extra verliesviering zijn op donderdag 5
november. Voorgaande jaren was er in november geen verliesviering, omdat
we in de Allerzielenviering met iedereen onze overledenen herdachten. Dat
zal dit jaar door het aantal mensen dat in de kerk kan plaatsnemen heel
beperkt zijn. We zullen het op verschillende momenten moeten doen. Vandaar
een extra verliesviering. Deze zal plaatsvinden op donderdag 5 november
om 9.00 uur. Er zal geen koffiedrinken zijn na afloop.
Gebedsleider Anneke Noordermeer-Karremans
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Richard Hulmer, kenner van het eerste
uur van de geschiedenis van deze
parochiekerk en de r.-k geloofsgemeenschap: ,,Gaaf om te zien dat zoveel mensen uitgebreid de tijd hebben
genomen om zich te laten bijpraten
over ons unieke kerkgebouw, een gemeentelijk monument uit mei 1911. Wij
vinden het elke keer een eer om ieder
rond te leiden en de verhalen over het
nu, de toekomst en het verleden van
dit kerkgebouw te delen.
Gerard Bol
De voedselbank is erg blij met
de bijdragen die zij krijgt. U
kunt uw bijdragen afgeven tijdens de kantooruren van ons
secretariaat.

Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
We zijn er weer!
Ik zeg het eerlijk … ik moest echt weer even ‘aan’ en om
die knop om te zetten viel toch niet helemaal mee. Die lege
agenda vanaf maart was stiekem wel fijn. Even rust en niks
moeten, nou ja …behalve uit iedereen zijn buurt moeten
blijven …
Na de zomervakantie mochten we weer! Kinderen weer
volledig naar school, volle bak sporten en we mochten en
konden ook weer verder met de voorbereiding van de
Eerste Heilige Communie. Jeetje, dat was echt lang geleden, ik was bang dat ik de kids niet meer zou herkennen
en zij ons niet, maar gelukkig, het was gelijk weer als
vanouds.
Woensdagmiddag 9 september kwamen we samen om de
draad weer op te pakken en de boel weer wat op te frissen.
Wat was het leuk, wat hebben we een lol gehad! Kapelaan
Boris wist het allemaal weer op een enorme creatieve
manier te vertellen! Toppie! 16 september komen we nog
een keer samen en dan zijn deze kanjers er klaar voor.
Klaar om hun Eerste Heilige Communie te mogen ontvangen.
Marloes Jongeneel

Rozenkransgebedsviering
De maand oktober staat weer voor de deur. We zijn dan zo
gewend om de rozenkrans te bidden, ook in deze tijd willen
we dit weer doen. Al zal dit op een iets andere wijze gaan
dan we gewend zijn. Kapelaan Boris en ik nodigen u uit om
iedere woensdag in oktober om 19.00 uur naar de kerk te
komen voor de rozenkransgebedsviering. Er zal dan een
cantor zijn die de liederen voor zijn/haar rekening neemt.
En we zitten dan in het middenschip van de kerk. Niet in
het koorgedeelte. Zo houden we genoeg afstand, maar zijn
toch met elkaar verbonden in gebed tot de H. Moeder en
Maagd Maria. En mocht u om gezondheidsredenen thuis
blijven, dan kunt u mee luisteren via de website van de
Joannes de Doper:
https://www.joannesdedoper.nl/live-tv-uitzending/
Laten we met elkaar in gebed steun en kracht vragen op
voorspraak van Maria in deze bijzondere tijd waarin we
leven.
Kapelaan Boris en gebedsleider Anneke NoordermeerKarremans

Quiltgroep ‘de Bonnette’
Voor de vakantie hebben we contact opgenomen met ’s
Heeren Loo/Zorgpark Willem van den Bergh met de vraag
of zij een quilt wilden hebben, zie foto. We dachten om het
in een gemeenschappelijke ruimte te hangen zodat meerdere mensen er van kunnen genieten.
Ik kreeg al snel antwoord dat ze het heel bijzonder vonden
om dit aanbod te krijgen en het zeker in ontvangst wilden
nemen. In de volgende Augustinus zal ik verslag doen van
het aanbieden van de quilt. We hebben al eerder quilts
gegeven aan o.a. het Diaconessenhuis en De Wilbert. Het
is mooi om te zien dat iedereen dan blij is, en dat het een
mooi plekje wordt gegeven om er met meerderen van te
genieten.
Nu we na de vakantie weer begonnen zijn op de maandagochtend met het quilten kunnen we misschien volgend jaar
weer mensen blij maken met een quilt. Er zijn nog een paar
grote quilts, die we gekregen hebben, maar die nog afgemaakt moeten worden en dan of verkocht of weggeven
kunnen worden.
Nu we geen verkoop hebben gehouden dit jaar maar wel
het een en ander gemaakt hebben kunt u altijd op de
maandagochtend langs komen op de pastorie als u toch
iets wilt kopen. We hadden dit jaar Pasen als onderwerp
maar ook andere dingen zijn gemaakt, dus van alles en
nog wat. Maandagochtend van 10.30 – 11.30 uur.
Namens de quiltgroep,
Ibolyka Meijer
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Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
En toen was het feest! Of
toch niet???

RKBS De Horizon weer volop in beweging!

Dit jaar bestaat Werkgroep Zuiderkruis
20 jaar.
We hadden leuke activiteiten bedacht
om ons 20-jarig bestaan te vieren,
maar helaas kunnen deze nu niet
doorgaan door het coronavirus. Over
de Kerstmarkt hoort u later meer in De
Augustinus en de digitale nieuwsbrief.
Het project, de inrichting voor het GirlsOnlygebouw in Green Malata, hebben
we financieel af kunnen ronden. In juni
hadden wij de benodigde € 15.000,-binnen.
Dit bedrag is overgemaakt en in Malawi is men al druk bezig met het inrichten van het gebouw. Hiervoor wordt u
uiteraard hartelijk bedankt.

De basisschool De Horizon is dit jaar inmiddels al weer een maand opgestart.
Vol enthousiasme zijn de kinderen, leerkrachten en ouders weer begonnen aan
een nieuw schooljaar. Het is natuurlijk nog steeds niet zoals het ooit was. De
coronamaatregelen gelden ook dit jaar natuurlijk nog voor iedereen.In de levensbeschouwelijke lessen praten we deze periode over respect. Respect. Voor
de natuur, voor andermans mening, voor oudere mensen, voor een andere
huidskleur, voor het gezag en de wet, voor de helden in de zorg, voor God…
Hoe gebruiken kinderen dit woord? Wie of wat verdient volgens hen respect?
En hoe belangrijk is het in hun leven? Soms lijkt respect een modewoord dat te
pas en te onpas wordt gebruikt. In het thema Respecteren willen we de kinderen
graag laten ontdekken dat dit begrip ten diepste weergeeft hoe mensen met
elkaar zouden moeten omgaan.
De bijbelverhalen in dit thema gaan over Mozes, die met zijn volk wegtrekt uit
Egypte. In de woestijn ontvangen zij de Tien Geboden van God. Ze klinken
vooral als verboden: je mag niet doden, niet stelen, geen afgod vereren, niet
liegen… Maar eigenlijk roepen ze allemaal op tot één ding dat de mens wél
moet doen: respecteer het leven, respecteer het bezit, respecteer de mensen
die jou lief zijn, respecteer de waarheid… Zonder respect verliezen we onze
menswaardigheid. Door te liegen, te stelen en ontrouw te zijn maken we elkaar
onvrij. En dan, zegt Mozes, hadden we net zo goed in het slavenland van de
Farao kunnen blijven. Tien waardevolle regels die we het beste respecteren
door er iets mee te doen dit schooljaar.

Wij zijn op zoek gegaan naar een
nieuw project.
Bisschop George Tambala uit het bisdom Zomba in Zuid-Malawi heeft gevraagd of wij iets kunnen betekenen
voor het Pirimiti Community Hospitaal
aldaar. Zij hebben dringend behoefte
aan onderkomens voor artsen en verplegend personeel.
Waarom vraagt u zich misschien af.
Het ziekenhuis heeft ongeveer 150
personeelsleden waaronder 68 artsen.
De meeste artsen en verpleegkundigen wonen ver van het ziekenhuis
vandaan en als zij aan hun dienst willen
beginnen of als zij klaar zijn, moeten
zij vaak meer dan één uur reizen (vaak
lopend) om thuis te komen en meestal in het donker. En dat elke dag.
’s Nachts is het vooral voor de vrouwen, maar ook voor mannen, niet echt
veilig. De kans is groot dat zij beroofd
en zelf verkracht worden. Helaas komt
dat ook daar voor.
Met het bouwen van de onderkomens
kunnen zij na hun dienst bij het ziekenhuis overnachten en de volgende dag
weer veilig aan hun dienst beginnen.
Ook kunnen zij bij calamiteiten snel
worden opgeroepen. Als hun weekdienst voorbij is kunnen zij in dag-uren
veilig naar huis reizen. Op deze manier
kan het ziekenhuis rekenen op voldoende artsen en personeel.
In dit ziekenhuis worden per jaar 1500
patiënten verpleegd, worden er 270
baby’s geboren en worden er 2500
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Team van RKBS De Horizon

Foto: website 'Alles over Katwijk'

mensen op de dagpoli geholpen. De
bisschop en het hoofd van het ziekenhuis, zuster Mary Njunguna, hebben
gevraagd om 10 van deze onderkomens. Helaas kunnen wij dit niet realiseren maar één of twee moet mogelijk
zijn.
Voor de bouw van één unit is
€ 15.000,-- nodig en wij hebben aangegeven dat onze werkgroep zich zal
inspannen dit bedrag in 2½ tot 3 jaar
bijeen te brengen met steun van onze
parochianen, donateurs en andere
begunstigers.
Wilt u ons daar bij helpen? Dit kan op
meerdere manieren.
1e, u wordt donateur voor een vast
bedrag per jaar (minimaal € 10,-), stuur

uw naam, adres, mailadres en het
bedrag naar c.heijkoop@gmail.com
met vermelding 'donateur' en u ontvangt minstens éénmaal per jaar de
nieuwsbrief.
2e, u maakt eenmalig (meermalig
mag ook) een bedragje over naar
banknr. NL29 INGB 0009 1558 13.
U helpt hiermee een van de armste
landen ter wereld.
Mogen wij ook voor ons nieuwe project
op uw steun rekenen?
Namens de werkgroep, de artsen,
verpleegkundigen en patiënten in
Zuid-Malawi bij voorbaat dank. In de
Malawiaanse taal is dit:
Zikomo, zikomo bwangiri,
Hartelijk, hartelijk bedankt.

Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
Kinderwoorddienst
Joehoeeeeeeeeeeeeeeeeee….we zijn
er weer! We hopen dat je onze eerste
bijeenkomst niet gemist hebt in september. Corona is nog niet weg, dus
het gaat iets anders dan normaal, maar
stiekem is dat best leuk. We zijn langer
samen, we gaan samen te communie
en zitten bij elkaar na de communie.
Hoe leuk is dat! Heb je onze bijeenkomst in september gemist? Let op: we
zijn er 18 oktober weer!
We leggen graag even uit hoe de KWD
er nu uitziet:
- Je mag direct als je aankomt met ons
mee naar onze eigen zaal
Foto: Agnes Bol

De Vrolijke Noot weer hoopvol van start!
Donderdag 10 september was het toch
weer een spannende dag voor het
kinderkoor De Vrolijke Noot. Want het
koor heeft natuurlijk elk jaar aanwas
nodig. Zou het weer gaan lukken?
Vanwege de coronacrisis waren we dit
jaar eigenlijk niet zo hoopvol gestemd
maar……….er waren gelukkig heel
wat kinderen die de uitdaging aangingen en wel een repetitie wilden bijwonen.
Zo stond de teller op 35 kinderen!
Fantastisch! En met wat voor enthousiasme werd er gelijk gezongen! Aan
het einde van de repetitie kregen de
kinderen allemaal de welbekende
groene ballon met 'Vrolijke Noot'. En
dat moest natuurlijk even vastgelegd
worden op een plaatje! Er gingen heel
wat inschrijfformulieren mee naar huis
dus het belooft weer een mooi nieuw
Vrolijke Nootjaar te worden!
Agnes Bol

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 secretariaat. E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met als vermelding
Heilig Doopsel. I.v.m. het coronavirus
is er nog geen datum voor de eerstvolgende Heilig Doopselviering.

- We desinfecteren onze handen voordat we de zaal ingaan
- We gaan als groep samen te
communie
- Na de communie blijf je bij ons in de
kerkbanken zitten
Let op: jullie mogen wel bij elkaar, maar
wij moeten wel 1,5 meter afstand van
jullie houden.
Tot de 18e !
Groetjes, Marit en Linnsey

Pieter Vooijs.
Geboren 26 maart 1930 en overleden
27 augustus 2020.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op
vrijdag 4 september, waarna hij begraven is op ons kerkhof.

PS: Zet 15 november en 20 december
alvast in je agenda!
kampenonline.nl

Voedselmanden

Bron: ecsparrenbos.nl

Ben je zelf niet langs geweest
op Open Monumentendag, kijk
dan maar naar de foto’s in de
rubriek ‘Fotogalerij’ op de website www.joannesdedoper.nl.
Lees ook de achtergronden
van onze glas-in-loodramen
van de afgelopen nummers.
Deze zijn geschreven door Richard Hulmer die ook als gastheer aanwezig was op deze
bijzondere Open Monumentendag.

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 reguliere viering.
Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel
erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw
warme aandacht voor.

Kerkvervoer
Bel voor info naar het secretariaat:
tel.: 071-4033 388
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Liturgische Agenda van za. 3 oktober t/m zo. 1 november 2020
Datum

H. Joannes de Doper /
Katwijk

Feesten / heiligen
en bijzonderheden

Kerkstraat 72

za. 3-okt.

zo. 4-okt.

Zevenentwinigste zondag
door het jaar

09.30 EV
14.00 EV

Kapelaan Plavčić
Kapelaan Plavčić /
viering
Eerste H. Communie

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en

Rhijngeesterstraatweg 35

De Moeder Gods / Voorschote

19.00 EV

Pastoor Franken

11.00 EV

Kapelaan Plavčić /
voedselmanden

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

Leidseweg 98

11.00 EV
16.30 EV

Pastoor Franken
Kapelaan Plavčić /
Diaken Winnubst /
viering
Eerste H. Communie

ma. 5-okt.
di. 6-okt.

09.00 EV
19.00 WGV

wo. 7-okt.

Kapelaan Plavčić
Kapelaan Plavčić /
gbl Noordermeer /
Rozenkransgebed

do. 8-okt.

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00 WGV

Actueel Avondgebed /
gbl Naber

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

11.00 EV

Kapelaan Plavčić /
Gemengd koor

11.00 EV

Pastoor Franken /
Laurentiuskoor / KWD /
crèche

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

19.00 EV

Pastoor Franken

11.00 EV

Kapelaan Plavčić / Schola

11.00 EV

Pastoor Franken / Diaken
Winnubst / Organist / KWD
/ crèche

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

11.00 EV

Pastoor Franken

11.00 EV

Kapelaan Plavčić /
Laurentiuskoor / KWD /
crèche

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

20.15 WGV

gbl Günther
Rozenkransgebed

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

19.00 EV

Pastoor Franken

vr. 9-okt.
za. 10-okt.
zo. 11-okt.

Achtentwintigste zondag
door het jaar

19.00 EV

Pastoor Franken

09.30 EV

Kapelaan Plavčić

ma. 12-okt.
di. 13-okt.

09.00 EV
19.00 WGV

wo. 14-okt.

Kapelaan Plavčić
Kapelaan Plavčić /
gbl Noordermeer /
Rozenkransgebed

do. 15-okt.
vr. 16-okt.
za. 17-okt.
zo. 18-okt.

Negenentwintigste zondag
door het jaar

09.30 EV

Kapelaan Plavčić

ma. 19-okt.
di. 20-okt.

09.00 EV
19.00 WGV

wo. 21-okt.

Kapelaan Plavčić
Kapelaan Plavčić /
gbl Noordermeer /
Rozenkransgebed

do. 22-okt.
vr. 23-okt.
za. 24-okt.
zo. 25-okt.

Dertigste zondag door het
jaar

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.30 EV

Pastoor Franken

ma. 26-okt.
di. 27-okt.

09.00 EV
19.00 WGV

wo. 28-okt.

Kapelaan Plavčić
Kapelaan Plavčić /
gbl Noordermeer /
Rozenkransgebed

do. 29-okt.
vr. 30-okt.
za. 31-okt.
zo. 1-nov.

Allerheiligen

09.30 EV

Kapelaan Plavčić

11.00 EV

Kapelaan Plavčić

11.00 EV

ma. 2-nov.

Allerzielen

19.30 WGV

Kapelaan Plavčić
Allerzielenviering

19.00 WGV

Diaken Winnubst
Allerzielenviering

19.30 WGV

Legenda:
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VC-NTB
WGV

=
=

Vieringtype en/of Celebrant NTB
Woord en Gebedsviering

EV
WCV

=
=

Eucharistieviering
Woord en Communieviering

OCV

=

Pastoor Franken / Diaken
Winnubst / Laurentiuskoor
/ KWD / crèche
Pastoor Franken
Allerzielenviering /
Dameskoor /
Oecumenische viering

en

Liturgische Agenda van za. 3 oktober t/m zo. 1 november 2020
Datum

De Goede Herder /
Wassenaar

Feesten / heiligen
en bijzonderheden

Stoeplaan 4

St. Jozef / Wasenaar

Sint Willibrordus / Wasenaar

Parklaan 28

Kerkstraat 77

za. 3-okt.
Zevenentwinigste zondag
door het jaar

11.00 EV
17.00 ---

Franstalige parochie
Viering vervalt

09.30 EV

Mgr. van Luyn sdb

di. 6-okt.

09.00 EV

Mgr. van Luyn sdb

wo. 7-okt.

19.00 WGV

Rozenkransgebed / gbl
Elshout

do. 8-okt.

09.00 EV

Mgr. van Luyn sdb

zo. 4-okt.

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.30 EV

Pastoor Franken / Pro Deo

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00 EV

Kapelaan Plavčić (tot
21.30 u en Aanbidding)

09.30 EV

Mgr. van Luyn sdb /
Diaken Winnubst /
KWD, thema: de
Roomskatholieke Kerk

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00 EV

Kapelaan Plavčić (tot
21.30 u en Aanbidding)

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.30 EV

Pater Magnin o.p. / Pro
Deo

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00 EV

Kapelaan Plavčić (tot
21.30 u en Aanbidding)

09.30 EV

Mgr. van Luyn sdb

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

ma. 5-okt.

09.00 EV

vr. 9-okt.

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

za. 10-okt.
zo. 11-okt.

19.00 EV
Achtentwintigste zondag
door het jaar

11.00 EV
17.00 EV

Franstalige parochie
Pastoor Franken

----

Kapelaan Plavčić
Viering vervalt

ma. 12-okt.
di. 13-okt.

09.00 EV

Mgr. van Luyn sdb

wo. 14-okt.

19.00 WGV

Rozenkransgebed / gbl
Noordover

do. 15-okt.

09.00 EV

Mgr. van Luyn sdb

09.00 EV

vr. 16-okt.

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

za. 17-okt.

09.30 EV

Pastoor Franken / Diaken
Brink

di. 20-okt.

09.00 EV

Mgr. van Luyn sdb

wo. 21-okt.

19.00 WGV

Rozenkransgebed / gbl
Elshout

do. 22-okt.

09.00 EV

Mgr. van Luyn sdb

zo. 18-okt.

Negenentwintigste zondag
door het jaar

11.00 EV
17.00 ---

Franstalige parochie
Viering vervalt

ma. 19-okt.

09.00 EV

vr. 23-okt.

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

za. 24-okt.
zo. 25-okt.

19.00 EV
Dertigste zondag door het
jaar

11.00 EV
17.00 EV

Franstalige parochie
Kapelaan Plavčić

----

Pastoor Franken
Viering vervalt

ma. 26-okt.
di. 27-okt.

09.00 EV

Mgr. van Luyn sdb

wo. 28-okt.

19.00 WGV

Rozenkransgebed / gbl
Noordover

09.00 EV

Mgr. van Luyn sdb

do. 29-okt.

09.00 EV

vr. 30-okt.

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00 EV

za. 31-okt.

19.00 EV

zo. 1-nov.

Allerheiligen

11.00 EV
17.00 EV

ma. 2-nov.

Allerzielen

18.30 EV

Legenda:

VCNTB
WGV

=
=

Franstalige parochie
Kapelaan Plavčić /
Allerzielenviering

09.30 EV

Mgr. van Luyn sdb

Pater Pierrot /
Franstalige viering

Vieringtype en/of Celebrant NTB
Woord en Gebedsviering

EV
WCV

=
=

Eucharistieviering
Woord en Communieviering

Kapelaan Plavčić (tot
21.30 u en Aanbidding)
Kapelaan Plavčić
Tienermis

09.30 EV

Pastoor Franken / Diaken
Brink

19.00 WGV

Diaken Brink
Allerzielenviering

OCV

=

Oecumenische viering
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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

Wij gedenken ...
...Lucia Jacoba Maria (Lucia) Lovink - Borst, echtgenote, moeder en oma. Lucia werd op 10 april 1952 in Leiden
geboren en overleed op 9 september in Leiderdorp. De
crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
...Sebastianus Johannes Wopke (Bas) van der Lans,
echtgenoot, vader en opa. Bas werd op 7 augustus 1941
in Voorhout geboren en overleed op 10 september in
Oegstgeest. De afscheidsdienst vond plaats op donderdag
17 september, waarna Bas in besloten kring is gecremeerd.
Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

Allerzielen
Op maandagavond 2 november is er om 19.00 uur een
Allerzielenviering, voor een beperkt aantal mensen.
Zie voor meer indormatie het kadertje op pagina 9.

Coronatijd als zegen voor de parochies?

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

Zegen zie ik in eerste instantie in verband met de digitale
presentie van de parochies. Vanuit het CPS hebben we
lang gepleit voor online-dienstbaarheid van de Kerk: je moet
mensen opzoeken waar ze te vinden zijn, en dat is op het
internet en langs de kanalen van de sociale media. Dankzij
de coronacrisis ondervinden steeds meer parochies: ook
wíj kunnen een livestream uitzenden. Ook wíj kunnen Zoom
gebruiken voor onze vergaderingen. En ook wíj kunnen
contact onderhouden en onze boodschap verspreiden via
sociale media. Waarom lezingen niet structureel opnemen
en online beschikbaar stellen? Zodat er meer mensen van
kunnen profiteren – en met name diegenen die nog niet
over de drempel van de echte kerk durven te stappen.
Positief
Wat dat laatste betreft: voor mij is de tweede positieve,
pastorale ontwikkeling in coronatijd de openstelling van
menige kerk voor bezoek en gebed. Dagelijks loop ik mijn
parochiekerk binnen en ik moet je zeggen: je ervaart je
eigen kerk anders wanneer je daarin vrij kunt rondlopen.
Anders dan tijdens de viering kun je rustig de ramen en
kunst van dichtbij bekijken. Meditatief stilstaan voor zulke
beelden doet iets met je gebed. Hierdoor heb ik de essentie van gebed ontdekt: in stilte jezelf openstellen voor God.
Laten we dus proberen in zoverre mogelijk onze kerken
open te houden, ook na de pandemie. Schakel vrijwilligers
in waar nodig (om bijvoorbeeld diefstal te voorkomen) maar
laat onze deuren niet dicht staan wanneer mensen ons
opzoeken.

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), dat zich inzet
voor parochievernieuwing, had eind maart de conferentie
‘Missionaire parochie’ gepland, met een ontmoeting met de
Canadese priester James Mallon, schrijver van Als God
renoveert. Helaas moest de conferentie vanwege de coronasituatie uitgesteld worden.
Timothy P. Schilling, stafmedewerker van het CPS, schrijft
daarover in De Roerom, jaargang 34, nummer 9 van mei
2020 daarover onder meer het volgende:
Nu, een paar maanden verder, heb ik het idee dat het uitstel
toch wel een zegen is. Want in deze tussenperiode merk ik
dat veel parochies noodgedwongen tot nieuwe inzichten
komen en nieuwe mogelijkheden ontdekken.
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Er groeien olijven aan onze boom! Foto: EvL

Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest
Kerk als veldhospitaal
Tenslotte, de derde reden waarom de coronasituatie toch
wel een zegen is voor onze parochies: het herinnert ons
dat ook lijden hoort bij onze identiteit en zending als Kerk.
Dit kunnen we gemakkelijk vergeten in onze samenleving,
die zoveel nadruk legt op aanschijn, gezondheid, succes
en winst. We lopen het risico dat ook onze pogingen tot
parochievernieuwing louter langs de lat van kerkbezoek en
inkomsten gemeten wordt.
Maar paus Franciscus reikt een contrasterend beeld aan,
zeer actueel in deze tijd: de Kerk als veldhospitaal. We
moeten allen die lijden – door angst, pijn en verdriet – opvangen. Om hulp en hoop te bieden, en om te verwijzen
naar de vrede en vreugde die alleen te vinden zijn in de
verbondenheid met God en met elkaar. Ja, de zonde en de
dood zijn door Christus overwonnen, maar dat betekent niet
dat wij de hemel al bereikt hebben. We hebben nog een
weg te gaan. God redt mensen uit hun ellende. Ons voorrecht is dat we daaraan mee mogen werken.
Bewerkt door: Els van Leuken

Houd moed!
Deze wijze woorden werden onlangs tegen mij geroepen,
door een mevrouw bij wie ik op bezoek was. We hadden
het gehad over God en de wereld, over onze teleurstellingen
en vreugdes. Houd moed! Het is een prachtige uitroep, om
in het midden te zetten wanneer moedeloosheid om de hoek
kijkt.
Het deed mij aan een gedicht van Rutger Kopland denken:
'Wat is geluk'. Ik heb het gedicht onderaan dit stukje geplaatst. De slotzin van dit mooie gedicht laat zich mooi
omvormen tot het denken aan goede en mooie tijden. Zou
je deze woorden invullen in de laatste zin van het gedicht,
in plaats van het woord geluk, dan zouden we lezen: Ik
bedoel dit: De goede en mooie tijden moeten ergens en ooit
zijn, omdat wij deze ons herinneren en zij ons herinneren!
Wat ons rest is te vertrouwen, dat deze tijden terloops weer
in ons leven komen. Dat wij aan deze vreemde tijden gewend zullen raken en rust zullen vinden.
Gelukkig hoeven wij er als gelovige gemeenschap niet
handenwringend op te wachten! Wij kunnen onze handen
vouwen en alles aan God de Vader voorleggen. Wanneer
je geen eigen woorden hebt, kun je een mooi gebed zoeken
in een boek of op internet, dat je je eigen kunt maken. Je
kunt je ook richten tot het troostende gebed van de rozenkrans. Dit gebed kun je tegenwoordig ook online bidden!
We weten allemaal, dat bidden je relatie met God versterkt.
Dat het belangrijk is voor onszelf tijd te nemen voor de
Vader, om zo met Hem al onze zorgen en dankbaarheid te
delen. Wanneer je hoofd vol zit met allerlei zorgen, emoties,
of met te veel informatie, kan gebed een moment zijn voor
jezelf met God de Vader. Dan heb je tijd om na te denken,
om alles in gebed op een rij te zetten, om daarna al je
zorgen en verdriet bij God achter te laten: Hij zal er zorg
voor dragen. Dan weet je: ‘Houd moed!’, je staat er niet
alleen voor.
Wat is geluk (Rutger Kopland)
Omdat het geluk een herinnering is
bestaat het geluk omdat tevens
het omgekeerde het geval is,
ik bedoel dit: omdat het geluk ons
herinnert aan het geluk achtervolgt het
ons en daarom ontvluchten wij het
en omgekeerd, ik bedoel dit: dat wij
het geluk zoeken omdat het zich
verbergt in onze herinnering en
omgekeerd, ik bedoel dit: het geluk
moet ergens en ooit zijn omdat wij dit
ons herinneren en dit ons herinnert.

Mariabeeld, afkomstig uit de kapel van Mariënhaven, het voormalig
seminarie van Warmond, nu geplaatst in een hoek van de dagkapel,
in afwachting van een mooier plekje. Foto: EvL

Link online rozenkransgebed: https://www.rkactiviteiten.nl/
kinderenbiddenvoorkinderen/rozenkransgebed/
Diaken Peter Winnubst
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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

Agenda
Zondag
15.00 uur
Zondag

4 oktober
Orgelconcert (HL kerk)
Eerste H. Communie
4 oktober en 1 november
Voedselbank
7 oktober
Actueel avondgebed
21 oktober
Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie HL)

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

Overledenen
Op dinsdag 4 augustus is overleden Petrus Hendricus Johannes Jacobus Terhal (Piet) in de leeftijd van 84 jaar. Hij
woonde met zijn vrouw aan de Jan van Galenlaan. De
uitvaart was op dinsdag 11 augustus in Leiden.

Zijn gedoopt
Op zondag 13 september zijn twee kinderen gedoopt, zodat
zij op 4 oktober a.s. de Eerste H. Communie kunnen ontvangen.
Het zijn:
Eva Inez Vreeburg, dochter van Hans Vreeburg en Robine
Stark en
Noah Rugaba Ishimwe, zoon van Inès Ishimwe

Op zondag 6 september is Pieternella Wilhemina Maria van
Haastrecht-van Wijk (Nel) in Leiden overleden. Nel, weduwe van Kees, is op 84 jarige leeftijd overleden na een lang
ziekbed. Ondanks haar ziekte bleef ze opgewekt en ging
ze door met alles wat haar lief was. Haar levensmotto was:
Wees lief voor elkaar.
Nel en Kees zijn 57 jaar getrouwd geweest. Samen waren
ze zeer bij de kerk betrokken en hebben zij zich jarenlang
als vrijwilliger ingezet voor de kerk. Zij hebben drie kinderen
gekregen en drie kleinkinderen.
Op zaterdag 12 september was de uitvaart in de Heilige
Laurentiuskerk.
Nel is begraven bij Kees op onze begraafplaats. Dat Nel nu
samen met Kees bij God de Vader mag zijn, zich warmend
aan Zijn eeuwig licht!

Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mogen uitgroeien
tot blije en betrokken christenmensen.

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

Woensdag
Woensdag
20.00 uur

Familieberichten

Zijn getrouwd
Zoals al eerder aangekondigd in De Augustinus van juni
2020 zijn op 7 augustus jl. Hanneke de Rond en Tom
Alkemade getrouwd in de H. Laurentiuskerk in Voorschoten. Zij stuurden onderstaande foto om ook de parochianen
hierin te laten delen.

Laurentiuspenning
Op zondag 6 september was de daadwerkelijke uitreiking
van de Laurentiuspenningen. De penning is een teken van
waardering voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt in de parochie. Soms op de voorgrond,
soms meer op de achtergrond.
We zijn blij dat we dit jaar de Laurentiuspenning mochten
uitreiken aan Liduin Mora. Liduin heeft zich in de afgelopen
jaren ingezet voor het Bondsgebouw. Ze heeft een deel van
de organisatie op zich genomen en heeft dit met grote inzet
gedaan. Daar zijn wij haar dankbaar voor!
Ook was ze de afgelopen jaren secretaris van de Beheercommissie. Hier was ze een steun en toeverlaat voor deze
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Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten
commissie! Met de werkzaamheden voor het Bondsgebouw en de Beheercommissie is ze in juni gestopt.
Gelukkig zal ze nog wel blijven zingen in het Laurentiuskoor.
De tekst op de penning is: “Sterke vrouw. Wie vindt haar?”
- Spreuken 31-10.

In de afgelopen jaren konden we ook voor tal van andere
activiteiten een beroep op haar doen. Hartelijk dank voor je
grote inzet.
Op de Laurentiuspenning staat de volgende tekst: "laat de
kinderen tot mij komen".
Deze tekst komt uit het Lucasevangelie. Hierin staat: "De
leerlingen willen de kinderen bij Jezus weghouden. Hij wil
echter niet dat ze worden tegengehouden, want het Rijk
Gods behoort aan hen die ervoor openstaan als kinderen."
Ida slaagde er zeker in om kinderen zich thuis te laten
voelen bij God. Daarom is deze bijbel tekst voor de penning
uitgekozen.
Beide parochianen werden van harte gefeliciteerd met deze
parochiële onderscheiding!

Koffiedrinken na de zondagse vieringen
Bij nader inzien is er, gezien de ontwikkelingen rond het
coronavirus, besloten dat er tot nader bericht geen koffiedrinken meer is na de zondagse vieringen in onze Laurentiuskerk. Zodra het weer kan, laten wij het u weten.

Oktober - Mariamaand
In oktober is het Mariamaand. In de H. Laurentiuskerk zal
er voorafgaand aan de donderdagvondviering gelegenheid
zijn voor het Rozenkransgebed om 18.30 uur.
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
De tweede penning was voor Ida Tan. Ruim 15 jaar begeleidde Ida de kinderen actief bij de voorbereiding op de
Eerste H. Communie, waarvan de laatste jaren als voorzitter van de werkgroep. Met veel enthousiasme en grote inzet
was zij betrokken bij deze belangrijke gebeurtenis voor deze
kinderen. Daarnaast is zij ook al jaren betrokken bij de
Kinderwoorddienst. Hier staat centraal de kinderen te vertellen over de verhalen in de bijbel. Door haar werk in de
kinderopvang was het werken met kinderen iets wat haar
na aan het hart ligt en lag.
Inmiddels is zij gestopt met de werkgroep Eerste H. Communie, maar zij is nog steeds actief bij de Kinderwoorddienst
en als gastvrouw op zondag.

Een MAGNIFICAT
Magnifiek, zing ik
met Hanna en Maria,
met al die vrouwen
die gerechtigheid baarden,
met al die mannen
die vrede deden,
magnifiek
is de weg van de Nabije,
een weg van liefde.
Machtigen grabbelen, graaien,
wind jagen zij na;
prelaten en predikheren,
hun woorden verwaaien;
bestormers van hemel en aarde,
brood etende profeten.
Maar kleine mensen,
vrouwen, onopvallend in zorg en liefde,
mannen, tevreden met het daaglijks brood,
kinderen, gelukkig met niets,
armen, tot bedelen bereid,
mensen, zonder stem,
zij geschieden zijn wil,
naar hen ziet Hij om.
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Uitbreiding H. Laurentiuskerkhof voltooid
In de zomermaanden is hard gewerkt aan de uitbreiding
van het H. Laurentiuskerkhof. Nadat het terrein vrijgemaakt en geëgaliseerd was, heeft de aannemer de graven
geplaatst. Daarna is het terrein aangevuld en verder afgewerkt. De inrichting is vergelijkbaar met het bestaande deel
van het kerkhof, zodat het er mooi op aansluit. Op 1 november wordt het nieuwe deel van het kerkhof ingezegend
en kan het in gebruik worden genomen.
Theo van der Krogt
Beheerder Kerkhof

Allerzielen, op zondagavond 1 november en op maandagavond 2 november. Hierover moet nog een besluit worden
genomen door het Pastoraal Team van onze parochie.
Omdat er maar een beperkt aantal mensen per keer naar
de viering kan komen, zal er worden gewerkt met een reserveringssysteem voor de Allerzielenviering. Uiteraard
zullen familieleden van parochianen, die dit jaar zijn overleden, voorrang krijgen.
De familieleden zullen een aparte brief ontvangen met
nadere informatie.

’t Is weer herfst en Allerzielen
Het is weer herfst en Allerzielen
wij leggen bloemen op grijze zerken
voor hen die ons met veel pijn ontvielen
en nu eeuwig rusten onder hoge berken.
Tussen engelenkopjes en gedachtenissen
lezen wij namen die met ons zijn verwant
en doorheen de stille tranen die wij wissen
geven wij de roos van liefde uit onze hand.

Overledenen 1 september 2019 tot en met 31
augustus 2020
Gonda Beekman-Hof
Catharina Grundeken
Maria Wittebrood-van Geloven
Johanna George-Bouman
Wilhelmina de Jong-Versteege
Cornelis Janmaat
Franja Mora
Maria Bentvelsen-Steyn
Johannes Happel
Plony van der Ploeg-van der Geest
Bernardina Heerkens-van der Lugt
Hendrikus de Wilde
Kees de Bont
Petrus van Wissen
Hans Overgaag
Elly Bloemen-Miedema
Humphrey Foster
Loek Engels
Getrud van Eyk-Moesgen
Gerardus van Abswoude
Louis den Hollander
Leni van der Krogt-de Jong
Elisabeth van Egmond-Neijman
Goof van der Poel
Johannes van der Ploeg
Willem Schreiner
Toos Smolders-van der Peet

Allerzielen 2020
Vanwege het coronavirus zal de organisatie van de Allerzielenviering dit jaar anders gaan dan u gewend bent.
De mogelijkheid bestaat dat er 2 vieringen komen voor
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Herinneringen komen weer sterk tot leven
soms van heel ver of nog van heel dichtbij
dankbaar om wat zij ons hebben gegeven
blijven ze innig verder leven aan onze zij.
In kaarsjes die voor hun herinnering branden
zoeken wij bij U, om troost, steun en licht.
Goede Vader, hun naam staat in uw handen
geeft aan hun dood een nieuw gezicht.

Wereldwinkel
In tegenstelling tot wat in de vorige uitgave van het parochieblad De Augustinus is aangekondigd, is nu toch besloten om voorlopig geen Wereldwinkel te houden in het
Bondsgebouw. De risico’s bij het onderlinge contact bij de
verkoop van de artikelen is te groot. Zodra het weer kan
laten wij het u weten.

Alzheimer Café Voorschoten
In september ging het programma van het Alzheimer Café
Voorschoten weer van start.
Er worden informatieavonden georganiseerd bedoeld voor
mensen met Alzheimer, familieleden en andere belangstellenden.
Het Alzheimer Café Voorschoten is gevestigd in het Vliethuis, Prof. Einsteinlaan 2F in Voorschoten. De toegang is
gratis en voor vervoer kan worden gezorgd. In verband met
de coronarichtlijnen is vooraf aanmelden voorlopig nog
verplicht. Dit kan telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar,
071 – 561 90 01.
Achter in de kerk liggen folders met informatie over de
avonden van september 2020 tot en met januari 2021.

Vacatures in onze Parochiekern
Aan het begin van een nieuw seizoen maakt u vast de
balans op, wat ga ik dit jaar doen met mijn vrije tijd? Een
goed moment om eens te kijken of er iets voor u bij is bij de
vacatures in onze kerk.

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten
Een greep uit ons aanbod: Werkt u graag met kinderen en
wilt u op zondag helpen bij de Kinderwoorddienst? Of vindt
u het belangrijk dat de kerk er schoon uitziet en wilt u lid
worden van onze Huishoudelijke Werkgroep? Of bezoekt
u graag mensen en wilt u zich aanmelden bij het Wijkcontact? Of vindt u het fijn om te helpen alles klaar te zetten bij
de vieringen en om de functie van koster te vervullen?
Is uw interesse gewekt, neemt u dan contact op met Tilly
ten Thije, lid Pastoraatgroep, tel: 071-5612508.

Jubileum '300 jaar Zeemansorgel in
Voorschoten'

ve les op één van de basisscholen en amateur-organisten
kunnen onder begeleiding zelf een keer ervaren hoe het is
om op een historisch instrument te spelen.
Vanzelfsprekend voldoen alle activiteiten aan de coronarichtlijnen (zoals: beperkt aantal bezoekers, 1,5 meter afstand, registratie en hygiënemaatregelen).
Informatie en aanmelden op www.dorpskerkvoorschoten.nl
N.B. Voor het concert van 4 oktober in de Laurentiuskerk
ook aanmelden bij
stlaurentiusorgelconcerten@gmail.com !!

Koffieochtenden in het Pluspunt najaar 2020
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in De Augustinus
van september vinden de koffieochtenden in Het Pluspunt
in ieder geval t/m december geen doorgang. Met de gegevens betreffende het coronavirus die nu bekend zijn, alsmede de door de overheid aangescherpte regels acht ik het
risico te groot.
Bernard Warmerdam
Tel.: (071) 5313026 of e-mail: warmerdamjansen@ziggo.nl

Hij kent je
Omdat de Heer jou heeft gewild
ben je door Hem geschapen
Hij had zijn plan al voor je klaar
zag in de moederschoot jou slapen
opende stil je levensadem daar.
Op 3 november 2020 is het precies 300 jaar geleden dat
het hoofdorgel in de Dorpskerk in Voorschoten voor het
eerst dienst deed in de (voorganger van de huidige)
Dorpskerk. Het orgel is gebouwd door Jacobus Zeemans
uit Breda en beschikt over ongeveer 1300 pijpen, verdeeld
over 18 registers. Om dit 300-jarig jubileum van het orgel
onder de aandacht te brengen bij een breed publiek worden
er een aantal activiteiten georganiseerd in de maanden
september t/m november 2020. De aftrap is verricht op 27
september jl. door de internationaal bekende organist Leo
van Doeselaar.
Naast de traditionele Orgel-Beiaardconcerten zijn er een
wandelconcert van de rooms-katholieke Laurentiuskerk
naar de protestantse Dorpskerk, een orgel- en filmconcert
en een concert met vrouwenkoor Vox Clara gepland.
Op de echte verjaardag (3 november) wordt een lezing
gehouden over 300 jaar kerkmuziek, waarbij de bijbehorende muziek in het Sing-in-concert in dezelfde week gepraktiseerd wordt. De jeugd wordt de mogelijkheid geboden een
zogeheten 'Doe-orgel' in elkaar te zetten na een educatie-

Wanneer het donker in je leven komt
weet je dan in Zijn schoot gedragen
Hij kent je en herkent het kruis
weet ook je levensvragen
waar jij het niet alleen meer kunt
draagt Hij het met je verder
geef je maar over aan
het ritme van zijn tred.
Coby Poelman-Duisterwinkel
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. inleveren vóór 12 oktober 2020 bij het Kerkelijk Bureau of
de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).
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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

Verheugende toekenning
Op 31 augustus 2020 heeft onze parochiekern een toezegging ontvangen
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed tot een bedrag van 183.664
euro. Het bedrag representeert een
vergoeding van 60 procent van het te
verrichten groot onderhoud over de
aankomende vijf jaar ingaande 2021.
De desbetreffende overheidsregeling
heet Subsidieregeling instandhouding
monumenten.

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

Willy Govaerts-Blom
Guus Moussault
Wouter Nolet
Toos Onderdenwijngaard
Rien en Lily Dobbelaar
Jan Goorse
Netty Franken
Gertrude Dullaart-Sedee
Jim Wilde
Henny Driessen-van der Geest
Wim Dekker
Joost Rueb
Antonie Hoftijzer-Rijs

Het is voor de parochie H. Augustinus
en onze parochiekern De Goede Herder een enorme opsteker dat wij in
deze regeling vallen, want veel aanvragen van anderen zijn afgewezen. Op
deze manier is het mogelijk om met de
40 procent die de Goede Herdergemeenschap zelf moet opbrengen onze mooie kerk in goede staat te houden
en de omvangrijke lasten van groot
onderhoud te blijven dragen.
Tot slot: zonder de medewerking en
kennis van architect Paul Rietbroek die
ook geholpen heeft bij de vorige aanvraag en subsidietoekenning, was
deze aanvraag niet geslaagd. Aan
Paul hierbij onze dank voor zijn werk.
Bas van der Vegte, lid Beheercommissie

Gebedsintenties oktober
Voor de intenties van de Maria
Dagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Mat van Dael
Reinout Barge
Caspar Kerckhoff
Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers
Bob Polman
Bram Ettema
Cor Laarman
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Foto: Danielle Landesz-Campen

Mis 11 oktober 17.00 uur
Op (minstens anderhalve meter) afstand zullen wij pastoor Franken en
elkaar kunnen ontmoeten op zondag
11 oktober om 17.00 uur in de Eucharistieviering. Door de Beheercommissie zal pastoor Franken verwelkomd
worden in onze parochiekern. De
richtlijnen wat betreft zang zijn inmiddels bekend en houden in dat de vaste

'gezangen' gebeden zullen worden.
Enkele cantores zingen de wel toegestane gezangen. Anneke Huitink zal
samen met een violiste zorgen dat ook
instrumentale muziek de viering bijzonder maakt. Na afloop samenzijn is
binnen niet toegestaan, maar wellicht
is het weer mooi en kunnen wij buiten
voor de kerk elkaar begroeten.

Allerzielenviering op zondag
1 november 17.00 uur
Op zondag 1 november zullen in een
Eucharistieviering om 17.00 uur alle
overledenen en speciaal die van het
afgelopen jaar worden herdacht. Binnenkort ontvangen de nabestaanden
een uitnodiging daartoe.
De viering zal in overeenstemming met
het Covid-19-protocol van het RIVM
plaats vinden.
Ieder van de overledenen wordt bij
name genoemd en voor ieder van hen
wordt een kaars aangestoken. Enkele
cantores van het Dameskoor zullen in
de viering zingen. Na afloop gaan we
met familieleden en belangstellenden
in een stoet met lichten naar de begraafplaats waar de lichten bij de rustplaatsen van de overledenen kunnen
worden neergezet.
De pastor zal de graven zegenen. Door
deze rituelen geven we uitdrukking aan
de verbondenheid met elkaar en met
allen die ons zijn voorgegaan.
Wanneer u een dierbare heeft verloren
die u graag zou willen herdenken tijdens deze viering dan kunt u dit kenbaar maken aan het secretariaat van
onze parochie.
Voor hem of haar zal dan in die viering
eveneens een kaars worden aangestoken. Wilt u zo vriendelijk zijn uw
aanwezigheid bij de Allerzielenviering
tevoren te melden bij het secretariaat?
HR en Marie José Tiemstra

Wassenaar Gezamenlijk
Gezinskerk Wassenaar weer
gestart
Eindelijk daar waren ze weer… de
kinderen! Sinds de coronatijd waren er
nog geen kinderactiviteiten in de kerk
geweest. We hebben elkaar wel gezien via Skypekerk, maar afgelopen
zondag vond Gezinskerk weer plaats
in de kerk. Het was een grote vreugde
iedereen weer te zien. Het was ook
meteen de eerste keer dat de misdienaars weer van start gingen. Julie en
Kirsten beten de spits af en deden het
uitstekend. Na afloop van de viering
hadden de tien communicanten hun
laatste catechesebijeenkomst voordat
ze op 27 september hun Eerste H.
Communie doen. Ze leerden wat het
betekent om te Communie te gaan. Ze
oefenden hoe ze de Hostie ontvangen
en ze mochten alvast proeven. Voor
meer informatie over de activiteiten
van Gezinskerk Wassenaar:
gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl
MdM

Ouderavond
De ouders van de eerste communicanten hadden 8 september ouderavond.
Het was goed om elkaar weer te zien.
Er werd onder meer gepraat over het
Sacrament van Boete en Verzoening.
De avond werd besloten met een kort
moment van Aanbidding, omdat de
communicantjes dat ook zouden gaan
doen. Dat was een mooi moment van
verstilling midden in de drukte van het
dagelijks leven.
MdM

Diaken George toont de H. Hostie.

Communicanten hebben kort moment van
Aanbidding.

Uitleg van de diaken.

Duurzaam doen: Kleding ruilen
De textielindustrie is verantwoordelijk voor 10% van de totale wereldwijde CO2uitstoot en de textielindustrie groeit exponentieel. Als het zo doorgroeit, dan
zullen de broeikasgasemissies van de textielindustrie tegen 2030 met meer dan
50% zijn gestegen. Door lokaal je kleding te ruilen en deze een nieuw leven te
geven kunnen wij nu al een verschil maken.
Kledingruil: inbreng vrijdag 16 oktober van 15.00-16.00 uur. Uitzoeken: zaterdag
17 oktober van 14.00-16.00 uur in de St. Jozefkerk. Er is op 27 juni 2020 al veel
mooie kleding geruild, bezoekers waren erg enthousiast. We willen je vragen
om je goede kleding (alle maten, kinderen en volwassen) te bewaren voor de
kledingruilmiddag. En vertel het ook aan buren, vrienden en familie zodat we in
Wassenaar Duurzaam gaan doen. Blijft op de hoogte via: Facebook: 'Krijg de
kleertjes Wassenaar'.
Groene Meent en parochie H. Augustinus
Krijg de kleertjes Wassenaar: we zoeken vrijwilligers om op zaterdag 17
oktober mee te komen helpen. Om een indruk te krijgen is er een video: bit.
ly/krijg-de-kleertjes-wassenaar. Ben je bereid, meld je aan: secr@sintjozefwassenaar.nl. Ook mannen zijn zeer welkom...best veel sjouwwerk.....

De kinderen komen na de kinderwoorddienst terug in de kerk.
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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

Perspectief voor toekomst
begint altijd in 'hier en nu'
Deze opvallende zin uit de troonrede
op Prinsjesdag 2020 zette mij aan het
denken. In dit ‘coronatijdperk' worden
wij bij vrijwel alle gesprekken geconfronteerd met (steeds veranderende)
regels en wetten. Vaak zijn daarin
harde meningen van voor- en tegenstanders. Maar ook proef je daarin
veel kenmerken van angst en zorgen
en onbegrip. En gevoelens van eenzaamheid of onmacht om er iets tegen
te kunnen doen. Wat kan blijven? Wat
kunnen wij wel/niet behouden? Wat
kan ik er aan doen? Wie of wat kunnen
wij vertrouwen?

Als wij daarin ons best doen is er:
perspectief voor de toekomst! Voor
u… voor mij… voor de kerk… hier en
nu… vandaag en morgen.
Thea den Hollander

In zijn troonrede memoreerde de koning aan de brief van de 94-jarige Jan
Hoek, waarin deze aandacht en zorg
van jongeren ten aanzien van ouderen
vraagt. Maar dat ook ouderen naar
jongeren begrip moeten hebben. Ook
jongeren zijn in deze tijd beperkt in
vrijheden. Allen mogen wij dankbaar
zijn voor vrijheid in ons leven. Willen
wij die behouden dan moeten wij allemaal ons steentje daarin bijdragen.
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vurig verbreider van het geloof. Augustinus schreef vele geschriften. Als
Bisschop van Hippo deed hij veel goed
voor zijn gelovigen. Een van zijn vele
uitspraken was: ’Liefde moet u aandachtig maken voor uw medemens die
gebrek lijdt.’ Er werden vanuit de kerk
diverse vragen gesteld. Hierna sprak
diaken George Brink een dankwoord
uit aan pastoor Jeroen Smith. Het was
goed om op deze manier extra aandacht te mogen besteden aan de patroon van onze parochie, de H. Augustinus.
EvdW

Financiën

Dan rijst bij mij als christen de vraag:
'Kan God ons helpen?' Zoals in psalm
91 staat: ‘God mijn God, op U stel ik
heel mijn vertrouwen. Hij zal ons redden tot in lengte van dagen.’
En psalm 63: 'Hij zal ons redden. Zijn
hand zal mij vast blijven houden.'
Natuurlijk moeten wij meewerken aan
Gods genade. Niet met afwachten en
niets doen. Onze inbreng in kerk en
geloof en waar mogelijk geestelijke en
financiële hulp aan elkaar is onontbeerlijk.

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

Pastoor Jeroen Smith in de H.Laurentiuskerk
in Voorschoten. Foto: EvdW

Gelukkig blijft u als parochianen ook in
deze coronatijd nog trouw geven. Zelfs
op de nieuwe digitale manier via Givt.
Het tekort zal dit jaar voor de Sint Jozefkerk wel iets oplopen. Toch hebben
wij in de Beheercommissie besloten
om geen extra brief voor de Actie
Kerkbalans uit te sturen in oktober.
Maar extra giften zijn wel welkom.

Wel komen wij in januari weer bij u
terug voor de Actie Kerkbalans 2021,
De Augustinuslezing op donderdag 3 waarvoor de voorbereidingen nu al zijn
september jl. in de Sint Laurentiuskerk gestart.
in Voorschoten mocht zich verheugen
in een – in deze coronatijd – uitgebreid Zoals al eerder verteld is de herbegehoor. Eerst was daar de feestelijke stemmingscommissie Sint Jozefkerk
Augustinusviering, waarin het voltalli- in onderhandeling met een aantal
ge Pastorale Team voorging. Na een geïnteresseerde partijen. Ook zijn er
kopje koffie in het Bondsgebouw was gesprekken met ambtenaren van de
Pastoor Jeroen Smith de aangewezen Gemeente gevoerd. In november kunpersoon om ons te vertellen over de H. nen wij misschien iets meer vertellen.
Augustinus. Die in eerste instantie een Een aparte commissie kijkt naar de
'ruig’ leven leidde, en uiteindelijk tot toekomst van alle religieuze goederen.
inkeer kwam door de brieven van Sint
Paulus. Hij liet zich dopen, en werd een Gabrie Lansbergen

De Augustinuslezing

Parochiekern St. Jozef - Wassenaar
Misintenties

De opening van het schooljaar door de Sint Jan Baptistschool. Foto: Manon Houthoff

Opening van schooljaar
2020 / 2021
Het was een drukte van belang. De Sint
Jan Baptistschool kwam op vrijdagochtend 4 september jl. naar de Sint
Jozefkerk. Met elkaar vierden zij de
opening van het schooljaar. De directeur, Caroline de Wild, sprak de kinderen toe: ''Wij gaan op reis, op reis in dit
schooljaar.'' Ieder kind in een volgende
groep, was het eerst groep 4, nu op
reis in groep 5. Vorig schooljaar in
groep 6, nu in groep 7. En iedere reis
biedt verrassingen, biedt nieuwe mogelijkheden. Precies zoals Abraham
dat deed. Dat verhaal staat in de Bijbel.

De juf die dit voorlas vertelde dat
Abraham ook niet precies wist wat hem
te wachten stond. Maar toch vol goede
moed aan de reis begon. Ook onze
school, alle kinderen, beginnen vol
goede moed aan dit nieuwe schooljaar. Met plezier werden er liedjes gezongen, en het mooiste was het lied
van de Sint Jan Baptistschool: 'Onder,
boven, voor en achter, God is altijd bij
je!'. Zo enthousiast, met zulke mooie
bewegingen werd dit door de kinderen
uitgebeeld: dit wordt zeker een goed
schooljaar!
EvdW

Rozenkransgebed
Iedere woensdagavond om 19.00 uur
is er op 7, 14, 21 en 28 oktober
rozenkransgebed!
Tot nu toe is de heer A. Kors voorgegaan in deze vieringen in mei en oktober. In een eerdere Augustinus kunt u
een dankwoord aan meneer Kors teruglezen. Vanaf oktober zullen Marian
Noordover en Leo Elshout het voorbidden overnemen.

Zondag 4 oktober:
Uit dankbaarheid bij een 23-jarig huwelijk, en om zegen over dat gezin
Om zegen over nog een gezin
Sophia Catharina Wilhelmina Schrader-van Rhijn
Aad den Hollander
Johan Goudeau
Frans Linnebank
Trudy den Hollander
Corry van Hemert-Knijnenburg
Jo van der Ham-Onderwater
Mladen Rajic
Marco Rijnbeek
Adrianus kardinaal Simonis
Zaterdag 10 oktober: Hans van den
Broek // Rob Nagtegaal
Zondag 18 oktober en zaterdag 24
oktober: Marco Rijnbeek // Mladen
Rajic // Jo van der Ham-Onderwater
//Corry van Hemert-Knijnenburg. zondag 1 november Allerheiligen.
Maandag 2 november Allerzielen Sophia Catharina Wilhelmina Schrader-van Rhijn // Rob Nagtegaal.

In memoriam Trudy den
Hollander
Geertruida Petronella Cornelia Maria
den Hollander werd op 5 januari 1940
geboren aan het Ammonslaantje, daar
waar ze ook op 20 augustus jl. is gestorven.
' Vader, ik wil dat zij, die Gij Mij gegeven
hebt met Mij mogen zijn,waar ik ben',
lazen wij in Joh. 17. Trudy was een
trouwe Jozefgangster tot het laatst.
Gelukkig voelde zij zich in het belangrijke werk in ziekenhuis en kraamzorg
en genoot zij van studie, reis- en kunstervaringen. Helaas moest zij al vroeg
fysieke en geestelijke beperkingen
accepteren. Haar familie, vriendinnen
en anderen hebben haar niet in de
steek gelaten. Zij lieten net als Jezus
tot het einde niemand in de steek.
Moge Trudy in vrede zijn in Gods eeuwig licht.
Leo Elshout

De voorbeden werden door de kinderen voorgelezen. Foto: Leerkracht van groep 8.

Bron: Pixabay

Op zondag 1 november a.s., in de
viering van Allerheiligen, zullen ook
onze dierbare overledenen
herdacht worden.
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Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar
Kerk:
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
tel. 070 - 511 8133 (De Sloep)
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur
opgave misintenties: op spreekuur of telefonisch
Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl
Beheerder Sloep:
Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133,
privé: tel. 06 - 1666 7774
Referent voor Sint Willibrordus parochiekern:
diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl
Coördinator-liturgie:
ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie de Lit. Agenda op blz. 15 en 17)
In augustus geen zaterdagavondvieringen
kerk open vr 20.00-21.00 uur
Mariakapel open (7 dagen per week):
10.00-17.00 uur
IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s):
NL95 INGB 0000 1164 56
ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus
Beheercommissie:
Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk,
tel. 070 - 511 4624
Redactie voor parochieblad en voor website:
Louis Brackel (afgekort als LB):
e-mail: LF@brackel.info
tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ►
We zijn armen van geest! We hebben
behoefte aan alles. We zijn allemaal
arm van geest. Dat is de menselijke
conditie.

Durf kwetsbaar te zijn en om
hulp te vragen
Jezus begint zijn weg naar geluk te
verkondigen met een paradoxale
boodschap: "Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der
hemelen" (Mt. 5,3). We moeten ons
afvragen: wat wordt hier bedoeld met
'armen'? Als Matteus alleen dat woord
zou hebben gebruikt, dan zou het
simpelweg armoede in de economische zin van het woord hebben betekend. Maar het Evangelie volgens
Matteus spreekt over 'armen van
geest'. Wat wil dat zeggen?
De geest is volgens de Bijbel de levensadem die God inblies bij Adam;
het is onze meest intieme dimensie,
zogezegd onze geestelijke dimensie,
wat ons tot mensen maakt, de diepste
kern van ons zijn. De 'armen van
geest' zijn dus degenen die arm zijn en
zich arm voelen in het diepste van hun
zijn. Jezus noemt hen zalig, want aan
hen behoort het Rijk der hemelen. Hoe
vaak is ons niet het tegenovergestelde
verteld? We moeten iets of iemand zijn
in het leven... We moeten naam
maken... Daaruit ontstaat eenzaamheid en onvrede: als ik 'iemand' moet
zijn, ga ik de competitie aan met anderen en ben ik obsessief bezig met mijn
eigen ego.
Als ik niet aanvaard dat ik arm ben, ga
ik alles haten wat me herinnert aan mijn
eigen zwakheid. Want die zwakheid
verhindert me een belangrijk mens te
worden. Iedereen weet van binnen
heel goed dat hoeveel je ook doet, je
radicaal ontoereikend en kwetsbaar
bent. Er bestaat geen enkele truc om
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deze kwetsbaarheid te verhullen. Ieder
van ons is van binnen kwetsbaar en
moet die kwetsbaarheid in zichzelf
vinden. Trotse mensen vragen niet om
hulp, ze kunnen en willen niet om hulp
vragen, want ze willen laten zien dat
ze voor zichzelf kunnen zorgen.
Zovelen van hen hebben behoefte aan
hulp, maar hun trots verhindert hen om
hulp te vragen. En wat is het moeilijk
om een fout toe te geven en om vergeving te vragen! Want een trots iemand
lukt dat niet, die kan geen sorry zeggen. Zo iemand is niet arm van geest.
Maar de Heer wordt het nooit moe te
vergeven; wij zijn het helaas die het
moe worden om vergeving te vragen.
Het moe zijn om vergeving te vragen:
dat is een vreselijke ziekte! Waarom is
het zo moeilijk om vergeving te vragen? Omdat het ons hypocriete zelfbeeld vernedert. Maar steeds je eigen
tekortkomingen proberen te verhullen,
is vermoeiend en beangstigend.
Jezus Christus zegt ons: arm zijn is een
kans op genade; en toont ons een
uitweg. Ons is het recht gegeven om
arm van geest te zijn, want dat is de
weg naar het Rijk Gods. Maar dit is
belangrijk: we moeten onszelf niet
veranderen om arm van geest te worden. We moeten geen enkele transformatie doormaken, want we zijn het al!

Het Rijk Gods is van de armen van
geest. Er zijn mensen die de rijken in
deze wereld bezitten, ze hebben bezit
en luxe. Maar we weten hoe ze eindigen. Degene die echt heerst, is degene
die het ware goed meer weet lief te
hebben dan zichzelf!
Paus Franciscus
Bron: KN

Wijziging in aankondiging in het septembernummer over het koffiedrinken na afloop
In het septembernummer hadden wij een aankondiging opgenomen dat er op 2 zondagen
in september weer koffie zou
worden gedronken, weliswaar
buiten op het kerkplein.
Maar bij nader inzien werd dit
- vanwege de vereiste coronaregels die iedereeen dan hierbij in acht zou moeten nemen
- toch niet raadzaam gevonden.
Dus is dat koffiedrinken niet
doorgegaan en zal dat ook - tot
nader bericht - in de komende
maanden niet plaatsvinden.
LB

Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar

Restauraties bij de kerk en
op het kerkhof
In het Juli-Augustusnummer van De
Augustinus namen wij al een foto op
van het gerestaureerde H. Hartbeeld
op het kerkplein.
Maar er is in de voorgaande maanden
meer gerestaureerd door Ahrend van
Ipenburg, restaurateur; deze heeft in
mei en juni een aantal objecten van
onze kerk gerestaureerd. Hij is gespecialiseerd in de reiniging en het herstel
van natuursteen. Zo heeft hij een
schouw gerestaureerd in het Paleis op
de Dam.
Na het H. Hartbeeld was het 2e object
de keramieke plaquette in de muur bij
de (linker)zij-ingang van de kerk. De
beschadigingen in de blauwe mantel
op deze plaquette zijn hersteld en opnieuw gekleurd (zie de foto hierboven
links).
De meest complexe restauratie betrof

Bron: castricummer.nl

Wij gedenken de overledenen op maandag 2 november: Allerzielen
Op maandag 2 november Allerzielen
denken we nog meer dan anders aan
onze dierbare overledenen en bidden
wij voor hen.
We vieren Allerzielen zoals gebruikelijk met een Woord- en Gebedsviering,
aanvang 19.00 uur.
In deze viering, met zang van Pro Deo,
is diaken Brink de celebrant.
De namen van de parochianen die in
het afgelopen jaar zijn overleden zullen

het piëtabeeld bij het priestergraf op
ons kerkhof. Het beeld (zie de foto
hierboven rechts) dateert uit de 19de
eeuw. In het beeld zaten veel scheuren
en zelfs gaten in een hand en de mouwen. Het beeld bestaat deels uit gietwerk en is gewapend met betonijzer.
Het beeld ziet er nu weer gaaf uit. Ook
de tekstplaat op het priestergraf is
schoongemaakt en de letters worden
binnenkort ingekleurd.
Het hekwerk rondom het priestergraf
zal binnenkort nog worden opgeknapt.
Vermeldenswaard is dat op de tekstplaat is vermeld dat de 1e priester in
dit graf is begraven in 1832 (dus ruim

vóórdat de huidige kerk werd gebouwd
en in gebruikgenomen in 1906). Ook
de bouwpastoor van de huidige kerk,
pastoor Bruijstens, ligt er overigens
begraven sinds 1906; deze heeft dus
maar kort kunnen 'genieten' van de in
zijn opdracht en door hem uit persoonlijke financiën betaalde kerk. Uit de
namen op de tekstplaat blijkt dat er in
totaal 17 priesters in de loop van een
kleine 200 jaar in dat graf zijn begraven
(de laatste was pastoor Wentholt in
1994).
Met de restaurateur is afgesproken dat
hij deze 3 objecten jaarlijks zal onderhouden, zodat zij in goede staat blijven.

worden genoemd, waarbij een kaarsje
wordt aangestoken.
Hun nabestaanden worden speciaal
uitgenodigd, maar uiteraard zijn alle
parochianen van harte welkom bij deze
bijzondere en - hopen wij - troostrijke
viering.
Na afloop van de viering gaan we zingend in processie met de lichtjes naar
het met fakkels verlichte kerkhof, waar
de graven met wijwater worden besprenkeld, en waar we de lichtjes op
de graven plaatsen.
LB

de Beheercommissie

Oktober-Mariamaand
In dit nummer voor oktober - de Mariamaand - mag een afbeelding van Maria
toch niet ontbreken.

Bron: limburger.nl
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Bron: nl.wikipedia.org

Misintenties
Pro Deo onder leding van de dirigent Thom van Leeuwen tijdens een repetitie op 9 september

Pro Deo zingt weer, weliswaar wel in een sterk uitgedunde bezetting en met
nogal wat andere (tijdelijke?)
wijzigingen
Op zondag 6 september was het voor
de koorleden van Pro Deo de 1e keer
dat zij weer zongen tijdens een viering
in onze kerk. Vanwege de coronamaatregelen voor koren kon dit
(slechts) met 8 personen en in een
opstelling versprongen ten opzichte
van de voorbuurman/-vrouw en op een
onderlinge afstand van ruim 1,5 meter.
Op de foto ziet u hen in dezelfde opstelling tijdens een repetitie.
Ook de plaats waar ze gedurende de
coronatijd zingen is afwijkend van
voorheen: nu vanuit 3 apart gezette
banken achterin de kerk, vlakbij de
grote openstaande deur ter bevordering van de ventilatie, ook dat kunt u
zien op de foto. Ook mogen zij in coronatijd - om te voorkomen dat de kerkgangers een en ander gaan meezingen, hetgeen ongewenst is - niet de
gebruikelijke gezangen zoals het 'Heer
ontferm U', het 'Heilig, heilig' en het
'Lam Gods' zingen!
Van de kerkgangers op die zondag
hoorden we overigens zeer verheugde geluiden over het feit dat er weer
gezongen werd!
Dus er is nogal wat anders in deze tijd!
Noot: na alle positieve geluiden, moet
tenslotte de aantekening worden ge-

maakt dat het zingen door Pro Deo zo
maar afgelopen zou kunnen zijn indien
wellicht in de toekomst meer beperkende maatregelen door de overheid
zouden worden afgekondigd in verband met corona!
LB

In memoriam
Op 81-jarige leeftijd is op 27
augustus jl. overleden de
heer Emiel Ferdinand van
Veen.
Zijn laatste woonadres was in
Noordwijk.
De uitvaart werd gehouden op
3 september jl. in onze kerk,
waarna hij is begraven op ons
kerkhof.
Op 95-jarige leeftijd is op 4
augustus jl. overleden mw.
Margaretha Petronella Hillegonda van Rijn-van Hemert.
Haar laatste woonadres was
aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat.
De uitvaart werd gehouden op
10 september in onze kerk,
waarna zij is gecremeerd.
Mogen zij opgenomen worden
in Gods eeuwige liefde.

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

Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klachten/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
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Contacten
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

Centraal Secretariaat

Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31,
2241 PJ Wassenaar
ma t/m do 9.30-17.00 uur
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website:

www.parochie-augustinus.nl
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens,
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Redactie De Augustinus
Hoofdredacteur:
Pastoor Rochus Franken
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl (EvL)
Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210,
e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL)
2e Eindredacteur:
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com (AvdV)
Locatieredacteuren:
• H. Joannes de Doper Katwijk:
Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218,
e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH)
Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935,
e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH)
• H. Willibrord Oegstgeest: vacature
• H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten:
Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137,
e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ)
• De Goede Herder Wassenaar:
Hanneke Reuser, tel. 070 386 6039,
e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR)
• St. Jozef Wassenaar:
Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594,
e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW)
• Sint Willibrordus Wassenaar:
Louis Brackel, tel. 06 2602 6005,
e-mail: LF@brackel.info (LB)
• Wassenaar Gezamenlijk:
Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594,
e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW)
Mirjam Aerden (MdM)
Liturgische Agenda:
Charlotte van Steijn, tel. 070 517 5304
e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com
Logistiek:
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com (AvdV)
Telefoonnummmers secretariaten:
071 - 402 9402 H. Joannes de Doper
071 - 517 5304 H. Willibrord
071 - 561 2508 H. Laurentius en De Moeder Gods
070 - 517 8278 De Goede Herder
070 - 511 4262 St. Jozef
070 - 511 8133 Sint Willibrordus
Inleverdatum kopij novembernummer 2020 uiterlijk 14 oktober 2020:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 31 okt. - 6 december 2020
Verschijningsdatum: 27 okt. 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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