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Bij de voorplaat
Kerststal in de St. Willibrorduskerk
in Wassenaar
Foto: Mirjam Franken

Gebedsweek voor de Een-
heid van de Christenen,   
17 t/m 24 januari 2021
'Een bijzondere plaats van ontmoeting
tussen katholieken en christenen die
tot andere Kerken en kerkelijke ge-
nootschappen horen, wordt dus ge-
vormd door het gemeenschappelijk
gebed om de genade van de eenheid
te verkrijgen en om God de gemeen-
schappelijke noden en zorgen voor te
leggen en dank te zeggen en zijn hulp
in te roepen.’
Dit is hetgeen de Nationale Raad voor
de Liturgie hierover meldt op de web-
site. Paus Franciscus heeft in één van
zijn apostolische brieven eveneens
aandacht gevraagd voor deze Interna-
tionale Gebedsweek voor de Eenheid.
In onze parochie H. Augustinus is het
goed dat deze belangrijke week niet
zonder aandacht voorbij gaat. Onge-
twijfeld kan er in de vieringen tussen
17 en 24 januari 2021 extra voor wor-
den gebeden.
 
EvdW

Niet van brood alleen... 
Hoe runt u uw huishouden? Komt u uit,
aan het einde  van de maand? Kunt u
nog sparen van uw inkomsten, houdt
u geld over? Ik niet. De kerk ook niet.
Nu, in deze coronatijd, moeten wij
soms ’voor de vogeltjes’ stoken. Door
het veelvuldig ventileren is het – nu het
winter, nou ja een zacht wintertje
wordt – sneller koud in de kerk. Oef,
en die verwarming maar loeien! Kost
geld, en wat kost geen geld? Gelukkig
hebben wij daar ook ervaring mee:
aandacht, een gesprek, een telefoon-
tje, een bemoedigend woord, dat is van
het grootste belang. Het samenkomen
in onze kerken, ook al is dat in deze
huidige tijd niet altijd gemakkelijk, is
belangrijk. Je ziet en spreekt elkaar!
Dat neemt niet weg dat uw financiële
bijdrage aan de kerk eveneens onmis-
baar is.
 
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie
van de Rooms-Katholieke Kerk, de
Protestantse Kerk, de Oudkatholieke
Kerk van Nederland en, sinds 2018, de
Evangelische Broedergemeente. Al
sinds 1973 werken kerkgenootschap-
pen samen in de Actie Kerkbalans en
doen zo een beroep op de plaatselijke

geloofsgemeenschappen voor een fi-
nanciële bijdrage. Jaarlijks vragen zij
hun leden in de tweede helft van janu-
ari een financiële bijdrage te leveren
aan hun eigen plaatselijke kerk. De
kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud
van het gebouw, de koffie, maar ook
het personeel en missionaire en maat-
schappelijke projecten kosten geld.
Daarom is er de Actie Kerkbalans.
De actieperiode van Kerkbalans 2021
is van 16 t/m 30 januari.
Er zullen weer vele parochianen op
pad gaan om de formulieren van Kerk-
balans 2021 bij u in de brievenbus te
deponeren. Heel blij zijn wij met uw
gaven. Niet alleen de verwarming,
maar het onderhoud van de gebouwen
vergt offers. De personeelskosten zijn
belangrijk. De kosten van de eredienst
(kaarsen, wierook, misboekjes) lopen
op. Het vraagt nog net geen ’bedstro’,
dat is alleen als je verhuist!
Dank voor al die jaren waarin u trouw
uw kerkbijdrage heeft overgemaakt.
Wij hopen en wensen dat u dat nog
lang zult mogen en kunnen doen.
Samen kunnen wij van betekenis zijn
en blijven voor de mensen om ons
heen.
 
Emmy van der Wilk
2de secretaris parochiebestuur

Adventsactie 2020
Zie pagina 8 van De Augustinus van
afgelopen november
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Van de bestuurstafel



Ieder mens een kind van God
 
De advent is begonnen. We denken in deze tijd aan Maria en
Jozef die op weg gaan naar Bethlehem, de stad van Juda,
waaruit ook koning David is geboren.
 
Wie van de reisgenoten heeft toen geweten van de vreugdevolle
verwachting die bij Maria en Jozef leefde? O ja, het was bij Maria
wel zichtbaar dat ze een kind in de schoot droeg. Maar het zou
nog wel enige tijd duren voor het de mensen duidelijk was dat dit
kind de langverwachte Messias zou zijn. Jaren later drong het nog
niet echt door. Daar getuigen opmerkingen van zoals: “Is hij niet
de zoon van Jozef, de timmerman uit Nazareth?”
 
Met Kerst wordt het kind geboren. God wordt mens. God identifi-
ceert zich sindsdien met ieder mens op deze wereld. Ieder mens
is ongelofelijk kostbaar in zijn ogen.
Helaas is daar weinig van terug te vinden in de manier waarop wij
soms over elkaar praten. Vaak gaat het over het slechte bij de
ander. Roddelen noemen we dat. Maar ieder mens is in Gods
ogen een parel. Zou ons gesprek dan niet wat meer over de goede
eigenschappen van elkaar kunnen gaan?
 
Op het moment dat ik dit schrijf is het door corona totaal onzeker
of we nog iets van Kerstmis kunnen vieren. In ieder geval zal het
niet zijn op de manier die we graag willen. Ik weet niet hoe het u
vergaat. Na al het slechte nieuws over corona heb ik intens be-
hoefte aan goed nieuws. Misschien kunnen we dat elkaar geven
door nooit te vergeten dat ieder mens een kind is van God? Dan
wordt het straks toch een beetje Kerstmis. In die zin wil ik u namens
het Pastoraal Team een Zalig Kerstmis wensen en een beter 2021
dan het afgelopen jaar.
 
Pastoor Rochus Franken
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V.l.n.r. diaken George Brink, pastoor Rochus Franken, kapelaan Boris Plavčić en diaken Peter
Winnubst

Uit het Pastoraal Team
VIERINGEN MET KERSTMIS IN
CORONATIJD
 
Elk jaar weer is Kerstmis een hoogte-
punt in ons kerkelijke leven. Veel meer
mensen dan gewoonlijk nemen deel
aan de vieringen in de kerk. Zij willen
de Geboorte van Jezus meevieren en
zoeken de geborgenheid van kerk en
geloof, ook als zij daar de rest van het
jaar weinig aandacht voor hebben.
Het stemt dankbaar dat de komst van
het Licht van Christus in de wereld ook
na tweeduizend jaar nog zovelen in
beweging brengt. Maar in deze tijd van
corona vormt dat tegelijk een pro-
bleem.
Naar alle waarschijnlijkheid mogen wij
ook met Kerstmis maar 30 mensen
tegelijk in een viering verwelkomen,
inclusief de kinderen. Daarbij zal sa-
menzang van de vertrouwde kerstlie-
deren niet mogelijk zijn, en waarschijn-
lijk evenmin koorzang. Het niet mogen
zingen van kerstliederen is een extra
handicap voor de gezinsviering waarin
dit zeker een onmisbaar onderdeel is.
Bovendien is het niet toegestaan op
één dagdeel meer dan één viering in
een kerk te houden.
 
Vieringen met kerkgangers vrijwel
onmogelijk
Overwegend dat er in de vieringen op
Kerstavond per kerk gemiddeld zo’n
1000 mensen naar de kerk komen,
maakt dit vieringen met kerkgangers
vrijwel onmogelijk. Want wie gaat be-
slissen wie de enkele ‘gelukkigen’
zullen zijn die naar de kerk mogen
komen? Het betekent óók dat honder-
den anderen teleurgesteld thuis moe-
ten blijven. Zo’n keuze mag je uit soli-
dariteit met elkaar eigenlijk niet maken!
Zelfs in het meest optimistische scena-
rio zal met Kerst toch de 1,5 m regel
onverkort blijven gelden. Dan mogen
er 100 mensen komen. 100 Mensen is
nog steeds een heel klein gedeelte van
wat normaal in meerdere vieringen
komt op Kerstavond. Nogmaals: wie
gaat selecteren wie er wel en wie er
niet mag komen? Nu al (begin novem-
ber) proberen mensen te reserveren
voor Kerst. Ook in het meest optimis-
tische scenario zal waarschijnlijk
slechts één viering per dagdeel toege-
staan zijn, waar we in normale tijden
gewend waren meerdere vieringen op
Kerstavond te houden.

Zalig Kerstmis
Er is geen mens die ooit het jaar 2020
zal vergeten. Men zou er boeken over
kunnen volschrijven. Ieders leven is op
zijn kop gezet door de corona. Ons
wordt nog steeds gevraagd ons aan
ongewone regels te houden, opdat de
pandemie zo snel mogelijk voorbijgaat,
die al vele slachtoffers heeft gemaakt.
De regels hebben ons sociale leven
aangetast. De mensen kunnen niet
meer leven naar hun vertrouwde ge-
woontes. Onze vrijheid is aangetast.
We kunnen concluderen dat niemand
hier beter van wordt. Kunnen we dan
zo snel mogelijk weer terug naar…
naar wat en wie? Naar het oude be-
staan? Naar de vrijheid waarin we alles
weer mogen en kunnen?
Onderweg naar een van de mooiste
feesten in het jaar, Kerstmis, gaan we
terug naar Hem die daar in de Kerst-
kribbe ligt. De Kerstdagen in 2020 lij-
ken op de eerste Kerstdagen in het jaar
0. Er waren ook toen geen menigten
mensen die kwamen om de geboorte
van Jezus te vieren. Maar een enkeling
kwam naar het Kind Jezus kijken: de
drie Wijzen, enkele herders en dieren.
Natuurlijk mogen we Maria en Jozef
niet vergeten. Bij de eerste Kerst ging
het alleen om Jezus in de Kribbe: Hem
te bezoeken en in aanbidding bij Hem
te zijn. Je kon in stilte bij Jezus zijn
zonder prachtig koor of een versierde
stal, er waren geen lampjes die brand-
den en geen grote kerstbomen. Wat
voor een Kerst was dit? Als we het
antwoord willen weten, kunnen we dat
juist dit jaar ontdekken, gedwongen
door de pandemie. Terwijl ik dit schrijf,
ben ik me ervan bewust dat u, jij, nu
zult verzuchten: nee, niet nog een
verandering! Het was altijd zo ver-
trouwd om samen in een volle kerk
Kerstmis te vieren! Het deed ons zo
goed! Dat zal dit jaar toch niet veran-

deren, het zal toch niet waar zijn?!!! We
zijn ons ervan bewust dat dit veel van
u vraagt; dat het u verdrietig maakt
misschien, of boos, dat u teleurgesteld
bent in de Kerk, in uw pastoraal team,
in de overheid. Toch wil ik de kans
grijpen die ons geboden wordt om op
dezelfde manier Kerstmis te vieren als
Moeder Maria, Sint Jozef, de drie Wij-
zen en de herders deden.
De engelen in de hemel hebben alles
live gevolgd en hebben aanschouwd
hoe God mens is geworden en gebo-
ren werd. Het heilig Evangelie volgens
Lucas vertelt ons hoe plotseling enge-
len verschenen aan de herders en hoe
ze God loofden en weer naar de hemel
gingen. Vele mensen zullen Kerstmis
niet in de kerk vieren omdat die onvol-
doende plaats kan bieden of omdat er
alleen een livestream mogelijk is. Dat
we dan net als de engelen, die live alles
volgden, ook God weten te loven en te
prijzen. Dat we vanuit de plaats waar
we zijn, thuis, onze lofprijzing laten
horen en dat die tot in de hemel door
mag klinken. Dat we bij de openstelling
van de kerk naar de kerststal mogen
komen, net als de drie Wijzen en de
herders, om onze geschenken aan
Jezus en Maria toe te vertrouwen. De
Wijzen brachten goud, wierook en
mirre. Laten wij naar Jezus komen met
geloof en met de talenten die ieder van
ons gegeven zijn. Dat we aangekomen
bij de Kerststal Jezus vol liefde aanbid-
den en net als Maria en Jozef in stilte
bij Hem zijn. In stilte het Woord lezen,
liederen zingen, de Heer aanschou-
wen en Hem geschenken aanbieden.
Het grootste geschenk? Onszelf, dat
we in ons leven Jezus willen dienen en
volgen, zodat we ‘schitteren als sterren
in het heelal’ (Fil. 2,15). Zalige Kerst
en Gezegend Nieuw Jaar!
 
Kapelaan Boris
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Pastoraal Team



 
Moeilijke en pijnlijke beslissing
Om deze reden heeft het pastorale
team in zeer nauw overleg met verte-
genwoordigers van de pastoraatgroe-
pen tot zijn grote spijt moeten besluiten
dat de vieringen op Kerstavond en
Eerste Kerstdag zonder kerkgangers
zullen plaatsvinden en alleen via een
livestream te volgen zijn.
Op Kerstavond zal er vanuit elk van
onze vier dorpen een Kerstnachtmis
worden gestreamd, op Eerste Kerst-
dag zal er één Eucharistieviering ge-
streamd worden voor de hele parochie.
Tevens onderzoeken we of een ge-
streamde gezinsviering mogelijk is.
Dit betekent ook dat de aanvangstijden
aangepast worden. Ze zullen anders
zijn dan de afgelopen jaren. Houdt u
alstublieft goed de website, digitale
nieuwsbrief, mededelingen in de kerk
in de gaten voor de juiste informatie.
Daarnaast zal er per kerk bekeken
worden op welke tijden de kerk open
kan zijn voor het opsteken van een
kaarsje en het bezoeken van de kerst-
stal.
We vinden dit als pastoraal team ont-
zettend verdrietig. Het is een hele
moeilijke en pijnlijke beslissing die we
liever niet hadden genomen. Wie had
ooit kunnen denken dat we door coro-
na zelfs het mooie Kerstfeest niet
kunnen vieren zoals we dat gewend
zijn? We zien helaas geen andere
mogelijkheden om het te organiseren
dan via livestream. Mocht zich de ko-
mende weken een onverwacht positie-
ve ontwikkeling voordoen, waardoor
het 1,5 m afstand houden niet meer
nodig is of de bisschoppen terugko-
men op hun besluit dat maar  1 viering
per dagdeel mogelijk is, zullen we
zeker kijken of er wel mensen bij de
vieringen kunnen zijn. Houdt u daarom
onze website goed in de gaten.
 
We hopen en bidden dat de blijde
Geboorte van Christus toch dit jaar
werkelijk gevierd en gevoeld mag
worden, in ons hart, onze gezinnen en
onze gemeenschap, die niet fysiek,
maar wel geestelijk kan samenkomen.
 
Namens het Pastorale Team,
Pastoor Rochus Franken
 

Geplande livestream vieringen
Vooralsnog zijn de tijden van de
livestream vieringen op 24 december:

 
Gezinsviering                    17.00 uur
livestream in Katwijk
Katwijk                               20.00 uur
Oegstgeest                        20.00 uur
Willibrordus Wassenaar    22.00 uur
Voorschoten                      22.00 uur  
 
Op 25 december is de livestream
viering in Voorschoten      10.30 uur
 
www.parochie-augustinus.nl

Tussenbeide in een nieuw
jasje
Tussenbeide is de informatie- en inspi-
ratiekrant van het bisdom Rotterdam.
Het blad verschijnt vier keer per jaar
met informatie en inspiratie voor het
geloofsleven in de Kerk van Rotter-
dam.
Omdat het diocesane nieuws tegen-
woordig vooral online wordt gebracht,
met meer dan duizend abonnees op
de digitale nieuwsbrief bisdomrotter-
dam.nl, is de Tussenbeide vernieuwd.
Begin oktober is het eerste geheel
vernieuwde nummer verschenen. Wat
vindt u ervan? Geef uw mening. Doe
mee met de enquête.
 
Wilt u Tussenbeide thuis ontvangen?
Dat kan. Meldt u aan voor een persoon-
lijk abonnement via:
tussenbeide@bisdomrotterdam.nl. We
vragen u jaarlijks een bijdrage in de
vorm van een gift. Als richtbedrag kunt
u denken aan € 12,50.
 
Begin december verschijnt het kerst-
nummer. Dit wordt in alle parochies
verspreid.
Bron: bisdom Rotterdam

Huilend kind in de kerk
Paus Franciscus gaf ouders met jonge
kinderen weer een mooie bemoediging
om ontspannen naar de kerk te komen
met hun kroost. Tijdens de algemene
audiëntie van 21 oktober zei hij:
“Toen de lectoren net de bijbelteksten
lazen trok een huilend kindje mijn
aandacht. En ik zag dat de moeder het
kindje knuffelde en de borst gaf. Ik
dacht: zo doet God dat ook met ons,
zoals die moeder. Ze probeerde haar
kindje zo teder te wiegen en de borst
te geven. Dat zijn prachtige beelden.

Leonora mag Paus Franciscus begroeten,
zomer 2019. Foto: MdM

Als er in de kerk eens een kindje huilt,
weet dan dat daar ook de tederheid van
de moeder aanwezig is, zoals van-
daag. De tederheid van een moeder is
het symbool van Gods tederheid met
ons. Leg een kindje dat in de kerk huilt
nooit het zwijgen op, nooit. Want zijn
stem trekt Gods tederheid aan. Be-
dankt voor uw getuigenis.“
 
MdM/Bron: KN Redactie 22 oktober
2020
 

Nacht van de Theologie
Theoloog en lekendominicaan Erik
Borgman heeft het beste theologische
boek van het jaar 2019/2020 geschre-
ven. Dat maakte de boekenjury van de
'Nacht van de Theologie' bekend.
De jury bestaat uit recensenten van het
dagblad Trouw en het Nederlands
Dagblad. 'Alle Dingen Nieuw' is het
eerste deel van een driedelige serie
over theologie in de 21e eeuw. De
schrijver onderzoekt in dit boek waar
theologie begint en wat theologie op
het oog heeft. Daarvoor gaat hij in
gesprek met denkers, wetenschap-
pers, kunstenaars en mystici uit heden
en verleden.  "Ik geloof dus dat het kan:
schaamteloos en zonder terughou-
dendheid theologisch spreken en den-
ken, en zo precies de eigen tijd en de
eigen situatie in het hart treffen. God is
in zijn liefde altijd al bij deze situatie, of
we ons dit nu realiseren of niet", zegt
Borgman er zelf over.
Bron: Dominicaans Nederland
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Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk



Wat is biechten?
 
In de Bijbel lezen we dat Jezus ons
vraagt, te leven zoals Hij ons heeft
voorgedaan. Jezus leefde helemaal
vanuit liefde: Hij hield veel van zijn
Vader in de hemel, en Hij hield zoveel
van de mensen dat Hij zijn leven voor
hen gegeven heeft.
 
Als we Jezus volgen, proberen ook wij
liefdevolle mensen te zijn. Mensen die
geven om God en die goed zijn voor
de mensen om ons heen. Maar helaas,
we zijn geen heiligen en allemaal doen
we wel eens verkeerde dingen.
 
Jezus wil altijd opnieuw met ons
beginnen
Dan is het goed om te weten, dat Jezus
steeds weer opnieuw met ons wil be-
ginnen, als we verkeerde dingen heb-
ben gedaan. Hij wil ons die dingen
vergeven als we ze eerlijk aan Hem
vertellen.
 
Dat is wat er gebeurt in de biecht: je
vertelt aan een priester welke dingen
je verkeerd hebt gedaan. Namens
Jezus luistert de priester naar je (hij zal
dat nooit aan iemand anders doorver-
tellen) en namens Jezus vergeeft hij je
die verkeerde dingen.
Hij zal je vragen om daarvoor iets terug
te doen: bijvoorbeeld een gebedje
zeggen om het goed te maken met
God, of naar iemand toegaan met wie
je ruzie hebt gemaakt om het bij te
leggen.
 
Het is fijn om zo weer opnieuw te kun-
nen beginnen, je kunt daar blij en op-
gelucht van worden. Het helpt echt!
 
Diaken George Brink

Mijn oma is dood. Mijn
opa is pas overleden.
Hebben ze elkaar nu
teruggevonden?
 
Veel mensen hopen dat ze na hun
dood in de hemel de mensen zullen
terugvinden van wie ze veel gehouden
hebben: hun vader en moeder, hun
overleden man of vrouw, of broers en
zussen. Veel katholieken geloven ook
dat hun dierbaren die overleden zijn,
vanuit de hemel een beetje op hen
passen en zo nodig een goed woordje
voor hen doen bij God.
 
Hoe het in de hemel precies zal zijn,
weet niemand. Jezus heeft bijvoor-
beeld gezegd dat er daar niet meer
getrouwd zal worden. Maar waar we
wel zeker van mogen zijn is, dat men-
sen in de hemel helemaal gelukkig
zullen zijn, omdat ze heel dicht bij God
zullen zijn, en omdat er geen kwaad
meer zal zijn, geen ziekte en geen
dood.
 
Sommige mensen denken dat de
mensen in de hemel zo blij zullen zijn
om dicht bij God te zijn, dat ze alleen
nog maar op Hem gericht zullen zijn en
niet meer zullen verlangen naar de
mensen van wie ze hier op aarde ge-
houden hebben. Ikzelf hoop in de
hemel van God te mogen genieten
dichtbij de mensen van wie ik hier het
meest gehouden heb, en ik hoop – net
als jij misschien – dat mijn opa's en
oma's daar weer samen zijn.
 
In ieder geval zullen ze het goed heb-
ben in de hemel!
 
Diaken George Brink

Gebed voor de Advent
 
In deze Advent worden wij ons weer
meer bewust van alle vragen en ver-
wachtingen in ons leven.
 
Wij willen proberen het antwoord op
deze vragen niet zozeer te zoeken in
luxe, comfort en macht, die toch niet
blijvend zijn, maar bij U, God, die ons
diepste geluk wil.
 
Help ons daarom meer tijd te maken
voor stilte, bezinning en gebed.
 
Doordring ons van uw blijde bood-
schap.
 
Maak ons geestdriftig als Jesaja, zodat
wij onze medemensen nieuwe moed
kunnen geven.
 
Kom ons te hulp, want allen zijn wij
onmachtig.
 
Vervul ons met een groter geloof en
met uw Geest, die ons in staat stelt uw
komst voor te bereiden. Amen.
 
(Bron: 'Al de dagen van ons leven',
Altoria-Averbode, 1986)

Maria in verwachting (bron: nl.pinterest.com)

Ave Regina Caelorum
Gegroet, gij hemelkoningin, gegroet
gij, engelenvorstin; gij wortel die het
leven draagt, gij poort waaruit het licht
ons daagt. Verheug u, wonderschone
Maagd. Vaarwel en bied uw hulpbe-
toon, wees onze voorspraak bij uw
Zoon.
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Spiritualiteit



Gebed van de maand
Liefdevolle God,
geef mij rust en vertrouwen,
opdat ik me niet laat meeslepen
door angst en paniek.
 
Geef mij wijsheid,
zodat ik het goede kan doen
en het dwaze laat.
 
Sterk mij in Uw liefde,
zodat ik oog en oor kan hebben
voor mijn medemens
en Uw kracht kan ervaren,
om hulp te accepteren waar ik dit nodig heb
en om anderen te helpen waar ik kan.
Amen
 
Bron: Gebedenboek

Heilige van de maand: H. Stefanus
'Is de wind stil met Sint Steven,
dan zal het jaar goede oogst geven'
(Weerspreuk)
 
Sint Steven, eerste martelaar,
De stenen vallen dof en zwaar,
Maar is uw oog met bloed belopen,
Verrukt ziet gij de hemel open.
O bid dat, als mijn uur eens slaat,
Ook mij de hemel openstaat.
(Gabriël Smit en Piet Worm)
 
De naamdag van de Heilige Stefanus is op 26 december,
Tweede Kerstdag. Stefanus staat bekend als de eerste
martelaar. Daarnaast was de heilige Stefanus de eerste
diaken van de zeven diakens die werden aangesteld door
de apostelen. Hand 6: 3-6
 
Stefanus wordt weergegeven als een man vol geloof en
Heilige Geest. Zonder angst kwam hij uit voor zijn geloof.
Vol genade en kracht deed Stefanus grote wondertekenen
onder het volk. Stefanus ijverde in zijn dienstbetoon en in
zijn verkondiging van het geloof. Dat blijkt onder andere ook
uit zijn preek die is opgenomen in Handelingen 7.
Stefanus legde getuigenis af dat Jezus Christus de ware
Messias is. Dit maakte dat hij ernstig werd gehaat door de
joodse hogepriesters en ouderen. Hij verkondigde zijn ge-
loof zo puur en zo krachtig, dat de hogepriesters en oude-
ren woedend werden en tegen hem knarsetandden. Nadat
Stefanus de hogepriesters en de ouderen had beschuldigd
van de moord op Jezus Christus de Messias, en had ver-
kondigd van Gods heerlijkheid met de Mensenzoon aan
Zijn rechterhand, werd hij door hen tot steniging veroor-
deeld. Door een woedende menigte werd hij buiten de
muren van Jeruzalem gesleept en daar gestenigd.
 
Zelfs tijdens de steniging, tijdens zijn executie, was Stefa-
nus standvastig in zijn geloof. Terwijl Stefanus werd geste-
nigd, bad hij tot Jezus: “Heer Jezus, ontvang mijn geest.”
Hij viel daarna op zijn knieën en riep: “Heer, reken hen deze
zonde niet aan.” Na deze woorden gaf hij de geest.
Paulus werkte aan zijn executie mee, zoals blijkt uit de
bijbel. De getuigen legden immers hun mantels neer aan
de voeten van een jonge man die Saulus heette. Op weg
naar Damascus, na de steniging van Stefanus, werd Saulus
geraakt door het geloof in Jezus Christus. Na zijn bekering
nam hij de naam Paulus aan.
 
De heilige Stefanus is de patroon voor koetsiers, paarden-
knechten, metselaars, kleermakers, wevers, steenhou-
wers, timmerlui en kuipers.
Als diaken was Stefanus er immers voor de mensen, voor
de gehele maatschappij. Hij fungeerde vanuit zijn diaken-
roeping als brug tussen de kerk en de maatschappij. Van-
daar dat hij patroon is voor de mensen die in zijn tijd de
basisberoepen vervulden in de samenleving.
Stefanus is tevens de patroon van alle diakens, omdat hij
een groot voorbeeld en voorganger is. Hij is er ook voor de
vervolgden, de mensen die worden veroordeeld en in nood
verkeren. Hij is de patroonheilige van scholieren, daar

diakens vroeger ook belast waren met de zorg voor liturgi-
sche boeken en daarmee het onderwijs.
Daarnaast kan tot Stefanus worden gebeden om hulp bij
hoofdpijn, steenziekte, zoals gal- en nierstenen en bij
krankzinnigheid.
Wanneer wij het zwaar hebben, kunnen wij ons altijd tot
Stefanus richten om een deel van zijn kracht en standvas-
tigheid. Hij is er vanuit zijn liefde voor Christus voor ons
allemaal.
 
Diaken Peter Winnubst

Bron: Wikimedia Commons
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KERSTNUMMER - DUBBELNUMMER
 
In het vorige nummer hebt u kunnen lezen dat de redac-
tie besloten heeft om in de toekomst het kerstnummer
van De Augustinus twee maanden te laten beslaan:
december en januari. Dit heeft logistieke redenen: de
feestdagen in december vormen een drukke periode,
zowel voor de uitgever als voor de redactie. Onder de
kerstboom of bij de oliebollen aan het januarinummer
werken is niet altijd een feest. Daar komt bij, dat De
Augustinus in een aantal parochiekernen door de zoge-
heten lopers bezorgd wordt. Dat is rond de jaarwisseling
niet altijd goed te plannen, vanwege de soms late lever-
datum. Bovendien is er tijdens de feestdagen weinig tijd
om kopij te verzamelen.
 
Namens de redactie,
Els van Leuken

Parochie H. Augustinus bedevaarten 2021
In 2021 zullen er vanuit de parochie weer een aantal bede-
vaarten worden georganiseerd. Dit jaar zijn de data echter
helaas afhankelijk van de ontwikkelingen rond het corona-
virus waar, op de datum van dit schrijven (15 november
2020), nog geen zicht op is. Wijzigingen in data worden via
het parochieblad en de website gecommuniceerd.
 
- 20/21 maart: De Stille Omgang in Amsterdam. Stille
nachtelijke ommegang door Amsterdam ter herdenking van
het Mirakel van Amsterdam in 1345.
 
- 25 mei: Echternach Luxemburg. Jaarlijks op Pinkster-
dinsdag de Springprocessie naar het graf van Sint-Willi-
brord. De pelgrims springen in de maat van een processie-
mars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet.
 
- 3 juli: Martelaren van Gorcum in Brielle. Nationale Be-
devaart ter herdenking van de 19 Martelaren van Gorcum.
 
- Datum nader te bepalen: Mariabedevaart naar Kevelaer.
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer in Duits-
land, de Troosteres der Bedroefden.
 
Ruim van tevoren zal er in de kerken, in het parochieblad
en op de website nadere informatie en aanmeldmogelijk-
heid worden verschaft.

Brielle, bron: Arsacal - Mgr. Hendriks 
De volgende bedevaarten worden niet door de parochie
georganiseerd maar zijn gemakkelijk met eigen vervoer
te bereiken.
- 9 mei: Liduina Ommegang in Schiedam. Eucharistievie-
ring en ommegang ter ere van de H. Liduina van Schiedam.
Beschermheilige voor langdurig zieken en schaatsers, 14e
eeuw
- 13 juni: Maria van Jesse Ommegang in Delft. In de 14e
eeuw ontstane Mariadevotie naar aanleiding van een
wonderbaarlijke genezing. In 1929 weer opgestart door een
Delftse student.
- 15 augustus: Jeroen Ommegang in Noordwijk. Twintig
jaar geleden gestart ter herdenking van de H. Jeroen
martelaar, de eerste christelijke leidsman van het dorp.
Ook over deze bedevaarten zal in het parochieblad en op
de website nadere informatie worden verschaft.
 
Erik van Blerk

Nieuw: Pastorale Adviesraad
 
Op dinsdag 20 oktober kwamen het Pastorale Team
en de vier voorzitters van de Pastoraatgroepen, één
uit elke parochiekern, bij elkaar om de volgende
punten te bespreken: de viering van Allerzielen in
coronatijd en de vorming van een overkoepelende
Pastoraatgroep. Allen waren het eens over de
noodzaak van een dergelijk orgaan, om snel tot een
overleg en een beslissing te komen, juist in deze
moeilijke tijd.
 
Op woensdag 4 november werd het gesprek
voortgezet en koos men een naam voor dit nieuwe
orgaan: Pastorale Adviesraad, kortweg PAR.
 
Na een informatieronde langs de verschillende
parochiekernen om te zien wat daar leeft in deze
tijd, kwamen de volgende agendapunten aan de
orde: tijdelijke maatregelen in verband met de ge-
zondheid van Mgr. Van Luyn (zie pagina 25) en
Kerstvieringen in coronatijd (zie pagina 4).
 
Ook spraken we over het herziene advies van het
OMT (Outbreak Management Team) ten aanzien
van amateurkoren. Kort gezegd komt dat neer op
een verbod op repeteren en optreden.
 
De PAR vergadert voorlopig eenmaal per maand,
omdat te voorzien is dat de huidige onzekere tijd
nog wel even zal duren. De komende bijeenkomst
is op dinsdag 1 december.
 
Els van Leuken, 
PG Oegstgeest

          De redactie van De Augustinus wenst u
          Zalig Kerstmis en een Zalig Nieuwjaar.
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Kun je nu nog geloven in God?
Als je kijkt naar de wereld waarin we leven, dan kun je je
afvragen: hoe kun je nu nog geloven in God? Als er een
God is, waar is Hij dan? Als God echt van mensen houdt,
laat Hem dan een einde maken aan deze ellende!
 
Geloven is voor iedereen een persoonlijke zoektocht. Het
begint met één puzzelstukje, waarna er stukje voor stukje
puzzelstukjes worden bijgelegd. Maar het blijft een puzzel,
ook als je al je hele leven gelooft of met het christelijk geloof
bent opgegroeid.
 
De Alpha wil je uitdagen om voor het eerst of opnieuw te
gaan zoeken. En om door te blijven puzzelen als je het
totaalplaatje even niet meer ziet. Laat je verrassen!
Wil je meer weten? Kom naar de Alpha!

 
Op dit moment zijn er meer dan 55.000 Alpha's wereldwijd
in maar liefst 169 landen. Ruim 27 miljoen mensen volgden
een Alpha.
 
De Alpha geeft uitleg over het christelijk geloof. De Alpha
is vrijblijvend en gratis voor iedereen van 15 tot 100+ jaar.
Tien avonden en een weekend kom je als groep online bij
elkaar. Je kijkt naar een filmpje over het christelijk geloof.
Daarna praat je in vaste kleine groepjes hierover door. Je
zult merken dat je in korte tijd elkaar leert kennen en een
band opbouwt.
 
Twijfel je of het iets is voor jou? Kom online vrijblijvend
naar de introductiebijeenkomst om 19.30 uur op 13
januari en kijk zelf of de Alpha iets voor je is.
 
De bijeenkomsten daarna zijn gepland op de woensdagen
 
20, 27 januari, 
3, 10, 24 februari, 
3, 10, 17, 24, 31 maart
 
Verder is er nog een weekend in een klooster. Hier volgt
nog info over.

 
Informatie en deelname
 
Alle bijeenkomsten zijn online via Zoom  (https://zoom.us).
Zoom kun je gebruiken op je PC, laptop of op je smartpho-
ne. Een camera, geluid en microfoon zijn vereist. Gebruik
de Zoom-app op je mobiel. Windows-gebruikers kunnen
het  beste  de  Zoom  Client  for  Meetings  installeren       
(https://zoom.us/download).
 
De eerste avond is de introductie-avond. Dan kun je kijken
of je mee wilt doen. Je moet je van te voren hiervoor opge-
ven, omdat we anders niet de link naar de Zoom-bijeen-
komst kunnen sturen.
 
Aanmelden via: alpha.jozefkerk@hotmail.com
 
Meer informatie op https://www.facebook.com/alpha.jozef-
kerk; extra informatie kun je ook krijgen bij:
 
Pastoor Rochus Franken: rochusfranken@outlook.com
Erik Flikkenschild: erik@flikkenschild.nl
Reinoud Kaasschieter: alpha.jozefkerk@hotmail.com

 

 

Bedevaarten Banneux
Het coronavirus heeft dit jaar bepaald dat bedevaarten in
het algemeen, dus ook onze bedevaarten naar Banneux,
niet door konden gaan. Zowel de 1-daagse, 2-daagse als
de 5-daagse bedevaarten konden wij niet organiseren,
helaas….
Banneux was ook gesloten en zij konden door dit nare virus
geen groepen ontvangen tijdens deze pandemie.
 
Corona hangt nog steeds als een donkere wolk boven ons
en we moeten afwachten wat het volgend bedevaartsei-
zoen ons brengt. Als de maatregelen zoals deze nu gelden
nog van kracht zijn, zal dat niet gaan lukken; 1,5 m afstand
houden alleen al zal bijzonder moeilijk zijn. Het zou fijn zijn
als we in 2021 toch weer met de pelgrims Banneux kunnen
bezoeken en wij hopen hier natuurlijk ook op.
 
We gaan wel door met de organisatie van onze bedevaar-
ten en willen de data voor 2021 natuurlijk vastleggen. In
2021 komt onze nieuwe folder uit met alle informatie hier-
over en we willen deze aan onze gasten die in ons pelgrims-
bestand staan toesturen. Als u ook graag informatie over
de Banneux reizen of onze folder wilt ontvangen vraag deze
dan aan bij:
 
Mw. A.P. Opstal
Westlaan 62
2641 DN Pijnacker
Tel; 015 3693148
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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

K E R S T V I E R I N G E N 2020

Alle informatie over de kerst-
vieringen vindt u op pagina 4

Stil geboren kinderen
Elke jaar, op de 2e zondag van december, is het WereldLichtjesDag. Dan wordt
er stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook,
zijn overleden. Deze kinderen worden geëerd en herinnerd door een kaarsje te
branden.
 
World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika, door The Compas-
sionate Friends. Inmiddels worden er wereldwijd, op de 2e zondag van decem-
ber om 19.00 uur lokale tijd, kaarsen gebrand voor overleden kinderen. Omdat
we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag, ieder uur ergens
op de wereld, kaarsen worden aangestoken voor overleden kinderen. Op diver-
se locaties in Nederland worden herdenkingsbijeenkomsten gehouden.
World Wide Candle Lighting is een mooi initiatief, waar iedereen aan mee kan
doen. Ook mensen die zich nauw betrokken voelen, steken vaak een kaarsje
aan om zo hun medeleven te tonen. Samen zorgen deze mensen ervoor dat er
in de gehele wereld een lint van lichtjes ontstaat.
 
Omdat ook in onze parochiekern naast de kinderen die een plekje op de be-
graafplaats hebben ook stil geboren kinderen zijn die geen plekje hebben, willen
we zondag 13 december de boom tegenover de kindergraven zegenen en be-
schikbaar maken om vlinders in op te hangen, om zo een plekje te hebben waar
een intens gewild kindje zijn of haar plekje in onze parochiekern mag hebben.
 
Parochianen die een stil geboren kindje hebben gekregen en daar een plekje
voor zoeken op onze begraafplaats, kunnen een vlinder ophalen bij Anneke
Noordermeer in het secretariaat en dan kunnen zij samen of desgewenst met
kapelaan Boris deze vlinder ophangen in de boom. Opdat de parochiekern hun
kindje niet zal vergeten.
Van wanneer uw verdriet ook is, wij hopen met het ophangen van een vlinder
naam te geven aan uw kindje en uw verdriet.
[WereldLichtjesDag: de dag van het overleden kind   Alles over Kinderen]
 
Pastoraatgroep H. Joannes de Doper     (Foto: FLickr / Carolien van Hilten)

Stil geboren
(Rudy Hafkenscheid)
 
Een pijn niet te beschrijven,
een stukje van jezelf wat je mist.
Maanden waren jullie samen,
maar er ging iets mis.
Een zwaar verlies heb jij geleden,
bij de geboorte was je kindje stil.
Een stukje van je hart is afgestorven,
een lege plek die overblijft.
Een gemis dat je altijd
zult blijven dragen,
een deel van jou
wat voor altijd ontbreekt.
De pijn en het verdriet
zullen nooit verdwijnen,
maar je hebt er mee leren leven
dat het zo is.

Je kindje is nu een sterretje
dat hoog in de hemel schijnt
en als jouw tijd is aangebroken
dan zullen jullie weer samen zijn
 

Kinderwoorddienst
Eerst is er een KWD dat we heeeeel
lang op onze plek moeten blijven, dan
is er een KWD die 'normaal' gaat. Het
is soms niet bij te houden.
Laten we hopen dat we jullie in janua-
ri kunnen zien.
Vooral de editie van december is toch
een bijzondere. Ieder jaar is het toch
weer mooi om het verhaal over de
geboorte van Jezus te horen. Dus al-
lemaal duimen dat deze doorgaat.
Lieve groetjes,   Linnsey en Marit
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De enige echte jubileumkalender om neer te zetten.
Om nu te weten wanneer er elke maand iets wordt georganiseerd ontvangt u
bij dit parochieblad uw eigen jubileumkalender. Elke maand, slaat u de pagina’s
maar even om, heeft een kalender met de vermelding van de activiteit in kleur.
Maar één foto zegt meer dan duizend woorden, daarom elke maand ook een
foto uit 175 jaar parochie H. Joannes de Doper te Katwijk. En daarbij staan de
parochianen, van jong tot oud, ook de zeer vele vrijwilligers, onze ‘levende
stenen’ centraal. Geef deze kalender dus een vaste en mooie plek in huis. Deze
jubileumkalender wordt ook komend jaar benut om binnen de parochie, maar
ook aan onze relaties, gasten, uit te delen. We mogen immers trots zijn op onze
eigen parochiekern, maar we maken ook deel uit van een veel grotere wereld
om ons heen.
 
Blijf op de hoogte van…
We zullen in de wekelijkse uitgave van de digitale nieuwsbrief, op de website
en ook in De Augustinus ruim van tevoren de activiteiten aankondigen en ook
met een ‘praatje en plaatje’ terugblikken. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u
ergens bij helpen? Het is allemaal mogelijk want zo zijn we samen al 175 jaar
samen kerk in Katwijk. Het hoogtepunt is de jubileumviering zondag 11 juli 2021
met bisschop Van den Hende van Rotterdam. Want immers 175 jaar eerder, op
9 juli 1846 werd het kerkje in de Groote Steeg ingewijd.

De parochie is toch ouder?
Bij elk jubileum wordt deze vraag ge-
steld en het klopt hoor, want in 866 was
er al sprake van de zelfstandige paro-
chie Valkenburg. In de dertiende eeuw
was er een eerste vermelding van een
kerk, de kapel in een leprozenhuis,
gewijd aan de H. Maagd Maria. En
vanaf 1378 had Katwijk al een zelfstan-
dige parochiekerk met eigen pastorie
en commandeur, terwijl Katwijk aan
Zee vanaf 1460 een hulpkerk had ge-
wijd aan de H. Andreas, de huidige
Oude Kerk aan de Boulevard. In 1582
stierf Wouter Barneveld, de laatste
pastoor van Katwijk aan den Rijn en de
eerste predikant aldaar.
 
De evenementencommissie, Hetty
Mens, Joke Jongeneel, Astrid van der
Valk, Richard Hulmer en Gerard Bol. 

We zijn als evenementencommissie aan de slag gegaan met iets moois, iets om samen met elkaar te beleven en ook
om met elkaar verbindende energie uit te kunnen halen. We organiseren, onder voorbehoud van de coronamaatregelen,
in samenwerking met vele parochianen en werkgroepen in 2021 elke maand iets wat we in verbinding brengen met het
175-jarig jubileum van onze parochiekern. Ja, u leest het goed… het gaat hard in de tijd. Velen van u herinneren zich
vast nog wel het 150-jarig jubileum in 1996 met toen pastoor Schiebroek genietend in de profane optocht op die zon-
dagmiddag van De Wilbert naar onze kerk. Zeker in deze tijden moeten we elkaar blijven opzoeken en steunen en
daarom hebben we het thema van 25 jaar geleden weer naadloos overgenomen: 'Vol vertrouwen de toekomst tegemoet'.

      Denk vooral in deze maanden aan de voedselbank. Wij gunnen iedereen hele fijne feestdagen
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Advent
Advent, een tijd van verwachten, voor-
bereiden. Hoe doen we dat in deze
bijzondere tijd, waarin we steeds al
wachten op betere, normalere tijden.
Tijden dat we elkaar weer in de kerk
kunnen zien, spreken, dat we weer
kunnen zingen. Dat we weer zonder
drempelvrees naar de kerk durven
gaan. Is dit al een tijd van oefenen, van
inkeer, van bewustwording?
 
Maar hebben we de Advent dan nog
wel nodig?  Ja, de Advent nodigt ons
juist uit om ons echt voor te bereiden
op de Komst van Christus, het Licht.
En als we dan nu al geoefend hebben
in zelfreflectie, dan staan we misschien
nog wel meer open voor de komst van
Hem. Zijn we ons misschien nog wel
meer bewust van zijn Licht en Liefde
die op aarde verspreid mogen worden.
Want dat doen we met Kerstmis. En
dat zal nu niet in grote aantallen zijn,
maar klein en intiem met onze directe
naasten.
 
Ik hoop dat de twee meditatieve vierin-
gen op woensdag 2 en 9 december u
daarbij een heel klein beetje mogen
helpen. Om even een pas op de plaats
te maken, en ons te realiseren dat al-
leen de Liefde alle negativiteit weg zal
nemen. Om plaats te maken voor liefde
voor de naaste en begrip als mensen
er anders instaan. Beide vieringen
beginnen om 19.00 uur. En u kunt
plaatsnemen in de kerkbanken, van-
wege de 1,5 meter zal het niet in het
liturgisch centrum zijn.
 
Gebedsleider Anneke Noordermeer-
Karremans

foto: flickr / Jens Gyldenkærne Clausen

ADVENT
Twee meditatieve vieringen op
woensdag 2 en 9 december
om 19.00 uur.

Bron: pixabay.com

Door het H. DOOPSEL werden in
onze parochiekerngemeenschap op-
genomen:
Sara, dochter van Miriama en Robert
van Duijn uit Valkenburg.
 
Djayden, zoon van Priscilla en Niels
van de Reep uit Katwijk aan Zee.
 
Liv, dochter van Liesbeth en Jeffrey
Epke uit Katwijk aan Zee.

Cornelis van Tol  en zijn echtgenote
Elisabeth Maria van Tol – van Leeuwen
Dhr. is geboren op 6 maart 1930 en
mw. is geboren op 22 augustus 1929
en beiden zijn 15 oktober overleden.
De uitvaartdienst heeft op woensdag
21 oktober plaatsgevonden in onze
parochiekerk, waarna zij begraven
werden op ons kerkhof. 
Johannes Maria Koeleman, echtge-
noot van Lenie Koeleman
Geboren op 11 april 1932 en overleden
5 november 2020. De uitvaartdienst
heeft plaatsgevonden op dinsdag 10
november in crematorium Rhijnhof. 
Jacobus Nicolaas Oudejans, weduw-
naar van Geertruida Gerarda Oude-
jans – de Jong
Geboren op 2 december 1928 en
overleden op 5 november 2020.
De uitvaartdienst heeft  plaatsgevon-
den op woensdag 11 november in onze
parochiekerk waarna hij begeleid is
naar crematorium Rhijnhof.

2020
 
Oh, oh, wat was het een jaar,
alles bracht de hele boel in gevaar.
Mijn jubileum zal ik niet vergeten,
want toen waren we nog met een groot deel van de familie bij elkaar.
Helaas hebben we teveel meegemaakt
en het heeft ons door afscheid nemen goed geraakt.
Twee lieve mensen zijn er nu weg,
oh, oh, wat is dat een pech.
We hopen dat de adventstijd en de kerst toch wel door kunnen gaan,
want het is toch wel voor een ieder lekker en voldaan.
De sint word ook nu anders ingezet,
dat is voor jonge kinderen zeker geen pret.
Die kunnen het niet meemaken,
want dit was toch altijd traditie voor mooie afspraken.
We hopen 2021 rustig en veilig binnen te gaan mag je weten,
we moeten dat zeker niet vergeten.
Wees zeker niet bevreesd,
want ik wens een ieder evengoed een zalig kerstfeest.
Laat nu het licht maar schijnen,
want deze tradities zullen hoe dan ook nooit verdwijnen. 
 
Frans Oudejans

Warm de winter door....
Heeft u tijd over, ga in de pen-
nen!!
We zouden heel wat kinderen
van de voedselbank blij kun-
nen maken met sjaals, wanten
en mutsen voor de winter (ko-
pen mag ook). U kunt uw werk
inleveren in de voedselman-
den die ook deze maand weer
klaarstaan.
Vragen? Debby 06-37440690
of Marloes 06-43725599
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Het bewijs dat God bestaat (4)
Wat vooraf ging in de vorige Augustinus
God kan ik niet met een experiment in een laboratorium
ontdekken. Hij behoort niet tot de zichtbare verschijnselen
die we zo kunnen onderzoeken. God staat buiten onze
werkelijkheid. Hij is er de oorzaak van. Daarom kan de
atheïst evenmin wetenschappelijk bewijzen dat God niet
bestaat.
 
Ik kan dus niet ‘wetenschappelijk’ bewijzen dat God bestaat.
Ik kan echter wel met mijn verstand naar aanwijzingen in
onze realiteit zoeken. Sommige dingen zijn namelijk alleen
logisch te verklaren, wanneer God wel bestaat.
 
Eén van die dingen is dat er überhaupt wat is, dat er een
universum bestaat. U en ik, we hebben onszelf niet het
bestaan gegeven. We hebben het gekregen van onze ou-
ders. Zij hebben het op hun beurt weer gekregen van hun
ouders. Enzovoort, 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.
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.
Het grappige is nu dat de recente natuurkunde via de ‘big
bang’ theorie tot dezelfde conclusie komt: om het bestaan
van het universum te verklaren, moet je aannemen dat er
een veroorzaker is geweest van de ‘big bang’!
 
Het bewijs dat God bestaat? (4)
Vorige keer eindigde ik met dat de Bijbel en de meest recent
wetenschappelijke ontdekkingen overeen lijken te stem-
men. Maar pastoor, zult u nu misschien denken, de weten-
schap hangt toch de evolutietheorie aan?
 
'De evolutietheorie die overal op school wordt onderwezen,
is op zich niet in strijd met het katholiek geloof. (…) Het
menselijk lichaam kan best een bepaalde evolutie hebben
doorgemaakt. (..) Maar hieruit kun je niet eenvoudigweg
concluderen dat mensen eigenlijk dieren zijn of dat mense-

lijk handelen geleid moet worden door de principes ontdekt
door Charles Darwin, waarbij een soort tot bloei komt als
alleen de sterkste overleeft en evolueert (zoals in ‘survival
of the fittest’). De theorie van de evolutie kan ons helpen
om te begrijpen hoe levende organismen zich in de tijd
ontwikkelen, maar het moet geen reden worden om de
gelijke waardigheid van alle mensen te ontkennen: zwak &
sterk zijn ze door God geschapen naar zijn eigen beeld.'
(M.Remery, Twitteren met God, Baarn, 2012, blz.20)
 
Onze wereld lijkt ontworpen
Er rijdt een wagentje van de NASA op Mars rond. Stel: het
wagentje rijdt over een helling en de camera ziet opeens
een fabriek liggen die computers fabriceert. Hoe is die fa-
briek daar gekomen? Iedereen zal zeggen: die fabriek is
door iemand daar gepland en gebouwd. Zoiets ontstaat niet
toevallig. Kijken we om ons heen naar het universum, dan
blijkt dit veel ingewikkelder in elkaar te zitten dan zo’n fa-
briek. Eén enkele cel van ons menselijk lichaam zit al dui-
zendmaal gecompliceerder in elkaar. Zou het universum
dan wel toevallig zijn ontstaan?
 
Speciaal voor mensen ontworpen!
Interessant is hoe weinig het volgens de wetenschap ge-
scheeld heeft, of er zou nooit menselijk leven zijn geweest.
Als de temperatuur van het universum na de ‘big bang’ maar
een fractie kouder of heter was geweest, waren er nooit
koolstofmoleculen ontstaan. Deze vormen het basisele-
ment van elk leven. Als de aarde maar een fractie dichter-
bij of verder van de zon af had gestaan, was de voedsel-
keten die het menselijk leven ondersteunt, nooit ontstaan.
'Het hele universum met al zijn wetten lijkt wel het resultaat
van een samenzwering om het leven te schenken aan,
jawel, ons mensen. Natuurkundigen noemen dit ongeloof-
lijke onderzoeksresultaat het antropisch principe.' (D.
D’Souza, Het Christendom is zo gek nog niet, blz. 164-169)
 
Wat is de kans dat dit allemaal door toeval is gebeurd?
Iemand heeft ooit gezegd dat de kans dat het volgende
gebeurt, even groot is: “Je laat een miljoen chimpansees
op een miljoen laptops een miljoen jaar typen. Per toeval
zal dan één van hen Hamlet van Shakespeare uittypen.”
Niemand die Shakespeare leest, vraagt zich af of dit boek
ontstaan is door toeval of door chimpansees. Waarom
willen sommige mensen dan door toeval een universum
verklaren dat precies geschikt is voor menselijk leven ?
 
Het heelal zit ongelofelijk gecompliceerd in elkaar. De
wetenschap kan dit niet met behulp van ‘toeval’ verklaren.
Nee, iemand heeft het bedacht. Er moet een Ontwerper zijn
geweest!
 
Wordt vervolgd!
Pastoor Rochus Franken

Actie Kerkbalans H. Joannes de Doper
Wat heeft onze Actie Kerkbalans dit jaar opgeleverd?
Toegezegd is € 79.100. Omdat de kerken extra kosten
hadden i.v.m. de aanschaf van apparatuur om de li-
vestreamvieringen goed te kunnen verzorgen, en ook te
maken kregen met minder collecte-opbrengsten vanwege
het ontbreken van fysieke vieringen waren er extra inspan-
ningen nodig. Gelukkig waren we net begonnen met de
nieuwe manier van collecteren via de Givt-app, een goede
manier om op elk moment vanuit huis of elders een donatie
te kunnen doen.
De extra Actie Kerkbalans bereikte op 31 oktober het bedrag
van € 4294, waardoor we dit jaar in totaal een bedrag van
ongeveer € 83.394 hopen te ontvangen. De verwachting is
dat we dit gaan halen!  Fantastisch, zo ruimhartig u allen
hieraan hebt bijgedragen.Heel, heel hartelijk dank voor al
uw bijdragen, zowel voor de (extra)Actie Kerkbalans als
voor alle andere extra giften.
 
Anneke van der Valk
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Gedachten van uw pastoor



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

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

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

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

di. 1-dec.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 1-dec.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 2-dec.  
09.00 
19.00 

EV 
WGV

Kapelaan Plavčić
gbl Noordermeer/
Meditatieve viering

  19.00 WGV gbl Naber / L. Hillen organist wo. 2-dec.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

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

Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 3-dec.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

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

Aanbidding tot 22.00 u)

za. 5-dec.  19.00 EV Pastoor Franken 20.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 22.00 u) za. 5-dec.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / cantores

zo. 6-dec. 2e zondag van de Advent 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Kapelaan Plavčić / Gemengd 
Koor / KWD / 11.00 EV Pastoor Franken / Diaken 

Winnubst / E. Brouwer organist zo. 6-dec. 2e zondag van de Advent 11.00
 16.00

EV
EV

Franstalige parochie
viering Pastoor Franken  ---- viering vervalt 09.30 EV Pastoor Franken / cantor-organist

ma. 7-dec.  ma. 7-dec.  

di. 8-dec. Onbevlekte Ontvangenis H. 
Maagd Maria   09.00 viering vervalt 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding) di. 8-dec. Onbevlekte Ontvangenis H. 
Maagd Maria  09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 9-dec.  
09.00 
19.00 

EV 
WGV

Kapelaan Plavčić
gbl Noordermeer/
Meditatieve viering

  wo. 9-dec.    09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 10-dec.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 viering vervalt do. 10-dec.   09.00 WCV Diaken Brink  

vr. 11-dec.      vr. 11-dec.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   20.00 Diaken Brink / 

Aanbidding tot 22.00 u)

za. 12-dec.  

19.00 
20.30

EV Pater Magnin o.p.
Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 22.00 u)

za. 12-dec.  19.00 EV Pastoor Franken / cantores 19.00 viering vervalt

zo. 13-dec. 3e zondag van de Advent 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Kapelaan Plavčić / Schola / 
KWD 11.00 EV

Pastoor Franken / L. Hillen / L. 
Mora cantors/ R. Bot organist / 
KWD/crèche

zo. 13-dec. 3e zondag van de Advent 11.00 EV Franstalige parochie 09.30 viering vervalt 09.30 EV Pastoor Franken / Diaken Brink / 
cantor-organist / KWD (zie blz. 25)

ma. 14-dec.  ma. 14-dec.  13.30 EV Kapelaan Plavčić / Rozenkrans / 
H.Mis (en Aanbidding tot 16.00 u)

di. 15-dec.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 15-dec.    09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 16-dec.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 16-dec.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 17-dec.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 17-dec.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 18-dec.      vr. 18-dec.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en Aanbidding 

tot 22.00 u)

za. 19-dec.  19.00 EV Kapelaan Plavčić 20.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 22.00 u) za. 19-dec.  19.00 EV Pastoor Franken / cantores

zo. 20-dec. 4e zondag van de Advent 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Pastoor Franken / Schola / KWD 11.00 EV
Pater Magnin / Diaken Winnubst 
/ L. Hillen / L. Mora cantors/ R. 
Bot organist KWD/crèche

zo. 20-dec. 4e zondag van de Advent 11.00 
16.00

EV
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić  ---- viering vervalt 09.30 EV Kapelaan Plavčić / cantor-organist 

/ KWD (zie blz. 25)

ma. 21-dec.  ma. 21-dec.  13.30 EV Kapelaan Plavčić / Rozenkrans / 
H.Mis (en Aanbidding tot 16.00 u)

di. 22-dec.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 22-dec.    09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 23-dec.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 23-dec.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 24-dec. Kerstavond 
17.00

 
20.00

EV 

EV

Kapelaan Plavčić 
livestream Gezinsviering 
Kapelaan Plavčić 
livestream Kerstviering

16.00

20.00

 

tot

EV

17.00 uur kerk open
voor kerststal
Pastoor Franken /
Diaken Winnubst
livestream Kerstviering

22.00 EV Pastoor Franken
livestream Kerstviering / 
L. Hillen en L. Mora cantors / 
R. Bot organist

do. 24-dec. Kerstavond   22.00 EV
Kapelaan Plavčić / 
Diaken Brink 
livestream Kerstviering / cantor-
organist

vr. 25-dec. Hoogfeest Kerstmis/ 
Geboorte van de Heer    14.00 tot 15.00 uur kerk open

voor kerststal

10.30 EV Pastoor Franken + team / 
L. Hillen en L. Mora cantors / 
R. Bot organist

vr. 25-dec. Hoogfeest Kerstmis/ 
Geboorte van de Heer    

za. 26-dec. 2e Kerstdag/ 
H. Stephanus 1e martelaar za. 26-dec. 2e Kerstdag/ 

H. Stephanus 1e martelaar 

zo. 27-dec. H. Familie: Jezus, Maria, 
Jozef 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Kapelaan Plavčić / Gemengd 
Koor 11.00 EV Pastoor Franken 

R. Brouwer organist zo. 27-dec. H. Familie: Jezus, Maria, 
Jozef  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 viering vervalt 09.30 EV Pastoor Franken / cantor-organist

ma. 28-dec.  ma. 28-dec.  13.30 EV Kapelaan Plavčić / Rozenkrans / 
H.Mis (en Aanbidding tot 16.00 u)

di. 29-dec.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 29-dec.    09.00 WGV gbl Elshout  

wo. 30-dec.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  20.15 WGV gbl Günther Rozenkransgebed  wo. 30-dec.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 31-dec. Oudjaar  19.00  WGV gbl Noordermeer 
Oudejaarsviering

09.00 

19.00 

EV

WGV

Pastoor Franken (en 
Aanbidding) 
Diaken Winnubst 
Oudejaarsviering

 19.30 OCV (onder voorbehoud) 
Oudejaarsviering do. 31-dec. Oudjaar  09.00 EV Kapelaan Plavčić  19.00 WGV

(onder voorbehoud)
Oudjaarsviering-RvK /
Diaken Brink & ds De Klerk 

vr. 1-jan. H. Maria, moeder Gods/ 
Nieuwjaarsdag 11.00 EV Kapelaan Plavčić 

Nieuwjaar  11.00 EV Pastoor Franken Nieuwjaar 
/ L. Hillen cantor organist vr. 1-jan. H. Maria, moeder Gods/ 

Nieuwjaarsdag   09.30 EV Kapelaan Plavčić / cantor-organist

Legenda: VC-NTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering Legenda: VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering
WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering
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Liturgische Agenda van ma. 30 november 2020 t/m vr. 1 januari 2021



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

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

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

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

di. 1-dec.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 1-dec.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 2-dec.  
09.00 
19.00 

EV 
WGV

Kapelaan Plavčić
gbl Noordermeer/
Meditatieve viering

  19.00 WGV gbl Naber / L. Hillen organist wo. 2-dec.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

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

Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 3-dec.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

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

Aanbidding tot 22.00 u)

za. 5-dec.  19.00 EV Pastoor Franken 20.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 22.00 u) za. 5-dec.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / cantores

zo. 6-dec. 2e zondag van de Advent 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Kapelaan Plavčić / Gemengd 
Koor / KWD / 11.00 EV Pastoor Franken / Diaken 

Winnubst / E. Brouwer organist zo. 6-dec. 2e zondag van de Advent 11.00
 16.00

EV
EV

Franstalige parochie
viering Pastoor Franken  ---- viering vervalt 09.30 EV Pastoor Franken / cantor-organist

ma. 7-dec.  ma. 7-dec.  

di. 8-dec. Onbevlekte Ontvangenis H. 
Maagd Maria   09.00 viering vervalt 09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding) di. 8-dec. Onbevlekte Ontvangenis H. 
Maagd Maria  09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 9-dec.  
09.00 
19.00 

EV 
WGV

Kapelaan Plavčić
gbl Noordermeer/
Meditatieve viering

  wo. 9-dec.    09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 10-dec.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 viering vervalt do. 10-dec.   09.00 WCV Diaken Brink  

vr. 11-dec.      vr. 11-dec.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   20.00 Diaken Brink / 

Aanbidding tot 22.00 u)

za. 12-dec.  

19.00 
20.30

EV Pater Magnin o.p.
Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 22.00 u)

za. 12-dec.  19.00 EV Pastoor Franken / cantores 19.00 viering vervalt

zo. 13-dec. 3e zondag van de Advent 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Kapelaan Plavčić / Schola / 
KWD 11.00 EV

Pastoor Franken / L. Hillen / L. 
Mora cantors/ R. Bot organist / 
KWD/crèche

zo. 13-dec. 3e zondag van de Advent 11.00 EV Franstalige parochie 09.30 viering vervalt 09.30 EV Pastoor Franken / Diaken Brink / 
cantor-organist / KWD (zie blz. 25)

ma. 14-dec.  ma. 14-dec.  13.30 EV Kapelaan Plavčić / Rozenkrans / 
H.Mis (en Aanbidding tot 16.00 u)

di. 15-dec.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 15-dec.    09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 16-dec.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 16-dec.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 17-dec.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 17-dec.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 18-dec.      vr. 18-dec.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en Aanbidding 

tot 22.00 u)

za. 19-dec.  19.00 EV Kapelaan Plavčić 20.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 22.00 u) za. 19-dec.  19.00 EV Pastoor Franken / cantores

zo. 20-dec. 4e zondag van de Advent 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Pastoor Franken / Schola / KWD 11.00 EV
Pater Magnin / Diaken Winnubst 
/ L. Hillen / L. Mora cantors/ R. 
Bot organist KWD/crèche

zo. 20-dec. 4e zondag van de Advent 11.00 
16.00

EV
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić  ---- viering vervalt 09.30 EV Kapelaan Plavčić / cantor-organist 

/ KWD (zie blz. 25)

ma. 21-dec.  ma. 21-dec.  13.30 EV Kapelaan Plavčić / Rozenkrans / 
H.Mis (en Aanbidding tot 16.00 u)

di. 22-dec.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 22-dec.    09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 23-dec.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 23-dec.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 24-dec. Kerstavond 
17.00

 
20.00

EV 

EV

Kapelaan Plavčić 
livestream Gezinsviering 
Kapelaan Plavčić 
livestream Kerstviering

16.00

20.00

 

tot

EV

17.00 uur kerk open
voor kerststal
Pastoor Franken /
Diaken Winnubst
livestream Kerstviering

22.00 EV Pastoor Franken
livestream Kerstviering / 
L. Hillen en L. Mora cantors / 
R. Bot organist

do. 24-dec. Kerstavond   22.00 EV
Kapelaan Plavčić / 
Diaken Brink 
livestream Kerstviering / cantor-
organist

vr. 25-dec. Hoogfeest Kerstmis/ 
Geboorte van de Heer    14.00 tot 15.00 uur kerk open

voor kerststal

10.30 EV Pastoor Franken + team / 
L. Hillen en L. Mora cantors / 
R. Bot organist

vr. 25-dec. Hoogfeest Kerstmis/ 
Geboorte van de Heer    

za. 26-dec. 2e Kerstdag/ 
H. Stephanus 1e martelaar za. 26-dec. 2e Kerstdag/ 

H. Stephanus 1e martelaar 

zo. 27-dec. H. Familie: Jezus, Maria, 
Jozef 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Kapelaan Plavčić / Gemengd 
Koor 11.00 EV Pastoor Franken 

R. Brouwer organist zo. 27-dec. H. Familie: Jezus, Maria, 
Jozef  11.00 EV Franstalige parochie 09.30 viering vervalt 09.30 EV Pastoor Franken / cantor-organist

ma. 28-dec.  ma. 28-dec.  13.30 EV Kapelaan Plavčić / Rozenkrans / 
H.Mis (en Aanbidding tot 16.00 u)

di. 29-dec.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 29-dec.    09.00 WGV gbl Elshout  

wo. 30-dec.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  20.15 WGV gbl Günther Rozenkransgebed  wo. 30-dec.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 31-dec. Oudjaar  19.00  WGV gbl Noordermeer 
Oudejaarsviering

09.00 

19.00 

EV

WGV

Pastoor Franken (en 
Aanbidding) 
Diaken Winnubst 
Oudejaarsviering

 19.30 OCV (onder voorbehoud) 
Oudejaarsviering do. 31-dec. Oudjaar  09.00 EV Kapelaan Plavčić  19.00 WGV

(onder voorbehoud)
Oudjaarsviering-RvK /
Diaken Brink & ds De Klerk 

vr. 1-jan. H. Maria, moeder Gods/ 
Nieuwjaarsdag 11.00 EV Kapelaan Plavčić 

Nieuwjaar  11.00 EV Pastoor Franken Nieuwjaar 
/ L. Hillen cantor organist vr. 1-jan. H. Maria, moeder Gods/ 

Nieuwjaarsdag   09.30 EV Kapelaan Plavčić / cantor-organist

Legenda: VC-NTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering Legenda: VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering
WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering
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Liturgische Agenda van ma. 30 november 2020 t/m vr. 1 januari 2021



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

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

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

za. 2-jan. HH. Basilius en Gregorius (G) 19.00 EV Pastoor Franken 20.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 20.30 u)

za. 2-jan. HH. Basilius en Gregorius (G) 19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 3-jan. Openbaring des Heren 
(Driekoningen) 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Kapelaan Plavčić / cantor 11.00 EV Pastoor Franken zo. 3-jan. Openbaring des Heren 
(Driekoningen) 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken  09.30 EV Pastoor Franken / Diaken 

Brink / cantor-organist

ma. 4-jan.  ma. 4-jan.  13.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

di. 5-jan.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 5-jan.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 6-jan.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   19.00 Actueel Avondgebed / 
L.Hillen cantor/organist wo. 6-jan.   13.30 

Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 15.00 u)

09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 7-jan.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 7-jan.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 8-jan.      vr. 8-jan.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 

Aanbidding tot 22.00 u)

za. 9-jan.  19.00 WGV gbl Noordermeer Taizéviering

19.00 
20.30

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

za. 9-jan.  19.00 EV Pastoor Franken 19.00 viering vervalt

zo. 10-jan. Doop van de Heer (feest) 

09.30 
19.00

 

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

11.00 EV
Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / Gemengd Koor /
KWD

11.00 EV
Kapelaan Plavčić / 
L. Hillen / L. Mora cantors/ 
R. Bot organist

zo. 10-jan. Doop van de Heer (feest)  11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Kapelaan Plavčić / Diaken 
Brink / cantor-organist

ma. 11-jan.  ma. 11-jan.  13.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

di. 12-jan.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 12-jan.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 13-jan.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 13-jan.   13.30 
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 15.00 u)

09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 14-jan. Zalige Petrus Donders 
(Gedachtenis)   09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 14-jan. Zalige Petrus Donders 
(Gedachtenis)  09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 15-jan.      vr. 15-jan.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 

Aanbidding tot 22.00 u)

za. 16-jan.  19.00 EV Pastoor Franken 20.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 20.30 u)

za. 16-jan.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 17-jan. Tweede zondag door het jaar 

09.30 
19.00

 

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

11.00 EV Pater Magnin / Diaken 
Winnubst / Schola / KWD 11.00 EV

Pastoor Franken / 
L. Hillen / L. Mora cantors/ 
R. Bot organist

zo. 17-jan. Tweede zondag door het jaar 11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić  09.30 EV Pastoor Franken /

cantor-organist

ma. 18-jan.  ma. 18-jan.  13.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

di. 19-jan.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 19-jan.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 20-jan.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 20-jan.   13.30 
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 15.00 u)

09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 21-jan. Heilige Agnes (Gedachtenis)   09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 21-jan. Heilige Agnes (Gedachtenis)  09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 22-jan.      vr. 22-jan.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 

Aanbidding tot 22.00 u)

za. 23-jan.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

19.00 
20.30

viering vervalt
Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans (en Aanbidding
tot 20.30 u)

za. 23-jan.  19.00 EV Pastoor Franken 19.00 viering vervalt

zo. 24-jan. Derde zondag door het jaar 

09.30 
19.00

 

OCV gbl Noordermeer 
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 20.30 u)

11.00 EV Pastoor Franken / Gemengd 
Koor / KWD 10.30 OCV

(onder voorbehoud)
Diaken Winnubst /
Dorpskerk

zo. 24-jan. Derde zondag door het jaar  11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Kapelaan Plavčić /
cantor-organist

ma. 25-jan. Bekering van de Heilige Apostel 
Paulus (Feest) ma. 25-jan. Bekering van de Heilige Apostel 

Paulus (Feest) 13.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

di. 26-jan. H.H. Timoteüs en Titus   09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 26-jan. H.H. Timoteüs en Titus  09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 27-jan.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  20.15 WGV gbl Günther 
Rozenkransgebed  wo. 27-jan.   13.30 

Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 15.00 u)

09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 28-jan.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 28-jan.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 29-jan.      vr. 29-jan.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 

Aanbidding tot 22.00 u)

za. 30-jan.  19.00 EV Kapelaan Plavčić 20.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 20.30 u)

za. 30-jan.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 31-jan. 4e Zondag door het jaar 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Pater Magnin / Diaken 
Winnubst / Schola 11.00 EV

Kapelaan Plavčić / 
L. Hillen / L. Mora cantors/ 
R. Bot organist

zo. 31-jan. 4e Zondag door het jaar 11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken  09.30 EV Kapelaan Plavčić / Diaken 

Brink / cantor-organist

Legenda: VC-NTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering Legenda: VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering
WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering
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Liturgische Agenda van za. 2 januari t/m zo. 31 januari 2021



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

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

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

za. 2-jan. HH. Basilius en Gregorius (G) 19.00 EV Pastoor Franken 20.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 20.30 u)

za. 2-jan. HH. Basilius en Gregorius (G) 19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 3-jan. Openbaring des Heren 
(Driekoningen) 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Kapelaan Plavčić / cantor 11.00 EV Pastoor Franken zo. 3-jan. Openbaring des Heren 
(Driekoningen) 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken  09.30 EV Pastoor Franken / Diaken 

Brink / cantor-organist

ma. 4-jan.  ma. 4-jan.  13.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

di. 5-jan.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 5-jan.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 6-jan.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   19.00 Actueel Avondgebed / 
L.Hillen cantor/organist wo. 6-jan.   13.30 

Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 15.00 u)

09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 7-jan.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 7-jan.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 8-jan.      vr. 8-jan.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 

Aanbidding tot 22.00 u)

za. 9-jan.  19.00 WGV gbl Noordermeer Taizéviering

19.00 
20.30

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

za. 9-jan.  19.00 EV Pastoor Franken 19.00 viering vervalt

zo. 10-jan. Doop van de Heer (feest) 

09.30 
19.00

 

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

11.00 EV
Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / Gemengd Koor /
KWD

11.00 EV
Kapelaan Plavčić / 
L. Hillen / L. Mora cantors/ 
R. Bot organist

zo. 10-jan. Doop van de Heer (feest)  11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Kapelaan Plavčić / Diaken 
Brink / cantor-organist

ma. 11-jan.  ma. 11-jan.  13.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

di. 12-jan.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 12-jan.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 13-jan.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 13-jan.   13.30 
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 15.00 u)

09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 14-jan. Zalige Petrus Donders 
(Gedachtenis)   09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 14-jan. Zalige Petrus Donders 
(Gedachtenis)  09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 15-jan.      vr. 15-jan.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 

Aanbidding tot 22.00 u)

za. 16-jan.  19.00 EV Pastoor Franken 20.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 20.30 u)

za. 16-jan.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 17-jan. Tweede zondag door het jaar 

09.30 
19.00

 

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

11.00 EV Pater Magnin / Diaken 
Winnubst / Schola / KWD 11.00 EV

Pastoor Franken / 
L. Hillen / L. Mora cantors/ 
R. Bot organist

zo. 17-jan. Tweede zondag door het jaar 11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić  09.30 EV Pastoor Franken /

cantor-organist

ma. 18-jan.  ma. 18-jan.  13.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

di. 19-jan.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 19-jan.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 20-jan.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 20-jan.   13.30 
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 15.00 u)

09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 21-jan. Heilige Agnes (Gedachtenis)   09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 21-jan. Heilige Agnes (Gedachtenis)  09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 22-jan.      vr. 22-jan.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 

Aanbidding tot 22.00 u)

za. 23-jan.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

19.00 
20.30

viering vervalt
Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans (en Aanbidding
tot 20.30 u)

za. 23-jan.  19.00 EV Pastoor Franken 19.00 viering vervalt

zo. 24-jan. Derde zondag door het jaar 

09.30 
19.00

 

OCV gbl Noordermeer 
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 20.30 u)

11.00 EV Pastoor Franken / Gemengd 
Koor / KWD 10.30 OCV

(onder voorbehoud)
Diaken Winnubst /
Dorpskerk

zo. 24-jan. Derde zondag door het jaar  11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Kapelaan Plavčić /
cantor-organist

ma. 25-jan. Bekering van de Heilige Apostel 
Paulus (Feest) ma. 25-jan. Bekering van de Heilige Apostel 

Paulus (Feest) 13.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans / H.Mis (en 
Aanbidding tot 16.00 u)

di. 26-jan. H.H. Timoteüs en Titus   09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding) di. 26-jan. H.H. Timoteüs en Titus  09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 27-jan.  09.00 EV Kapelaan Plavčić  20.15 WGV gbl Günther 
Rozenkransgebed  wo. 27-jan.   13.30 

Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 15.00 u)

09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)

do. 28-jan.    09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 28-jan.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 29-jan.      vr. 29-jan.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en 

Aanbidding tot 22.00 u)

za. 30-jan.  19.00 EV Kapelaan Plavčić 20.30 EV
Kapelaan Plavčić / 
Rozenkrans (en Aanbidding 
tot 20.30 u)

za. 30-jan.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 31-jan. 4e Zondag door het jaar 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Pater Magnin / Diaken 
Winnubst / Schola 11.00 EV

Kapelaan Plavčić / 
L. Hillen / L. Mora cantors/ 
R. Bot organist

zo. 31-jan. 4e Zondag door het jaar 11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken  09.30 EV Kapelaan Plavčić / Diaken 

Brink / cantor-organist

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

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

Intenties:
ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur
tel. 071 - 517 5304
NL66 INGB 0000 1550 99
Vieringen:
za 19.00 uur (even weken), zo 11.00 uur, di en do
9.00 uur
kerk open door de week: ma ,wo, vr en za
11-12.00 uur
Mariakapel dagelijks open van 9.00-19.00 uur

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

 

Kerstengelenproject 2020
In navolging van Katwijk en Voorscho-
ten willen we hier in Oegstgeest ook
een Kerstengelenproject opzetten.
Om te beginnen in een beperkte vorm:
niet vier keer maar éénmaal in de Ad-
vent een kaartje, bloemen of attentie
anoniem afgeven bij iemand die dat
nodig heeft.
We zoeken daarom kerstengelen én
adressen van mensen die in aanmer-
king komen voor een liefdevol gebaar.
In beide gevallen kunt u zich aanmel-
den bij het secretariaat van de paro-
chiekern: 071 - 517 5304 of per e-mail:
pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Ook zelf zal de Pastoraatgroep actief
op zoek gaan naar kerstengelen en
kandidaten. Bovendien zullen mensen
die in aanmerking komen, gebeld wor-
den om te vragen of zij er prijs op
stellen om iets te ontvangen.
U kunt zich ook bij mij aanmelden, via:
vanleukenels@gmail.com. 
In het vorige nummer van De Augusti-
nus kunt u nalezen hoe het project in
Katwijk en Voorschoten is opgezet.
Wij kijken uit naar uw reactie!
 
Namens de MOV en de PG,
Fulco Jongsma en Els van Leuken,
'hoofdengelen van dienst'

Wij gedenken...
...Louis Petrus Catharina (Louis van
Steen), weduwnaar van Coby van
Steen, vader en opa. Louis werd gebo-
ren op 4 september 1943 en overleed
op 17 oktober. De uitvaartdienst vond
plaats op zaterdag 24 oktober in de H.
Willibrordkerk, waarna Louis is gecre-
meerd.
...Nicolaas Adrianus (Nico) Huiberts,
echtgenoot en broer. Nico werd gebo-
ren op 11 juli 1949 en is overleden op
19 oktober. De uitvaartdienst vond
plaats in de H. Willibrordkerk op vrijdag
23 oktober, waarna Nico is begraven
op het parochiekerkhof.
...Johanna Ignatia Carolina Maria
(Joop) Jacobs-Oostdam,weduwe van
Jeu Jacobs, moeder. Joop werd op 17
juni 1930 in Den Haag geboren en is
op 5 november overleden. De af-
scheidsdienst vond plaats op dinsdag
10 november in de H. Willibrordkerk,
waarna Joop op het parochiekerkhof is
begraven.
 
Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Een engel zong
Onlangs las ik het gedicht 'Kerstmis'
van Gerrit Achterberg. Een gedicht dat
hij meer dan een halve eeuw geleden
heeft geschreven. Ik voelde me ge-
raakt door zijn oproep om stil te staan
bij de geboorte van het Kind.
Om alles wat je bezighoudt in het leven
even op stil te zetten. Om even stil te
staan bij de geboorte van Het Kind!
We leven in een wereld die zich voor-
namelijk bezighoudt met technologie,
wetenschap en het verkrijgen van rijk-
dom en status. Mensen voelen zich
opgejaagd en meegesleept door de
prestatiedrang waaronder we leven.
Ons dagelijks leven wordt vaak be-
heerst door de veelheid aan afleiding
die we tot ons nemen via mobiele tele-
foons, computers en televisie.
We worden er onrustig van en ervaren
een steeds grotere behoefte aan zin-
geving in ons leven.
Juist in ‘stilte’ vinden we de helderheid
die we nodig hebben, om richting te
geven aan ons leven, onze zoektocht.
Bezinning, inkeer is juist in deze tijd
van onrustige informatiestromen, we-
reldwijde rampen, een groot goed.
Ruimte maken voor inkeer, bezinning,
is een wegwijzer naar zijn Woord van
troost.
 
Jezus is gekomen in alle eenvoud,
geboren als een klein kwetsbaar kind-
je, zonder glitter en glamour. De ge-
boorte van de zoon van God, ons Licht
in het leven, kan ons troost geven.
Maar het vraagt van ons ook om inzet,
om inkeer.
Om meer te doen dan toe te kijken, te
aanschouwen en te denken: vroeger
ging het wel anders. De tijden zijn
veranderd, maar één ding is echter niet
veranderd: Gods geschenk aan ons:

K E R S T V I E R I N G E N 

Alle informatie over de vierin-
gen met Kerstmis vindt u op
pagina 4 en 5, onder het kopje
Uit het pastoraal Team
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'Jezus, het Licht van de wereld' is er
voor ieder van ons.
De vraag blijft: Wat gaan wij daar,
binnen in onszelf, mee doen? Hoe
kunnen wij 'in alle nuchterheid' het licht
van Christus in ons leven laten schij-
nen? Zijn licht uit onze daden naar
buiten laten stralen?
Tijdens het afgelopen jaar hebben we
door de pandemie vele veranderingen
in de maatschappij en in onze gewoon-
tes moeten leren aanvaarden. De ma-
nier waarop wij gezamenlijk gemakke-
lijk ons geloof konden beleven, bijvoor-
beeld tijdens onze gezamenlijke kerk-
gang, is veranderd.
Echter: ‘Een engel zingt’ zoals Gerrit
Achterberg schrijft. Ook in onze tijd
kunnen we het gezang van het enge-
lenkoor voorstellen, hoe dat in Bethle-
hem meer dan twee duizend jaar gele-
den heeft geklonken. Door naar ons
binnenste te gaan en ons te richten op
de geboorte van ons kerstkindje. Daar
de vreugde te vinden van de komst van
ons Licht op aarde, Gods liefde voor
ons, Jezus Christus.
 
Ik wens u allen een zalig kerstfeest en
Gods rijke zegen over 2021!
 
Diaken Peter Winnubst

Andere tijden
Jaren zestig en zeventig
Het Tweede Vaticaans Oecumenisch
Concilie, ook wel bekend als Vatica-
num II, werd van 11 oktober 1962 tot
8 december 1965 gehouden. Het is
bekend geworden als de kerkvergade-
ring van het 'aggiornamento': het ‘bij
de tijd brengen’ (lees moderniseren)
van de Katholieke Kerk.
Dit betekende voor velen een welkome
emancipatie in de kerk; meer betrok-
kenheid van en verantwoordelijkheid
bij de parochianen zelf. In de kerkge-
bouwen zelf werd Vaticanum II zicht-
baar in een veranderende opstelling op
het priesterkoor. De priester keerde
zich naar de kerkgangers toe; het al-
taar werd het liturgisch centrum en
leken gingen medewerking verlenen
aan de viering als lector.
In onze H. Willibrordkerk heeft Vatica-
num II geleid tot een volledig aange-
past priesterkoor, waarbij het hoogal-
taar verdween, het tabernakel opzij
geplaatst werd en het koor een plek
kreeg op het priesterkoor: samen rond
de altaartafel. Ook het orgel verhuisde
van het oksaal naar het priesterkoor.

 

Bisdom
Maar……. tijden veranderen en zo ook
de visie vanuit ‘de Kerk’ op bijvoor-
beeld de plaats van het Heilig Sacra-
ment, dat toch een centrale plek in ons
geloof heeft.
Om de vier jaar vindt er vanuit het
bisdom een canonieke visitatie plaats
in de parochies. Daarbij is verzocht om
ons tabernakel te verruilen voor weer
een hoogaltaar, centraal op het pries-
terkoor. De consequentie is: verplaat-
sing van en/of wellicht vervanging van
het orgel en alle bouwkundige aanpas-
singen die daarbij komen kijken.
Door de verkoop van Mariënhaven, het
voormalige grootseminarie in War-
mond, kwam het fraaie, 17e-eeuwse
uit hout gesneden altaar van de kapel
van Mariënhaven beschikbaar. Veel
oudere priesters uit ons bisdom ken-
nen dit altaar uit hun opleidingstijd.
Voor ons bisdom dus een hoogaltaar
van grote betekenis en met steun van
het bisdom kunnen we het om niet een
plek geven in onze H. Willibrordkerk.
In goed overleg kwamenPastoraat-
groep, Beheercommissie en Pastoraal
Team tot de conclusie dat het een mooi
hoogaltaar voor onze kerk zou zijn,
uitstekend passend bij onze neogoti-
sche kerk. Daar hebben we het bisdom
van in kennis gesteld.
 
Hoe nu verder
Het plaatsen van dit prachtige hoofd-
altaar in onze kerk brengt een ketting-
reactie teweeg, niet alleen visueel. Het

vertrouwde beeld van een koor op het
priesterkoor zal, wellicht deels, veran-
deren. We zoeken naar mogelijkheden
om passende oplossingen te vinden.
We hadden graag een informatiebij-
eenkomst gehouden voor alle betrok-
kenen en belangstellenden. Gezien de
huidige coronamaatregelen zit dat er
helaas niet in. Hopelijk ontstaat op een
later moment die gelegenheid alsnog.
We zijn wel erg benieuwd of er onder
u ideeën leven, die ons kunnen helpen
bij de realisatie van dit hele project,
waarvoor overigens al de afgelopen
jaren financiële reserveringen zijn ge-
daan. Ook is er een legaat beschik-
baar, dat mede voor het project is be-
stemd.
We gaan ons in de komende maanden
beraden over hoe en wanneer e.e.a.
gerealiseerd zou kunnen worden.
 
Ideeën
Graag nodigen we u uit om met ons,
Pastoraatgroep en Beheercommissie,
mee te denken bij alle ontwikkelingen.
We zouden het op prijs stellen wanneer
u ons uw reacties, vragen of ideeën wilt
schrijven of mailen:
pastorie@willibrordoegstgeest.nl .
 
Namens Pastoraal Team, Pastoraat-
groep en Beheercommissie,
Pim Kouwenhoven, voorzitter BC

     Actie Kerkbalans 2021
       Wees gul alstublieft!
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Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods

Het Kerkelijk Bureau:
ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur
Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten
tel. 071 - 561 2508
E-mailadres:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
Website: www.rkvoorschoten.nl
Webredactie: dhr. Jan Iemenschot
e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl
Secretaris Beheercommissie:
Vacature
IBAN Bankrek. nrs:
NL95 RABO 0155 0008 53
NL45 INGB 0000 3669 37

Parochiekerk:
Heilige Laurentius
Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten

Vieringen:
zo 11.00 uur, di 9.00 uur, do 19.00 uur
 

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

Agenda december 2020 en januari 2021
Donderdag 3 december en 7 januari
19.30 uur    Christelijke meditatie (Pluspunt)
Zondag       6 december en 3 januari
                    Kinderwoorddienst/crèche                    
                    Voedselbank
Woensdag  9 december
20.00 uur     Vergadering Pastoraatgroep (Bondsgebouw)
Zaterdag     19 december en 17 januari
16.00 uur     Christelijke meditatie (Bondsgebouw)
Woensdag  20 januari
9.30 uur        Vergadering Wijkcontactgroep (Bondsgebouw)

Familieberichten
Getrouwd
Op donderdag 12 november zijn Robertus Hermanus Maria
Zeij en Fina Cornelia Hubertina Zeij-Mous in de H. Lauren-
tiuskerk getrouwd.
 
Dat zij door hun liefde het mooiste in elkaar naar boven
mogen brengen.
 
Overleden
Dinsdagochtend 20 oktober is op bijna 89-jarige leeftijd
overleden Jan (Johannes Petrus) Snelderwaard. Hij was
weduwnaar van Bets Snelderwaard-van der Kooij. Hij was
trouw bezoeker van de Moeder Godskerk totdat deze kerk,
waar hij riant uitzicht op had vanuit zijn huis aan de Mulder-
laan, werd gesloten. Hij genoot van zijn tuin en van de vele
bezoekjes die zijn kinderen en kleinkinderen hem vaak op
zondag brachten. Door afnemende gezondheid verbleef
Jan de laatste maand in het ziekenhuis en daarna in hos-
pice De Mare in Oegstgeest, alwaar hij rustig is overleden
in het bijzijn van zijn kinderen. De herdenkingsdienst was
op dinsdag 27 oktober in Leiden waarna de crematie aldaar
plaatsvond.

Moge hij opgenomen zijn in Gods eeuwige liefde.
 

Uitbreiding H. Laurentiuskerkhof
ingezegend
In de zomer van 2020 is het kerkhof achter de H. Laurenti-
uskerk met 45 grafplaatsen uitgebreid. Daarom is op zon-
dag 1 november dit nieuwe gedeelte van het kerkhof door
Pastoor Franken ingezegend en daarmee in gebruik geno-
men. De inzegening vond plaats aansluitend aan de jaar-
lijkse zegening van de graven ter gelegenheid van de viering
van Allerzielen en de herdenking van de overledenen van
het afgelopen jaar. In zijn gebed bij de inzegening eindigde
pastoor Franken met de woorden: "De dood heeft niet het
laatste woord, maar het leven en de liefde". 
De uitbreiding van het kerkhof was noodzakelijk, omdat de
meeste graven die bij de uitbreiding van het kerkhof in 2008
zijn aangelegd, inmiddels in gebruik zijn.

Pastoor Franken en diaken Winnubst,
foto: Theo van der Krogt

Allerzielen
Op 2 november herdachten we de overledenen en in het
bijzonder die van het afgelopen jaar. Door de regels van
het coronavirus kon dit niet doorgaan zoals gebruikelijk: een
viering in de kerk met het noemen van de namen van de
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overledenen. 
Als alternatief was er de mogelijkheid om op het kerkhof te
gedenken, door het plaatsen van een kaars. Ook was het
kerkhof op drie avonden open, de werkgroep van het
kerkhof had het prachtig verlicht en versierd met mooie
bolchrysanten. Er waren ook medewerkers aanwezig om
bezoekers welkom te heten en een kaars mee te geven om
op een graf te zetten. 
 
Dit alternatief verdient een groot compliment. Bij deze.

Foto: Mini Focke

Kerstvieringen !!
Op pagina 4 en 5 van deze Augustinus treft u een artikel
aan van pastoor Franken, namens het Pastoraal Team,
over hoe de kerstvieringen in de komende Kersttijd in de
diverse parochiekernen gehouden gaan worden.

Laurentiuspenning voor Jan Berg
Op zondag 29 november 2020 heeft Jan Berg de Lauren-
tiuspenning gekregen voor zijn diverse werkzaamheden
binnen onze parochiekern. Vanwege gezondheidsredenen
heeft diaken Peter Winnubst de Laurentiuspenning uitge-
reikt bij hem thuis. 

Jan is jarenlang heel actief geweest. Zo was hij 34 jaar
lector in de H. Laurentiuskerk, maar is hier recentelijk om
bovenstaande redenen mee gestopt. Op de penning stond

Communielessen gaan weer van start
De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie in
Voorschoten gaat weer van start. Op 6 juni 2021 is er weer
een feestelijke Eerste Heilige Communieviering, waarin de
kinderen voor het eerst ter communie zullen gaan. Ouders
of verzorgers van kinderen in groep 4 en 5 zijn welkom op
de online-informatieavond op woensdag 13 januari van
20.00 uur – 21.00 uur. 
Omdat de Eerste Heilige Communie een belangrijk sacra-
ment  is, moet er een goede voorbereiding aan voorafgaan.
De voorbereiding bestaat uit 7 bijeenkomsten. De eerste
bijeenkomst met de kinderen is gepland op 31 januari van
9.30 uur -10.45 uur. Aansluitend is er een viering.
 
Als u uw kind aanmeldt voor de Eerste Heilige Communie,
wordt er verwacht dat uw kind alle kinderbijeenkomsten
bijwoont en dat de ouders zich ook thuis inzetten om het
samen tot een succes te maken. Alle bijeenkomsten vinden
plaats in het Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten.
Mocht u nog twijfelen of is uw kind nog niet gedoopt, neem
gerust contact op met het Kerkelijk Bureau (e-mail:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl of tel. 5612508). 
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken van onze
parochiekern: www.rkvoorschoten.nl. Kies dan Catechese,
klik op 'Kind, jeugd en jongeren'.
 
Werkgroep Eerste Heilige Communie

de tekst:
'Uw woord, schijnend licht op uw pad', Psalm 119; 105.
 
Met veel plezier heeft hij zich o.a. ingezet bij de organisatie
van de kerkveilingen in 1995 en 1996 ten behoeve van de
restauratie van de H. Laurentiuskerk. Ook zette hij zich in
bij werkzaamheden ten bate van de kosten van de orgel-
restauratie in de H. Laurentiuskerk. In 2018 heeft hij gehol-
pen bij de inventarisatie van de resterende goederen van
de Moeder Godskerk, alsmede van de goederen van pas-
toor Gerard Paardekooper. Tevens heeft hij gedurende vele
jaren de enveloppen voor de Kerkbalans rondgebracht.
Jan, bedankt voor al die jaren dat je veel gedaan hebt voor
onze Parochiekern.

Kerkbalans 2020
Het jaar 2020 loopt ten einde. December is een feestmaand,
maar ook een periode van terugkijken op het afgelopen jaar
en de balans opmaken. Hopelijk komt dan ook de kerk in
uw gedachten. Wij hebben onze mooie Laurentiuskerk.
Daar mogen we blij mee zijn. Het kerkgebouw is de plek,
waar we als gemeenschap op zondag en op belangrijke
momenten in ons leven vieren.
Helaas is dat momenteel door de coronacrisis maar beperkt
mogelijk. Hopelijk komen er binnenkort weer betere tijden.
Maar de kerk is meer dan een stenen gebouw. Wij, als
parochianen, zijn de levende stenen die de verbinding met
elkaar aangaan.
Voor het in stand houden van kerkgebouw en gemeenschap
is naast uw persoonlijke inzet ook geld nodig. Uw bijdrage
aan de actie Kerkbalans is daarom belangrijk. Wij zijn erg
blij dat het bedrag, dat wij begroot hadden voor dit jaar,
gehaald is. Er is tot nu toe € 104.000 binnengekomen. Een
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Vervolg Kerkbalans 2020
mooi bedrag.
Anderzijds hebben wij wel geconstateerd dat de collecte-
bijdragen op zondag aanzienlijk zijn teruggelopen. Mocht
bij het opmaken van de balans blijken dat u uw bijdrage
voor dit jaar nog niet hebt overgemaakt, dan kan dit alsnog.
Elke bijdrage is welkom, groot of klein, ieder naar eigen
vermogen. U kunt uw kerkbijdrage overmaken op rekening-
nummer NL22 RABO 0155 0048 83 t.n.v. Parochie H.
Augustinus, inzake kerkbijdrage Voorschoten.

In de maand januari ontvangt u
weer de jaarlijkse envelop met
brief en informatieboekje in de bus
voor de Actie Kerkbalans. De actie
loopt van 16-30 januari 2021 en de
slogan van deze actie is: 'Geef

vandaag voor de kerk van morgen'.
Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.
 
De Commissie Kerkbalans

Kerstverkoop Wereldwinkel (coronaproof)
In de aanloop naar de feestmaand december kunt u van 24
november tot en met 5 december 2020 genieten van een
sfeervol aangeklede kerstverkoop. Deze vindt plaats in de
Kruispuntkerk, tegenover Albert Heyn in Voorschoten. De
verkoop start op dinsdagmiddag 24 november vanaf 13.30
uur.

Traditiegetrouw zijn er stands met unieke cadeau- en
kerstartikelen uit verschillende ontwikkelingslanden, waar-
onder fraaie sjaals, vilten artikelen uit Nepal, kaarsen en
(kerst)kaarten, kerstboomhangers, glaswerk uit Palestina,
houten voorwerpen, chocolade en kerststallen, o.a. een
kerststal uit Burkina Faso. Nieuw zijn de glazen tuinstekers
in diverse lengten met waxinelicht op metalen steel voor in
de tuin of in een plantenpot in de kamer.
Uiteraard doen wij er alles aan om het voor u en voor ons
coronaproof te houden door het creëren van ruime looprou-
tes en we maken gebruik van crowd-control (maximaal 4
klanten) en daarbij een dingend verzoek om een mondkap-
je te dragen. Beleef het mee!

Gerarduskalender 2021
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is
een scheurkalender met elke dag op de voorkant een
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto:
‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwis-
selend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en

informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is
bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk
op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op
de achterkant geven u aan het begin van de dag een posi-
tief gevoel. De opbrengst van de kalender komt ten goede
aan alle activiteiten, die vanuit klooster Wittem worden
georganiseerd.  De kosten bedragen € 7,95.
Verkrijgbaar bij: mevrouw Trees Frensch, Offenbachlaan
2, tel. 071-8887440.

Tijdschrift Tussenbeide
De krant Tussenbeide is veranderd in een tijdschrift Tus-
senbeide. Indien u hierop een abonnement wilt nemen, kunt
u zich opgeven bij: tussenbeide@bisdomrotterdam.nl of bel
met het bisdom op 010-2815171. Hiervoor wordt wel een
jaarlijkse gift gevraagd van € 12,50.
Voor een uitgebreider artikel over dit onderwerp kunt u
kijken op bladzijde 5 van deze Augustinus.

Kosters gezocht
Bij elke viering in de kerk zijn kosters
onmisbaar. Zij zijn op tijd aanwezig,
openen de kerk en bereiden de viering
voor. Zorgen voor de liturgische aan-
kleding, zetten het vaatwerk klaar en
zorgen dat in de kerk alles klaar is om
de viering goed te laten verlopen. Zij
zijn de mensen achter de schermen
van een viering. Vaak onopvallend, maar onmisbaar. Het
accent ligt op de zondagviering, maar er zijn ook vieringen
door de week, waar de hulp van kosters onmisbaar is. De
dinsdagochtend, donderdagavond en vergeet niet uitvaar-
ten en bruiloften.

Heeft u iets met vieringen en vindt u het mooi om daarbij
een belangrijke rol te spelen? Dan is koster zijn een mooie,
vrijwillige functie en zijn we op zoek naar u. U krijgt alle
nodige begeleiding bij het inwerken. Wilt u meer informatie
of zich aanmelden om eens ‘mee te lopen’? Bel, mail of app
Ernie Wielenga-van Velzen, mailadres:
erniecj@hotmail.com of telefoon 06 4134 6016.

Kerstviering Vlietlande Gespreksgroep
Voor alle deelnemers van onze gespreksgroep is het een
groot gemis om al zo lang niet meer bij elkaar te kunnen
komen. Corona heeft hard en onbarmhartig toegeslagen.
Ontmoeting is zo belangrijk en voor onze groep eens te
meer. Er wordt geprobeerd om contact te houden, maar het
blijft behelpen. Een kerstviering is helaas onmogelijk.

Na jarenlang bijeen te zijn geweest in de Laurentiuskerk
kwamen we vorig jaar, maandagavond 16 december, voor
het eerst samen in de grote zaal van het Bondsgebouw.
Gelukkig stond ook hier een prachtige kerststal! Er werden
verhalen verteld, er is heel veel gezongen, er is zelfs, als
engelen zo enthousiast, vrolijk gedanst en als altijd, er is
geprobeerd om aan alle verzoeken tot voorbede recht te
doen. Na afloop hoefden we niet meer aan de wandel naar
de locatie aan de Multatulilaan, chocomel en kerstbrood
konden we gewoon genieten in de zaal zelf. Het maakt
verdrietig dat we zo’n geweldige kerstviering dit jaar moeten
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Bij klachten over de verzending van De Augustinus in
Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel.
071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl

Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. in-
leveren vóór 11 januari 2021 bij het Kerkelijk Bureau of
de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

 missen, maar we blijven hopen op betere tijden - ‘Volgend
jaar in het Bondsgebouw!’
Zoals altijd las Yvonne tijdens de kerstviering ons haar
zelfgemaakte gedicht voor. Onze huisregel is nu eenmaal
al sinds jaar en dag: ‘Géén kerst begonnen zónder een
gedicht van Yvonne!’ (zie ook De Augustinus van februari
2020).

Begeleiding Vlietlandegespreksgroep,
Dominee Willem de Boer, Majo, Nel en Ans.

De Redactie van de parochiekern

wenst u allen een Zalig Kerstfeest en
      een Voorspoedig Nieuwjaar toe.

van de H. Laurentius
  en De Moeder Gods te Voorschoten

Hoe gaat het nu met….

Foto: Hanna Hansen

Het is ruim een
jaar geleden dat
ik afscheid moest
nemen van de
parochie. Ik denk
nog steeds met
warme gevoelens
terug op het af-
scheid: de bijeen-
komst in het
Bondsgebouw, de
bloemen, cadeau-
tjes. Ook in de
periode erna kwa-
men er nog veel
kaartjes en brie-
ven. Dat heeft me
goed gedaan.
Omdat ik het werk
in de parochie
met veel enthou-
siasme heb ge-
daan, was het los-

laten best moeilijk. En ik mis ook de mensen die ik ontmoet
heb en met wie ik heb samengewerkt. Nu ik ander werk heb
en ergens anders woon is het blijven onderhouden van de
contacten in de parochie eigenlijk onmogelijk. Hoe onbe-
vredigend dat ook is, als je intensief contact hebt gehad.

Geestelijk verzorger
Ik was blij met mijn nieuwe werk. Twee banen eigenlijk. Ik
werd geestelijk verzorger in het Alrijne Ziekenhuis (Leider-
dorp) en in Den Haag in een woonzorginstelling voor oude-
ren (van Saffier). Een van de fijne dingen van werken in het
ziekenhuis in Leiderdorp was dat ik nog wel eens mensen
uit Voorschoten tegenkwam! Het werk van geestelijk ver-
zorger is mooi. Als geestelijk verzorger ben je in dienst van
de instelling en werk je voor iedereen, ongeacht geloof of
levensovertuiging. Dat is anders dan werken als pastoraal
werker vanuit de kerk en in een geloofsgemeenschap. Ook
in mijn nieuwe werk vinden mooie ontmoetingen plaats, en
voel ik dat Gods troostende aanwezigheid er is. Het is iets
om dankbaar voor te zijn, dat ik wat kan betekenen voor
mensen in moeilijke situaties van ziekte, afscheid, beper-
kingen, en dat praten, luisteren, soms bidden, in zo’n situ-
atie kracht kan geven, en kan helpen perspectief te blijven
zien.
Sinds 1 november heb ik uren-uitbreiding gekregen in Den
Haag. Ik werk daar nu in twee huizen van de Saffier-groep
en het werk in het Alrijne-ziekenhuis is gestopt. 

Ik werk met en voor ouderen, met name dementerende
ouderen. Een bijzondere doelgroep, die vraagt om veel
aandacht voor de manier waarop je communiceert. Je moet
ook anders gaan denken over zingeving, omdat er dingen
wegvallen die we vaak zo normaal vinden: geheugen, taal,
dingen kunnen doen. Het zet je ook aan het denken over
je eigen leven: Wat maakt míjn leven zinvol? Wat is écht
belangrijk? En ook de vraag: hoe is God aanwezig, en hoe
kunnen we God ervaren als de taal heel eenvoudig wordt,
of als er verwarring is en angst.
Naast het werk in de instelling kom ik ook af en toe bij
mensen thuis als geestelijk verzorger voor korte begelei-
dingstrajecten. Ook dat is mooi werk.

Behandeling
Ik moest zelf in het afgelopen jaar helaas opnieuw onder
behandeling na de eerdere ingreep in 2019. Sommigen van
u hebben dat misschien wel gehoord. Dat is goed gegaan
en ik voel me prima. Wel blijf ik de komende jaren onder
controle, en het is toch nog wel spannend of het allemaal
goed blijft. Maar dat maakt mijn leven niet ongelukkig. Ik
heb het goed, in mijn werk en in de familie, en in Schoon-
hoven, waar ik met Renate (en de kinderen) woon.

Ik hoop dat het u en jullie ook goed gaat! En wie weet, tot
ziens. Hartelijke groet!

Dirk Gudde (gvdirkgudde@gmail.com)

'Handgeschreven'
                Toen werd het zomer en later en later
          weer lente en zomer, een herfst en een winter
           de wind uit het noorden de steenkou de dooi
                              de narcissenvelden
                                        en weer.

Uit: Handgeschreven, uitgeverij Ten Have, 2020.

In november is het tweede deel van het verzamelde werk
van Huub Oosterhuis verschenen onder de titel 'Handge-
schreven, verzamelde gedichten 1950-2020'.
Over de bundel zegt hij zelf: "Dit boek gaat over hoe mijn
leven mijn leven werd. Over mijn onredelijk godsvermoe-
den, over mijn kinderen, over zingen, liefde en solidariteit,
vrienden en vreemden."
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Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar

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

IBAN bankrek. nummer:
NL73 INGB 0000 0201 43
Misintenties: opgave aan secretariaat:
NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie
voor: (desbetreffende naam vermelden)  
Eucharistievieringen:
vrijdag 9.00 uur, zondag om de 2 weken 16.00
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 

Eén Beheercommissie voor
drie parochiekernen
Begin november zijn de drie Beheer-
commissies van de Wassenaarse pa-
rochiekernen bij elkaar geweest. In
september was er al een gezamenlijke
vergadering met de Pastoraatgroep
Wassenaar. Het is alweer twee en een
half jaar geleden dat de beslissing is
genomen dat de Sint Willibrorduskerk
de centrale kerk in Wassenaar wordt,
met als gevolg dat er vanaf 2019 min-
der vieringen in de Goede Herder- en
de St. Jozefkerk zijn. Zoals al eerder
gemeld, is de planning dat de Sint

Jozefkerk in 2022 aan de eredienst
wordt onttrokken en verkocht; een
speciale herbestemmingscommissie
is daarmee bezig.
In de novembervergadering is afge-
sproken dat er naar gestreefd wordt dat
er eind 2021 één gezamenlijke Be-
heercommissie (met leden van de
Beheercommissies van de Goede
Herder-, de Sint Willibrordus en de St.
Jozefkerk) wordt gevormd, met daar-
naast de werkgroepen die het sluiten
van de Sint Jozefkerk zullen afronden.
 
Belangrijk is:
De centrale kerk is er voor alle paro-
chianen in Wassenaar en streeft er-
naar een levendige geloofsgemeen-
schap te zijn waar ieder zich thuis voelt
en waar bestaande vrijwilligers actief
kunnen blijven en nieuwe vrijwilligers
zich enthousiast kunnen aanmelden.
Samen zijn we één kerk in Wassenaar.
Hoe binden we alle Wassenaarse pa-
rochianen aan de Sint Willibrordus-
kerk, hoe houden wij zoveel mogelijk
vrijwilligers actief voor heel Wasse-
naar? Dat is een belangrijke taak voor
de Pastoraatgroep en de Beheercom-
missies.
Daarnaast moet aandacht besteed
worden aan alles rond vieringen/litur-
gie, de ledenadministratie, de finan-
ciën/Actie Kerkbalans, gebouwen,
begraafplaatsen, vergaderruimte en
natuurlijk ook aan de communicatie
tussen kerk en parochianen, waarbij
de wijkcontactpersonen een belangrij-
ke rol spelen.                                       
                     
Frederic Barge (voorzitter Beheercom-
missie Goede Herderkerk)
Joke Meijer-van der Aa (voorzitter
Beheercommissie Willibrorduskerk)
Gabrie Lansbergen (voorzitter Be-
heercommissie Jozefkerk)

Samen zijn we kerk
Zoals u kunt lezen in dit nummer wordt
er door de Wassenaarse parochieker-
nen actief nagedacht over de verdere
integratie volgend op het besluit van
2018 om de Willibrorduskerk in Was-
senaar aan te wijzen als centrale kerk.
Die samenwerking vindt al plaats in de
Pastoraatgroep en gaat nu ook vorm
krijgen in de groei naar een centrale
Beheercommissie. Door dit soort sa-
menwerkingsverbanden groeien we
toe naar een gemeenschappelijke
Wassenaarse geloofsgemeenschap,
want Samen zijn we Kerk! De Goede
Herder speelt hierin ook een belangrij-
ke rol. Naast de tweewekelijkse Neder-
landse vieringen, biedt de Goede Her-
der gelegenheid voor bijzondere vie-
ringen (zoals huwelijken en uitvaarten)
en is de Goede Herder het thuis van
de Franse geloofsgemeenschap.
Deze bloeiende gemeenschap trekt
velen uit de wijde omgeving naar onze
kerk.
 
Onze geloofsbeleving wordt met het
coronavirus danig op de proef gesteld.
De vieringen zijn slechts voor een be-
perkt aantal parochianen beschikbaar
en de vieringen met Kerst lijken uit te
komen op een livestream – en dus een
virtueel samenzijn. In gebed zijn we de
komende periode bij elkaar en uw
steun en voortdurende betrokkenheid
bij onze kerk wordt enorm gewaar-
deerd en sterkt alle vrijwilligers die zo
actief zijn in de kerk. Een bijzondere
dank aan deze groep vrijwilligers is op
z’n plaats. Als Beheercommissie van
de Goede Herder wensen wij u een
Zalig Kerstfeest toe en welkome we-
dergeboorte van het samen kerk zijn.
 
Frederic Barge, voorzitter Beheercommissie

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
Guus Moussault
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
Idje en George Freriks-Moormann
Kitty van der Linden-Duijndam
 

Detail foto: Diana Nieuwold

Wassenaar Gezamenlijk

 

Intenties december/januari
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Tijdelijke verandering in het rooster van 
weekendvieringen in Wassenaar in december
en januari
 
Om gezondheidsredenen zal Mgr. Van Luyn waar-
schijnlijk de komende tijd helaas niet beschikbaar
zijn om voor te gaan in onze parochie H. Augustinus.
De afgelopen maanden hebben we steeds op het
laatste moment invallers kunnen vinden, maar deze
groep invallers is nu zo klein geworden dat we
gedwongen zijn tijdelijk het rooster van vieringen
aan te passen. Het gaat voornamelijk om zondag-
morgen, waar Mgr. Van Luyn om de 14 dagen
voorgaat in de Jozef Wassenaar. Dit betekent dat
we die zondagmorgen drie priesters nodig hebben.
 
Om dit tijdelijk op te vangen zullen in december en
januari in de Jozef alle vieringen op zaterdagavond
plaatsvinden. De Willibrordus Wassenaar zal in die
periode alleen een viering hebben op zondagmor-
gen en niet op zaterdagavond. We hopen en bidden
dat deze situatie tijdelijk is en dat Mgr. Van Luyn
spoedig herstelt. Dan kunnen we weer terug naar
het rooster van vieringen zoals dat nu is.
 
Pastoor Rochus Franken

Gezinszondag november
Op 8 november waren er veel kinderen in de kerk. Natuur-
lijk tellen zij volledig mee, maar wel jammer dat dit ook zo
is bij het maximum aantal van 30 vanwege corona (behalve
de misdienaars). We hadden twee kinderwoorddiensten:
één voor met name de communicantjes en één voor de
oudere kinderen. Het Onze Vader stond centraal. De ou-
dere kinderen mochten met een streep het Onze Vader in
twee delen opdelen. De slimmerikken deden het aan de
hand van de interpunctie, dat had ik als begeleider niet
voorzien...Waar het verschil tussen deel 1 en deel 2 inhou-
delijk in zat, vergde wat meer nadenken. Ze mochten ook
met een markeerstift het woord en de zin markeren die hen
het meest opviel of aansprak. Dat gaf een mooi scala aan
woorden en zinnen. Ze vroegen het ook aan de kapelaan,
hij koos als woord 'Vader' en als zin 'Onze Vader'. Zou hij
in de kinderwoorddienst gezeten hebben, dan zouden we
hebben gezegd dat de woorden 'Onze Vader' geen zin
vormen...Welk woord en welke zin zou u kiezen?
 
MdM

Ouder-kind bijeenkomst communicanten
Onze 7 communicantjes hadden na de viering van 8/11 hun
startbijeenkomst met 1 van hun ouders. Diaken George
nam hen stapsgewijs aan de hand van vragen mee van hun
Doopsel naar hun eerste Communie. Ze kregen van kape-
laan Boris (die er zelf niet bij was) een rozenkrans uit 
Medjugorje, een bedevaartplaats in het land waar hij van-
daan komt. Ze mochten raden uit welk land hij komt. De
eerste gedachte bij een van de kinderen was dat het Israël
was....Leuk toch en ook best logisch om te denken dat de
kapelaan, die als hartsvriend Jezus heeft, afkomstig is uit
het land van Jezus. We hebben samen een tientje gebeden.
Heba legde uit hoe dat gaat. Ze mochten één voor één met
hun ouder een kaarsje aansteken in de Mariakapel. In de
Advent zien we hen weer.
 
Werkgroep EHC

Eén Beheercommissie voor de
Wassenaarse kernen. Dit artikel kon wegens
plaatsgebrek niet meer op deze pagina, leest u dit
vooral op pagina 24.

Sint Maarten, dit feest werd gevierd op zaterdag 14 november jl. De kin-
deren hebben aandachtig geluisterd naar het verhaal, en liepen met een
echte Sint Maarten met hun lampionnetjes een rondje door de Sint Willi-
brorduskerk. Foto: Eva Lelieveld

Elisabethcertificaat voor Gezinskerk
Wassenaar
De diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ van het bisdom Rotter-
dam heeft een bijzondere invulling gekregen. Dit jaar werd
op 14 november een Elisabethcertificaat uitgereikt aan alle
diaconale initiatieven die tijdens de eerste coronagolf
werden genomen voor kwetsbare mensen in kerk en sa-
menleving.
Ook de ‘Gezinskerk Wassenaar' heeft dit Elisabethcertifi-
caat in ontvangst mogen nemen, als waardering voor de
tomeloze inzet en activiteit van deze werkgroep. Hartelijke
felicitaties voor deze enthousiaste werkgroep!
EvdW
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Parochiekern St. Jozef - Wassenaar

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

IBAN Bankrek. nrs.:
NL06 RABO 0368 0667 38
NL51 INGB 0000 3892 36
Kerkbijdrage/stipendia: NL37 INGB 0000 5508 96
Intenties:
Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262
ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail.
Vieringen:
di 09.00 uur, do 9.00 uur
zaterdag 1x per 2 weken 19.00 u.
zondag 1x per 2 weken 09.30 u.
Sacramentskapel geopend:
Iedere dag van 10.00 - 16.00 uur
Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo
Voorzitter: Gabrie Lansbergen
e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl
 

Wat fijn dat de enige, echte Sinterklaas ook in
de pastorie van de Sint Jozefkerk op bezoek
kwam, met zijn hulppieten Marianne en Chris!
Zou hij dit jaar weer komen??? Foto: EvdW

Kerkbalans 2019, nijvere handen zorgen voor
de formulieren van de Kerkbalansactie die bij
alle parochianen thuis worden bezorgd. Foto:
Gabrie Lansbergen

Toekomst van de Sint
Jozefkerk
Op pagina 24 heeft u kunnen lezen hoe
de Beheercommissies van de drie
Wassenaarse kernen tot één Beheer-
commissie overgaan eind 2021. Zoals
al eerder gemeld, is de planning dat de
Sint Jozefkerk in 2022 aan de ere-
dienst wordt onttrokken en zal worden
verkocht. Een speciale herbestem-
mingscommissie heeft een aantal
keren vergaderd en acht verschillende
partijen hebben kenbaar gemaakt dat
zij de kerk willen kopen. De bestem-
mingen variëren heel sterk. In de no-
vembervergadering is een voorstel
voor een shortlist gemaakt. Er is geko-
zen om eerst in gesprek te gaan met
partijen die een maatschappelijke be-
stemming voor ogen hebben. Na over-
leg met het Parochiebestuur zijn met
één ervan de onderhandelingen ge-
start. Ondertussen is een andere com-
missie druk bezig om te inventariseren
wat er met alle roerende religieuze
goederen zal gebeuren.
Rond Pasen 2021 hopen we u meer te
kunnen vertellen.
 
De centrale Sint Willibrorduskerk is er
voor alle parochianen in Wassenaar en
streeft er naar een levendige Wasse-
naarse geloofsgemeenschap te zijn
voor iedereen. Wij hopen dat de vrijwil-
ligers zich in de toekomst ook zullen
inzetten voor deze centrale kerk.
 
Actie Kerkbalans
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag
30 januari 2021 doen weer 2.000 ker-
ken mee aan Actie Kerkbalans. Dui-
zenden vrijwilligers werken hieraan
mee. Voor iedereen is de kerk op een

andere manier van waarde. Parochies
krijgen geen subsidie. Om te kunnen
bestaan hebben kerken een financiële
bijdrage nodig van hun leden. Zo blij-
ven zij van waarde voor hun leden en
de samenleving. ‘Geef vandaag voor
de kerk van morgen’ is het thema voor
Actie Kerkbalans 2021.
We hopen dat nog veel Jozefparochi-
anen mee blijven doen om onze Sint
Jozefkerk draaiende te houden, ook al
is het in deze coronatijd nogal wat
beperkt. De begroting voor 2021 is
klaar en wij hopen het tekort te kunnen
beperken tot ca €2.000. U zult in janu-
ari (in de actieperiode) nog meer infor-
matie van ons ontvangen.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage in
2021.
 
Gabrie Lansbergen,
voorzitter Beheercommissie
 

Op maandag 18 januari 2021 wor-
den weer de formulieren voor de
Actie Kerkbalans in orde gemaakt.
Komt u ook helpen, vele handen
maken licht werk! Van 09.30 tot
ongeveer 12.00 uur zijn wij in SION
aan het werk. Wij kijken er naar uit,
en zeker ook naar uw medewerking!

Misintenties
December 2020 en januari 2021:  Mla-
den Rajic // Trudy den Hollander //
Martha van Doorn-van Winden // Jo
van der Ham-Onderwater // Corry van
Hemert-Knijnenburg // Aad den Hollan-
der // Om zegen over een gezin. 6
december: Rob Nagtegaal.

Dinsdag
Op dinsdag is sinds kort gebedsleider
Leo Elshout voorganger in de Woord-
en Gebedsdienst. Iedere week is er
een heilige waar Leo de aandacht op
vestigt. Op 18 november jl. was dit de
H. Elisabeth van Hongarije.  Zij zorgde
voor de minderbedeelden. Zij deelde
brood uit. Leo deelde op die 18e no-
vember 'kaiserbroodjes' uit, als aan-
denken aan deze H. Elisabeth van
Hongarije.                               EvdW
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Na Rozenkransgebed en Aanbidding een verstilde kerk in het zonlicht. Foto: Ronald Marks

Straatpastoraat = diaconie
'In den Beginne' waren er dak- en
thuislozen in Den Haag. Jopie Bregten
zaliger had contacten daar. Er moest
iets gebeuren met deze mensen, niet
mét, maar vóór deze mensen. Maaltij-
den moesten er komen.
Dit diaconale initiatief is gestart in
2010. Nu, na tien jaar, beëindigt de
Wassenaarse werkgroep deze activi-
teit wegens de gevorderde leeftijd van
de medewerkers.
In 2010 kwamen er ongeveer veertig
gasten. Op de vrijdagavond, naar het
Stadsklooster in het Westeinde te Den
Haag. Al meer dan 150 jaar werken de
Vincentiusvereniging en de Broeders
van Maastricht hier samen. Na een
gebedsviering in de kapel van het
klooster, geleid door Klaas Koffeman,
wordt er een maaltijd geserveerd.
De werkgroep schilt kilo’s aardappels,
maakt kilo’s groenten schoon, bakken
slavinken, hamburgers, maken stamp-
pot, verzorgen toetjes, en ook nog
koffie.
Na de maaltijd is er een grote afwas.
In een eenvoudig keukentje, met wei-
nig voorzieningen. Een gootsteen en
krikkemikkig aanrechtje vanaf de bouw
van het klooster. Nu, na tien jaar, is het
dank zij een rigoureuze verbouwing
een keuken waarin goed gewerkt kan
worden. Is ook wel nodig, want het
aantal gasten is gestegen tot 120! Een
driegangenmenu voor 120 personen
maken, dit vergt een aankoopstrategie
(waar zijn de kortingen?), een logistie-
ke strategie (hoe krijgen wij alles naar

De Sint Jozefkapel in het Stadsklooster te Den
Haag tijdens een bruiloftsviering, vóór de coro-
natijd! Rond Kerstmis is daar een schitterende
kerststallententoonstelling. Foto: Frans Wils

het Westeinde?) en een werkstrategie.
Dat loopt uitstekend, zo vertelden Leo
en Anneke van der Kooij, want zij
hebben na het overlijden van Jopie
Bregten de coördinerende taak van
haar overgenomen.
 
Als alle medewerkers gearriveerd zijn
weet ieder zijn of haar taak. De Was-
senaarse medewerkers, vanuit de RK
kerken en PKN kerken, zijn uitstekend
op elkaar ingespeeld. Vier man in de
keuken, om 16.00 uur tafeldekken, en
na de maaltijd alles afruimen. Ook
kwam er hulp van de Rotary. Het was
een geöliede machine, deze maaltijd-
verzorging in het Stadsklooster in het
Westeinde.

Voorwaar een compliment, nee, meer-
dere complimenten waard! In de coro-
natijd mocht men niet in het Stads-
klooster zelf de maaltijd nuttigen. Dit
werd voor ieder persoon in bakjes
gedaan, die meegenomen konden
worden, zodat deze mensen die aan
de rand van de maatschappij leven
toch een maaltijd hebben.
 
Vanuit het Straatpastoraat kwam een
leuke reactie:
'Aan het secretariaat (4 november
2020). Wij willen als Straatpastoraat
Den Haag u als parochie van de H.
Augustinus heel hartelijk danken dat u
het mogelijk heeft gemaakt – financieel
en qua bemensing – dat er gedurende
tien jaar elke vijfde vrijdag van het
kwartaal bij ons werd gekookt. Fantas-
tisch! Nogmaals  veel dank daarvoor!
Namens het hele team een hartelijke
groet, Jolly van der Velden.'
 
Niet alleen de parochie, vooral alle
vrijwilligers die al die jaren hebben
gezorgd voor deze maaltijd: hulde voor
het werk en vooral: hartelijk dank!
 
EvdW

Van harte een Zalig Kerstmis ge-
wenst! En omdat dit een dubbele
editie is wens ik u voorspoed en
zegen in het nieuwe jaar 2021. Dat
wij elkaar liefdevol en vredig nabij
mogen blijven is onze hartewens!
EvdW
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Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar

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

Vieringen (voor het weekemd: zie de Lit. Agen-
da op blz. 17)
door de week:
op wo.morgen om 09.00u en op vr.avond om
19.00u

Mariakapel open (7 dagen per week):
10.00-17.00 uur
IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s):
NL95 INGB 0000 1164 56
ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus
Beheercommissie:
Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk,
tel. 070 - 511 4624

 
 

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

ZALIG Kerstfeest en een
Gezegend NIEUWJAAR 
 
Wij wensen al onze parochianen een
ZALIG Kerstfeest en een Gezegend
2021 toe!                                             
                                   LB
 

Wijziging in het aantal num-
mers per jaar van ons paro-
chieblad De Augustinus
Zoals u misschien is opgevallen op het
titelblad dit nummer betreft zowel de-
cember 2020 als januari 2021. Zie
pagina 8 voor een toelichting.      Bron: rkparochie-uitgeest.nl

KERSTMIS 2020
 
Dit jaar vinden de vieringen vanwe-
ge corona op een speciale wijze
plaats: voor een toelichting daarop
verwijzen wij u naar een artikel van
het Pastoraal Team op blz. 4 en 5
van dit nummer.
 
Voor onze kern is nog het volgende
te melden:
In de Advent zijn er op zondag 13
en 20 december om 9.30 uur twee
kinderwoorddiensten: één voor de
kinderen van groep 1 tot groep 4 en
één voor de kinderen van groep 4
en ouder. We bidden samen, luiste-
ren en praten over het Evangelie en
verwerken dit op creatieve wijze. U
kunt hiervoor reserveren via 070
511 8133.
 
In verband met corona is er dit jaar
een vanuit Katwijk gestreamde ge-
zinsviering.
 
Gedurende de hele kerstvakantie,
vanaf 25-12 t/m 6-1, is de kerststal
in onze Mariakapel te bekijken van
9.30-16.30 uur; in deze kerststal
wordt het hele kerstverhaal tot leven
gebracht. Dit jaar is de kapel extra
ingericht voor een bezoekje met
kinderen.                                          
                                                        
                           

            Foto van het interieur van de Sint Willibrorduskerk, Wassenaar,
            met hoog achterin het orgel waarover u meer kunt lezen op pagina 30
           Foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotograaf
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1.een overzicht van de ontvangsten
en uitgaven van onze parochiekern
St. Willibrordus

2.het bankrekeningnummer waarop
u uw kerkbijdrage kunt storten
(NL95 INGB 0000 1164 56 ten
name van Kerkbijdrage St.
Willibrordus)

3.over gedeeltelijke teruggave van
uw kerkbijdrage door de Belasting-
dienst (door een zogenaamde pe-
riodieke gift of een gewone gift)

In de maand januari 2021 zult u in het
kader van de Actie KerkBalans
2021 weer de bekende envelop ont-
vangen. In deze envelop vragen wij u
om een kerkbijdrage voor het jaar 2021
en geven wij u de volgende informatie:
 

 

Ook treft u in deze envelop een ant-
woordkaart aan waarop u een bijdrage
kunt toezeggen, alsmede een accept-
girokaart.
 
Zonder uw bijdrage ook in 2021 wordt
het erg moeilijk om onze kerk in goede
staat te houden en alle kosten te beta-
len. Als voorbeeld van deze kosten in
2021 noemen wij de doorlopende
kosten van verwarming en de kosten
ten gevolge van ons aandeel  in de
salarissen van het pastoraal team en
van de secretariaten van de parochie.
Voor 2021 komen daar bij, na lang
sparen en overleg, de uitgaven voor de
vervanging van het orgel achter in de
kerk.
Ondanks het teruglopend aantal paro-
chianen hopen wij toch op een iets
hoger totaal bedrag aan kerkbijdragen
dan in 2020 en dat uw gezamenlijke
bijdragen voldoende zullen zijn om de
doorlopende kosten en een deel van
de genoemde toekomstige uitgaven te
dekken.
Meer informatie over de onder punt 3
bedoelde mogelijkheden tot het bespa-
ren op uw belasting vindt u op de

website van onze parochiekern Sint
Willibrordus:
www.sintwillibrorduswassenaar.nl op
de bladzijde 'Kerkbijdrage'.
Ook is daar de mogelijkheid aange-
bracht tot het downloaden of afdrukken
van het daarvoor benodigde formulier,
incl. toelichting.
 
Namens de Beheercommissie
St. Willibrordus, Hans de Jong
 

Verspreiding in 2021 van
De Augustinus in onze
parochiekern
 
Ook in 2021 gaan wij door met de re-
geling voor de verspreiding van ons
parochieblad De Augustinus, die qua
opzet sinds begin 2017 wordt toege-
past.
Dit houdt in dat het parochieblad 8 x
per jaar wordt bezorgd bij ieder huis-
gezin, dat onze parochiekern door
middel van een kerkbijdrage financieel
ondersteunt.

Noot: het Kerst- en het Paasnummer
wordt bezorgd bij álle in onze admini-
stratie ingeschreven huisgezinnen. 
   
Voor de distributielijst voor 2021 bete-
kent bovenstaande dat alle huisgezin-
nen die in het jaar 2019 en/of 2020 een
kerkbijdrage aan onze parochiekern
hebben betaald, op deze distributielijst
(blijven) staan.

Omdat wij bij het beoordelen van al of
niet betaald hebben van kerkbijdrage
in deze twee jaren graag zorgvuldig
willen zijn, wachten wij tot begin janu-
ari 2021 de overzichten van de kerkbij-
drage-betalingen van december 2020
nog af.
 
Louis Brackel, verantwoordelijk voor
de verspreiding van De Augustinus in
onze parochiekern (tel. 06-260.260.05)

Met de misdienaars gaat het goed ondanks co-
rona. Op zondag 1 november was er weer een
nieuwe misdienaar,: Leonora (op de foto ui-
terst links) vergezeld van Rianne, Julia en
Paola

Thermometer
Actie Kerkbalans 2020 
U begrijpt dat in het werk van de Be-
heercommissie van onze parochie-
kern de financiën van de kerk een
belangrijk onderwerp zijn. 
Wij willen u hierbij graag informeren
over de kerkbijdragen die t/m 31 okto-
ber 2020 zijn ontvangen naar aanlei-
ding van de Actie KerkBalans 2020.
  
Dit is een bedrag van € 46.266, terwijl
voor het hele jaar 2020  € 50.000 was
begroot.
Het is niet onwaarschijnlijk dat wij dit
bedrag per eind 2020 halen, en daar
zijn wij u bijzonder dankbaar voor!
  
OPROEP: indien u er mogelijk nog niet
aan toe bent gekomen om uw (gehele
toegezegde) bedrag als kerkbijdrage
over te maken, dan hopen wij dat u dit
vóór 31 december 2020 alsnog wilt
doen.   
Onze bankrekening voor dit doel is:
NL95 INGB 0000 1164 56  ten name
van parochie H. Augustinus/Kerkbij-
drage St. Willibrordus. 
             
                      de Beheercommissie

In memoriam
 
Op 1 november is op 92-jarige
leeftijd overleden mevrouw
Cornelia Maria Sophia Elgers-
huizen-van der Holst.
Op 7 november heeft de uit-
vaartplechtigheid plaats ge-
vonden in onze kerk waarna zij
is begraven op ons kerkhof. 
 
Moge zij rusten in Gods licht en
vrede.
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Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klach-
ten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen,
tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

Misintenties voor decem-
ber-2020 en januari-2021
Zondag 6 december: Gerarda
Jonker (jrgt), An van der Kroft, Bart
Smith, Dirk Eduard de Vlugt, Nico-
laas Mooijman, Cornelia Elgershui-
zen-van der Holst, familie  Ooster-
veer-Compier, overleden ouders
Verkleij-van der Krogt, Marti van
Deursen
Zaterdag 12 december: Nicolaas
Mooijman, Cornelia Elgershuizen--
van der Holst
Zondag 13 december: Nicolaas
Mooijman, Cornelia Elgershuizen--
van der Holst, Bernard Bosse, Dirk
Eduard de Vlugt, Marti van Deursen
Zondag 20 december: Wilhelmina
Maria de Koning, Bart Smith, Dirk
Eduard de Vlugt, Cornelia Elgers-
huizen-van der Holst, Marti van
Deursen
Donderdag 24 december (nacht-
mis): Yvonne Lelieveld-van Leeu-
wen, Marloes Beijersbergen, , Rob
van Leeuwen, Petrus van der Spek,
Josephine Westgeest-van der Stap
en overleden familie, Coby Heijstek
en overleden familie, overleden ou-
ders Van Spronssen-Remmers-
waal, overleden ouders Van der
Kroft-van den IJssel, overleden ou-
ders De Rooij-van Schie, overleden
ouders Konings-van Benten, Marti
van Deursen
Vrijdag 25 december (1e Kerst-
dag): Ton Gordijn, Laurentius Adolf
Kusters, An van der Kroft, Ida van
Leeuwen-Verhaar, Johannes Knaap,
Corrie Knaap, overleden ouders
Knaap-Remmerswaal, overleden
ouders Van der Zwet-Zonneveld,
Marti van Deursen
Zondag 27 december: Wilhelmina
Maria de Koning, Dirk Eduard de
Vlugt, overleden ouders Remmers-
waal-van Winsen, Marti van Deursen
Zondag 3 januari: Wilhelmina
Maria de Koning (jrgt), An van der
Kroft, familie Oosterveer-Compier,
overleden ouders Van der Zwet--
Zonneveld, overleden ouders Ver-
kleij-van der Krogt, Marti van
Deursen
Zondag 24 januari: Laurentius
Adolf Kusters, Johannes Knaap

In memoriam
Op 68 jarige leeftijd is Nicolaas
(Nico) Johannes Theodorus
Mooijman overleden.
Nico was een veelzijdig per-
soon en heeft zich op veel
maatschappelijke vlakken in
Wassenaar en daarbuiten in-
gezet. Zo was hij nauw betrok-
ken bij het winkelcentrum Was-
senaar, bestuurslid geweest
bij de Wassenaarse Oranje-
vereniging, tenor geweest bij
ons zangkoor Pro Deo, heeft
zich ingezet voor Groei en
Bloei, journalist geweest voor
o.a.de Wassenaarse krant en
nog vele andere dingen heeft
hij opgepakt die op zijn pad
kwamen.
De uitvaartplechtigheid heeft
op 2 november in onze kerk
plaatsgevonden, waarna hij is
bijgezet  in het familiegraf op
ons kerkhof.
 
Moge hij rusten in vrede.

centrale kerk van katholiek Wassenaar
zou worden. Inmiddels is de Willibror-
duskerk als centrale kerk aangewe-
zen.
Ik ben blij dat het na al die jaren gelukt
is om de noodzakelijke, bisschoppelij-
ke toestemming te krijgen om ons or-
gelprobleem op te lossen.
Dit is mede gelukt dankzij de inzet en
motivatie van de leden van de diverse
Beheercommissies en de deskundige
hulp van de heer van der Poel.
Het resultaat gaan we te zijner tijd
horen.
 
Globale planning verdere gang van
zaken
Het nieuwe orgel is op dit moment in
de werkplaats van de fa. Adema. Dit
bedrijf zal in mei/juni 2021 met de
werkzaamheden in onze kerk begin-
nen. Naar verwachting is het dan in
oktober/november volgend jaar klaar
en kunnen wij het inwijdingsconcert
plannen.
                                     Theo Vogels
 
 

Wat voorafging aan de
komst van een nieuw orgel
in onze kerk (Deel 2)
(Deel 1 van dit artikel stond in het no-
vember 2020 nummer van dit blad)
Wij kwamen er langzamerhand achter
dat het bisdom een belangrijke rol zou
spelen in het proces, te meer omdat wij
ook toestemming zouden moeten vra-
gen om het nodige geld te mogen uit-
geven hetgeen alleen maar mogelijk
zou zijn als de KKOR positief advies
zou uitbrengen.
Zodoende werd de heer Cees van der
Poel van de KKOR benaderd om de
beheercommissie  te adviseren.
Hij had contacten met een andere or-
gelbouwer, de firma Adema uit
Hillegom
Zij hadden in 2007 een orgel, dat in
1963 door hen was gebouwd, verwij-
derd uit de voormalige Pius X-kerk in
Amsterdam, die is gesloopt.
Dit orgel was in goede staat en werd
professioneel opgeslagen in een aan-
tal containers bij een verhuisbedrijf. Als
onze kerk dit orgel zou overnemen,
dan kon dit gemakkelijk worden ge-
plaatst boven op de koorzolder op de
plek van het bestaande orgel.
Het is natuurlijk een gok om een orgel
aan te schaffen, te restaureren en op
te bouwen zonder dat je weet hoe het
zal klinken.
Adema heeft echter in 1963 een vrijwel
identiek orgel gebouwd voor de Hof-
kerk in Amsterdam.
Dit orgel werd twee jaar terug door
Adema  gerestaureerd  en is qua dis-
positie hetzelfde als het orgel uit de
gesloopte Pius X-kerk.
Ik heb een kerkdienst bijgewoond en
het orgel en de bouwwijze ervan ge-
keurd en kreeg daardoor een goede
indruk van de klankkleur van dit orgel. 
Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat
het Pius X-orgel past in onze kerkruim-
te en zal voldoen aan onze wensen.
Dit is ook de mening van onze adviseur
de heer van der Poel.
Hij kent het orgel uit de tijd dat het nog
in functie was en hij is ook betrokken
geweest bij het afbreken van dit orgel
voor de sloop van het gebouw.
Wel moest met de koop gewacht wor-
den vanwege de vraag welke kerk de
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Inleverdatum kopij februari 2021
uiterlijk 13 januari 2021:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd:30 januari-28 februari 2021
Verschijningsdatum: 26 jan. 2021
De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen en andere bijdragen
te redigeren, in te korten of niet te
plaatsen.

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

Kapelaan Boris Plavčić, referent Katwijk
tel. 06 4351 4595, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar
e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl 
Diaken George Brink, referent Wassenaar,
tel. 06 3078 0364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl 
Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest / Voorschoten
tel. 06 2443 4516
e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
 
Parochiebestuur
Voorzitter: Pastoor Moderator Rochus Franken
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
e-mail: rochusfranken@outlook.com
Vicevoorzitter a.i.: Marten van der Meer,tel. 06 3066 6681
e-mail: movandermeer@martenconsultancy.net
Secretaris: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624
e-mail: meijer100@planet.nl
Penningmeester: Hans van Mullekom
e-mail: van.mullekom@kpnmail.nl
Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@beaujolaiswijnen.nl
Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417
e-mail: jan.ko@ziggo.nl
Algemene zaken: Joost Westgeest, tel. 06 5111 4886
e-mail: joostwestgeest@gmail.com
Communicatie en 2e secretaris: Emmy van der Wilk
(adviseur) te. 070  511 1594
e-mail: wilk.eamvander@gmail.com
Personeel en vrijwilligers: Anne Winnubst,
tel. 06 4981 4949, e-mail: acmwinnubst@gmail.com
Secretaresse Parochiebestuur:
Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31,
2241 PJ Wassenaar
ma t/m do 9.30-17.00 uur
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl
 
Website:
www.parochie-augustinus.nl   
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens,
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl
 
Facebookpagina:
www.facebook.com/h.augustinusparochie
 
 
 
 
 

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