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Van de bestuurstafel

Boven vlnr:pastoor Rochus Franken, vz. Joke-Meijer-van der Aa, 1e secr., Emmy van der Wilk, 2e secr. + PR, Jan Konst, begraafplaatsen, Dick
Remmerswaal, gebouwen
Onder vlnr: Marten van der Meer, vicevz. Joost Westgeest, alg. lid, Hans van Mullekom, penningm., Anne Winnubst, personeel en vrijwilligers

De Moeder Godskerk te
Voorschoten verkocht
Na vele jaren van gesprekken en onderhandelingen over de verkoop van
De Moeder Godskerk is dit proces nu
definitief afgerond. Op 24 december
2020 is de transportakte getekend met
Niersman Ontwikkeling.
Het besluit tot onttrekking aan de eredienst en vervolgens het afstoten van
het kerkgebouw kent een lange aanloop.
Het kerkgebouw aan de Baron van
Schimmelpenninck van der Oyenlaan
te Voorschoten is nog relatief jong. Het
gebouw werd opgeleverd voor de eerder opgerichte parochie De Moeder
Gods, een afsplitsing van de parochie
H. Laurentius, en ingewijd door bisschop Jansen in 1967.
In 2000 werden de parochies De Moeder Gods en H. Laurentius weer samengevoegd en werd de noodzaak
voor twee kerken steeds minder gevoeld.
Reeds rond 2004 kreeg de parochie
vanuit het dekenaat het advies om de
sluiting van De Moeder Godskerk te
onderzoeken. Vanuit de gemeenschap van Voorschoten zelf kwam het
initiatief om in dit proces ook te kijken
naar de eventuele sluiting van de H.
Laurentiuskerk. Doch na lang wikken
en wegen werd besloten mee te gaan
met het advies van het dekenaat en te
starten met de voorbereiding om De
Moeder Godskerk aan de eredienst te
onttrekken. Dit is in 2016 ook gebeurd.
Vervolgens is veel werk gestoken in
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een onderzoek naar herbestemming.
Uiteindelijk werd door het parochiebestuur – en gesanctioneerd door het
bisdom – toch besloten tot verkoop van
het gebouw. Processen als deze worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan en kunnen vele jaren
duren. Zo ook in Voorschoten.
Uiteindelijk zijn de stappen tot daadwerkelijke verkoop aan projectontwikkelaar Niersman gezet door het bestuur van de parochie H. Augustinus,
waarbij voormalig parochiebestuurslid
Chris Warmenhoven de afgelopen drie
jaar een centrale rol heeft gespeeld.
Dit in nauwe samenwerking met het
bisdom, dat het gehele proces op de
voet gevolgd heeft.
In de uiteindelijke koopovereenkomst
zijn diverse bepalingen opgenomen,
zodat bijvoorbeeld de gebouwen niet
anders gebruikt kunnen worden dan in
harmonie met de bestemming daarvan, te weten de R.K.-eredienst. Zo
werd bepaald dat bijvoorbeeld geen
horecagelegenheid of amusementshal
in de kerk gevestigd mocht worden. De
klokken dienen bij sloop beschikbaar
gesteld te worden aan de parochie.
Ook als de klokken in de toren blijven
mogen zij niet meer gebruikt worden.
Eveneens is bepaald dat bij sloop de
ingemetselde eerste steen teruggegeven zal worden aan de parochie.
Wat de nieuwe bestemming betreft:
met de koper is overeengekomen dat
de nieuwe bestemming een woonbestemming zal worden. Hoe dit uiteindelijk zal worden vormgegeven is af-

hankelijk van de uiteindelijke status
van het gebouw en de mogelijkheden
die de ontwikkelaar stedenbouwkundig krijgt. Hierover heeft Niersman
Ontwikkeling overleg met de gemeente en de Stichting Erfgoedlijst beeldbepalende gebouwen.
Het doet natuurlijk pijn om te zien en
mee te maken dat zo’n markant kerkgebouw afgestoten moest worden. De
Moeder Gods was een kerk waar velen
in Voorschoten lief en leed hebben
gevierd en gedeeld met elkaar: eerste
communies, huwelijken, uitvaarten
van dierbaren. Ook pastoor Franken
heeft er bijzondere herinneringen aan:
in deze kerk heeft hij na zijn priesterwijding zijn eerste H.Mis opgedragen.
Dit alles maakt het afstoten van het
gebouw een emotioneel proces. Uiteindelijk is er slechts één ding van
belang: namelijk de toekomst van een
levendige parochiekern. Daar hoort
ook bij het proces van het samengaan
van De Moeder Gods- en de
Laurentiusgemeenschap!
Namens het Parochiebestuur, Marten
van der Meer, vicevoorzitter
Bij de voorplaat
Op 2 februari vieren we Maria Lichtmis: opdracht van Jezus in de tempel door Simeon, met links Jozef en
Maria en rechts Anna. Glas-in-loodraam in de St. Michael, Toronto.
Bron: liefdeentrouwaandekerk.
blogspot.com

Een klein geschenk voor u
Aswoensdag valt dit jaar op 17 februari. Dan begint de veertigdagentjd. In deze periode willen we nadenken over de kern van ons
geloof: het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus.
Dit is een gebeurtenis die zo rijk en groot is aan betekenis, dat
we het soms moeilijk vinden haar toe te passen op ons dagelijks
leven. Iemand vergeleek ooit wat het geloof leert met de partituur
van een symphonie. Hoe mooi ook, de muziek komt pas tot leven
als ze daadwerkelijk door het orkest gespeeld wordt.
Het is altijd al een uitdaging geweest om het geloof toe te passen
op het dagelijks leven. In onze tijd lijkt dat extra moeilijk. De (sociale) media overstelpen ons met informatie. Technisch is het zo
knap dat onze aandacht voortdurend geboeid wordt. Oneliners
en compacte informatie geven je het idee dat je goed geïnformeerd bent.
Maakt deze vloed van informatie ook dat mensen meer nadenken?
Of vergroot het alleen maar de passiviteit? Onze aandacht wordt
zo voortdurend vastgehouden en gericht op zaken die voorbijgaan. Onze aandacht wordt zelden gericht op God en zijn liefde.
In onze tijd is het daarom extra hard nodig te lezen en te bidden
over je geloof. In de loop der jaren heb ik enkele boekjes geschreven om mensen hierbij te helpen in de veertigdagentijd. U treft ze
vanaf begin februari achter in elke kerk aan. U herkent de boekjes
aan de kleurige icoon op de voorkant. Een klein geschenk om u
in de veertigdagentijd te helpen om de waan van de dag even te
vergeten en om te focussen op God.
Pastoor Rochus Franken
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Gedachten van uw pastoor
H. Joannes de Doper - Katwijk
Liturgische Agenda 6 kerken
H. Willibrord - Oegstgeest
H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten
De Goede Herder - Wassenaar
Wassenaar Gezamenlijk
St. Jozef - Wassenaar
Sint Willibrordus - Wassenaar
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COLOFON

De Augustinus is een uitgave van de parochie
H. Augustinus en verschijnt 10 keer per jaar.
Redactieadres:
redactie@parochie-augustinus.nl
Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken
Eindredacteur: Els van Leuken
2e Eindredacteur: Anneke van der Valk
Locatieredacteuren:
Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen
Oegstgeest: vacant
Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen
Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der
Wilk, Louis Brackel
Rubrieksredacteuren:
Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn
Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk
Augustinus, 6 in 1: vacature
Pastoraal Team/Spiritualiteit:
Diaken George Brink
De Augustinus-kids:
Anneke van der Valk
Website: www.
parochie-augustinus.nl
Drukker: Editoo B.V. te Arnhem
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Pastoraal Team
Uit het Pastoraal Team

Ik wens u, ons, allen toe dat wij ons kunnen laten verrassen door het leven
en zelfs kunnen aanvaarden wat ons onaangenaam is, opdat God ons
daarin zijn goedheid kan tonen.

Op 3 februari vieren we de liturgische
feestdag van Sint Blasius. In onze
kerken zijn wij gewend om na de Eucharistieviering, de Blasiuszegen te
ontvangen, op de eerste zondag na
deze dag. Dat zal dit jaar op zondag 7
februari zijn. Dit jaar zal, rekening
houdend met de maatregelen voor de
gezondheid voor allen, de Blasiuszegen een andere vorm hebben. De
priester zal dit jaar niet de twee kaarsen, in de Andreaskruisvorm verbonden, onder de kin van de gelovigen
houden. Dit jaar zal de bedienaar van
achter het altaar de zegen bidden en
zo de gelovigen zegenen met de Blasiuszegen: 'Moge God u op voorspraak
van de heilige Blasius bevrijden van
keelziekten en andere kwalen in de
naam van de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest'. Dat zal dit jaar dus voor
ons allen klinken van achter het altaar.
Ook de Aswoensdagliturgie zal dit
jaar anders zijn dan wij kennen. Op 17
februari zal, vanwege de aanhoudende coronapandemie, de viering van
Aswoensdag volgens de nieuwe richtlijnen vanuit het Vaticaan, anders van
vorm zijn. Een askruisje op het voorhoofd kan dit jaar niet. Dit jaar zullen
de ambtsdragers as laten vallen op het
hoofd. De traditioneel daarbij uitgesproken woorden ‘Gedenk, mens, dat
je stof bent en tot stof zult wederkeren’
zal daarbij niet tot elke gelovige afzonderlijk worden uitgesproken, maar zal
slechts eenmaal vanachter het altaar
klinken. De voorgangers zijn verder
natuurlijk ook verplicht een mond- en
neusbedekking te dragen tijdens het
uitdelen van de as. De gebruikelijke
traditie om met de as een kruis op het
voorhoofd van de gelovige te maken
vervalt daarmee dit jaar. Verder verwachten we hierover ook richtlijnen
vanuit ons bisdom.
Samen kunnen we ons in deze vastentijd voorbereiden op Pasen. Van
harte kan ik de online veertigdagen
begeleiding van de Jezuïeten aanbevelen. U kunt zich hier zelf voor inschrijven. U krijgt dan dagelijks een e-mail,
met een mooie tekst en vragen voor
persoonlijke reflectie. U kunt dan daarnaast ook vrijblijvend aansluiten voor
begeleiding en uitleg. Meer informatie
hierover vindt u op de website: https://
www.ignatiaansbidden.org

Diaken George Brink

Diaken Peter Winnubst

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

Laat je verrassen!
We leven in een tijd waarin de de autonomie van de individuele mens hoog
in het vaandel staat. We maken zelf wel uit wat we doen en wanneer we het
doen. Gevoegd bij de hoge prestatiedruk in onze maatschappij heeft dat
geleid tot het ontwikkelen van methoden en cursussen voor ‘timemanagement’, die ons helpen controle te krijgen over onze eigen tijdbesteding.
Hoe nuttig ook, in dit beheersen van onze eigen tijd zit een gevaar van
doorschieten. Jezus zegt in het evangelie, dat wie het koninkrijk der hemelen
wil binnengaan, moet worden als een kind; daarin proef ik, dat we ons net als
kinderen zouden moeten laten verrassen door wat het leven ons brengt, en
niet alles willen plannen en controleren. Onze huidige tijd van corona, die al
onze plannen steeds weer in de war schopt, is wat dit betreft een goede
leerschool.
Het wordt ook mooi geïllustreerd in een voorval in het leven van H. Scholastica, die zeer gehecht was aan haar tweelingbroer H. Benedictus. Toen hij
zijn intrek had genomen in een klooster op de berg Monte Cassino, ging zij
wonen in een vrouwenklooster aan de voet van de berg. Doordat broer en
zus zich streng hielden aan de afzondering die de kloosterregel voorschreef,
zagen zij elkaar weinig. Eenmaal per jaar bezocht Benedictus zijn zus en
brachten zij samen de avond door. Op een keer, toen Benedictus weer bij
haar was, kreeg Scholastica het gevoel dat dit wel eens de laatste keer kon
zijn dat zij haar broer zag. Toen hij laat in de avond wilde vertrekken, probeerde zij hem daarvan te weerhouden, maar hij weigerde op haar aandringen te blijven. Toen brak er een groot onweer uit, zo hevig dat het Benedictus
verhinderde naar huis te gaan. Samen brachten broer en zus de hele nacht
pratend en biddend door en met grote moeite namen zij ’s morgens afscheid
van elkaar. Drie dagen later overleed Scholastica en zag haar broer haar als
een duif de hemel binnengaan.
Benedictus zal die avond vast geërgerd zijn geweest om het onweer dat zijn
plannen doorkruiste. Maar hoeveel goeds heeft dit ongewenste oponthoud
hem en zijn zus gebracht, in hun laatste samenzijn! Het noodweer bleek een
Godsgeschenk.
Kan het leven ons allemaal niet verrassen? Met verrassingen die in eerste
instantie misschien onaangenaam zijn, maar die ons op den duur veel goeds
kunnen brengen? Denk maar eens aan een treinvertraging. Nadat de trein
tot stilstand is gekomen, mopperen we eerst met onze lotgenoten in de coupé,
maar uiteindelijk zijn we blij met de persoonlijke gesprekken die de vertraging
ons heeft opgeleverd. Ook de onthaasting en de verstilling ten gevolge van
de corona-epidemie kunnen een heilzame verrassing zijn, dit afgezien van
alle ellende die de epidemie ook teweegbrengt.
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Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk
Online presentatie brochure
voor lectoren
Vanwege het diocesane Jaar van het
Woord van God verschijnt in 2021 bij
het bisdom Rotterdam een brochure
voor lectoren (32 pagina's, € 3,00). De
brochure werd geschreven door broeder Johan te Velde o.s.b. en heeft als
titel ‘De lector: Het Woord van God
horen en voorlezen in de liturgie'.
Lectoren en andere belangstellenden
waren uitgenodigd voor de online presentatie van deze brochure op maandagavond 18 januari van 20.00 tot
21.00 uur.
Bisschop Van den Hende heeft tijdens
deze livestream een inleiding gehouden en het eerste exemplaar symbolisch aangeboden aan een van de
lectoren uit een parochie van het bisdom, mw. Marianne Koster-de Graaf.
Met haar is ook een kort interviewgesprek geweest over hoe zij zich als
lector voorbereidt op een lezing, over
haar ervaringen en wat het voor haar
betekent om lector te zijn in de liturgische vieringen.
Bron: Bisdom Rotterdam

In Memoriam pater Spruijt
In de nacht van 11 januari 2021 overleed pater Carel Spruijt o.p. (88), oudmissionaris in Zuid-Afrika, in een ziekenhuis in Leiden.
Carel Spruijt werd geboren op 12 november 1932. Hij deed professie in
1953 en werd priester gewijd in 1959.
Van 1961 tot 2015 woonde en werkte
hij in Zuid-Afrika. Hij was de laatste
Nederlandse pater die terugkwam uit
dat land.
Na zijn repatriëring woonde hij met veel
plezier in het klooster van de dominicanessen van Voorschoten, waar
meerdere oudere dominicanen wonen.
Tijdens die periode is pater Spruijt
geregeld voorgegaan in de parochiekernen van onze Parochie H. Augustinus. Een gemoedelijk man, met voor

ieder een goed woord, en een groot
verteller, met veel humor!
De eucharistie bij zijn uitvaart is in
besloten kring gevierd. Aansluitend
heeft de begrafenis plaatsgevonden
op het kerkhof van de dominicanen
aan de Willem Schiffstraat in Nijmegen. Carel Spruijt overleed aan corona. Wij bidden dat hij in in Gods vrede
mag thuiskomen.
Wilt u bidden voor hem en ook voor zijn
medebroeders en -zusters in Voorschoten?

dus op hun eigen plek en eigen moment uitrollen.
“De afgelopen periode met corona
heeft ons geleerd hoe belangrijk het is
dat we een parochiegemeenschap
vormen en dat vraagt om ieders inzet,
ook financieel.”
Bron: Bisdom Rotterdam

Bron: Dominicanen.nl

Het ‘rode loper moment’ is
een nieuwe manier om aandacht te vragen voor de
Actie Kerkbalans
Het ‘rode loper moment’ is - in combinatie met het luidmoment - een andere
manier waarmee de Actie Kerkbalans
de afgelopen jaren startte. De opzet
van het startmoment past bij de vernieuwing van de actie. Vorig jaar kreeg
Kerkbalans een nieuwe slogan ‘Geef
vandaag voor de kerk van morgen’. De
rode loper is gebruikt bij het diocesane
startmoment. Dat neemt niet weg dat
het 'luidmoment' een vertrouwde start
van 'Kerkbalans' blijft.
Ad Sosef (diocesaan Actie Kerkbalans
Servicecentrum) heeft het moment
voorbereid samen met de parochiekernen. Hij vertelt: “Bij de start van de actie
wordt de rode loper uitgerold voor de
toekomst van onze geloofsgemeenschappen om voor mensen en voor de
samenleving als zodanig van betekenis te kunnen blijven.” Vanwege het
thema van Actie Kerkbalans, dat vandaag en morgen, heden en toekomst
met elkaar verbindt, is er vooral aandacht voor het betrekken van jongere
generaties.
Dit jaar is de Actie Kerkbalans van
zaterdag 16 tot zaterdag 30 januari.
Er zijn ook parochies die een later
moment kiezen. Zaterdag 16 januari
valt immers binnen de lockdown die de
regering in december afkondigde.
“Parochies dubben over de vraag of ze
de actie dan moeten starten, of wat
later en eerst de verdere mededelingen van de regering over de lockdown
afwachten”, aldus Ad Sosef. “Het is iets
wat elke parochie zelf moet bedenken,
passend bij de eigen situatie.” Parochies die een rode loper van de actie
Kerkbalans bestelden kunnen deze

Thea Verburg, 1935 - 2020 Foto: van het
uitvaartboekje

In Memoriam mevrouw Thea
Verburg
Jarenlang, om precies te zijn van 1982
tot 1995 heeft Thea Verburg op de
pastorie van de Sint Jozefkerk in Wassenaar gewerkt. Zij bestierde het huishouden van pastoor Theo van Stee-kelenburg en pastor Jan Schoonebeek. Zij nam de telefoon aan, gaf informatie aan de vele parochianen die
een vraag hadden. Zij wist altijd een
oplossing: als iemand onwel werd, als
een kind een pleister nodig had, en zij
had altijd een bemoedigend woord
voor diegene die troost, hulp of nabijheid zocht. In 1995 ging Thea mee met
pastoor van Steekelenburg naar Ter
Aar en Aarlanderveen. Na het emeritaat van pastoor van Steekelenburg
verhuisden zij naar Sassenheim. Op
30 december 2020 is zij – na een kort
ziekbed – overleden. De uitvaart was
op 8 januari jl. Mgr. Van den Hende
was voorganger. Moge zij rusten in
vrede.
EvdW
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Spiritualiteit
Overweging voor de Vasten

Hoe word je een heilige?
In onze parochie H. Augustinus is de traditie ontstaan dat we aan het begin van
het jaar een heilige uitkiezen, of misschien beter gezegd: door blind een kaartje
te nemen uit een bak met foto’s van heiligen laten we ieder jaar opnieuw een
heilige onze metgezel zijn in ons dagelijks leven. Als we de foto omdraaien
kunnen we zien welke heilige ons heeft uitgekozen om ons te helpen zo te leven
dat wij ook heilig worden.
Heilig worden kunnen we dus niet zelf. We kunnen niet denken ik doe het even
en er een soort hobby van maken. Bij heilig worden is allereerst belangrijk dat
we in dit leven op Jezus lijken. In en door jouw leven krijgen mensen het gevoel
dat Jezus weer dichtbij is en dat Jezus leeft in hun leven. Heilig worden duurt
het hele leven. Pas als we de aarde verlaten en bij God zijn, worden we heiligen.
Als we bij God willen zijn voor altijd, in alle eeuwigheid en in Zijn Koninkrijk, in
de hemel, dan moeten we in dit leven voor God leven, steeds met God verbonden zijn. Het is belangrijk dat we doen wat God van ons vraagt. Alle wetten van
God onderhouden. God heeft ons 10 geboden gegeven in het Oude Testament.
Ook heeft Jezus in het Nieuwe Testament alle geboden en wetten samengevat
in de twee belangrijkste geboden. Het eerste is dat we God liefhebben, met heel
ons hart, met heel onze ziel, met al onze krachten en heel ons verstand en het
tweede gebod, hieraan gelijk is dat wij onze naaste zullen liefhebben als onszelf.
Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten. In een prachtige
boek ‘Twitteren met God’ staat het volgende omschreven over heilig worden:
‘Heiligen zijn dus mensen die tijdens hun leven op een bijzondere manier
openstonden voor God. Doordat ze na hun dood door de Kerk heilig verklaard
zijn, is duidelijk dat ze in de hemel zijn en daar voor ons bidden. Ze zijn een
voorbeeld voor alle gelovigen. Voor heiligverklaringen is een kerkelijke procedure vastgesteld. Eerst wordt iemand dienaar van God, dan eerbiedwaardig,
dan zalig en daarna heilig verklaard. Iedereen kan heilig worden door nauw met
Jezus te leven, ook al wordt niet iedereen officieel heilig verklaard.’
Vaak denken mensen dat als je heilig bent je nooit fouten hebt gemaakt of dat
je niet gezondigd hebt. Dat is onjuist. Een heilige was in dit leven hier op aarde
een ‘gewoon’ mens, met al zijn tekortkomingen. Een christen is niet slechter of
beter, maar ‘anders’, want hij heeft Christus leren kennen. Heilig zijn is toegewijd
zijn aan God. Als je eenmaal heilig bent geworden ben je zonder zonde, rein en
volmaakt. Daarom staat er in de Bijbel dat God heeft gezegd: ‘Wees heilig, want
Ik ben heilig.’ (1 Petrus 1,16b) We moeten in dit leven dus streven naar een
leven zonder fouten, zonder zonde, een leven dat rein en volmaakt is. Dit
kunnen we niet uit onszelf, we hebben hulp nodig van God en die hulp krijgen
wij van Jezus, de Zoon van God.
God wil dat wij allemaal heilig worden. Mogen wij ons daarom helemaal in liefde
met God verenigen en volledig beantwoorden aan zijn wensen.
De heilige Moeder Teresa heeft gezegd: ‘Wij moeten God toestaan Zijn leven
in ons te leven.’
Dat betekent ‘heilig’ worden en zijn.
Kapelaan Boris
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Ik heb ontdekt,
en dat was niet gemakkelijk, dat de
armen niet onwetend zijn.
Zij kennen misschien geen Engels of
Frans, zij verstaan misschien niet veel
van techniek, zij hebben zeker geen
universiteitsdiploma's.
Op die vlakken weet het volk van Europa veel meer.
Maar op het gebied van het evangelie
weten zij veel meer dan wij, en leren
zij ons die naar hier gekomen zijn om
hen het evangelie te verkondigen.
Trouwens, Jezus zei het al dat de
armen het evangelie beter verstaan
dan de wijzen en de geleerden.
Dat is de wil van de Vader (Mattheus
11, 25-26).
Zou Europa, dat zo ontwikkeld is, zo
kritisch, zo bewust van zijn historische
zending, bereid zijn zich te laten onderrichten door de armen, die ze altijd
geminacht en uitgebuit hebben?
Zou de autoritaire professor bereid zijn
leerling te worden van zijn eigen
leerlingen?
Een tweede zaak die ik ontdekt heb,
en dat was ook niet gemakkelijk, is dat
de armoede geen noodlot is, maar de
vrucht van een lange en duivelse geschiedenis.
Ik dacht dat de aalmoes het probleem
van de armoede kon oplossen.
De aalmoes is noodzakelijk. Zij is een
evangelisch werk.
Maar zij zal niets oplossen als zij niet
gepaard gaat met de strijd om de
rechtvaardigheid.
Anders zal wie een aalmoes geeft,
slechts geven wat overblijft van wat hij
ooit gewonnen heeft door een samnloop van omstandigheden dankzij het
onrechtvaardige wereldbestel.
En dan wordt de aalmoes in plaats van
Gods werk slechts een middel om het
geweten te sussen en zal zij Europa
bevestigen in het uitbuiten van de
armen, die dat allemaal al eeuwen
ondergaan.
Carlos Mesters
Nederlandse karmeliet (1931), missionaris in Brazilië sinds 1949
Bron: Wereldwijd Brevier, een uitgave
van Bijeen - Den Bosch en van Wereldwijd - Antwerpen, verschenen najaar
1983

Spiritualiteit
Heilige van de maand: Onze Lieve Vrouw
van Lourdes
Op 11 februari vieren we strikt genomen geen heilige. We
vieren de verjaardag van de eerste verschijning van Maria
te Lourdes aan Bernadette.
Op 11 februari 1858 ging het veertienjarige meisje Bernadette Soubirous met haar zusje en een vriendin in de buurt
van het stadje Lourdes hout sprokkelen. Vanwege haar
slechte conditie kon Bernadette de meisjes niet bijhouden.
Toen ze haar kousen uittrok om het riviertje de Gave over
te steken, hoorde ze aan de overkant bij de grot van Massabielle een geruis als van de wind. Ze zag vervolgens de
verschijning van een in het wit geklede dame met een rozenkrans,.
Op 25 februari droeg de Vrouwe het meisje op naar de bron
in de rots te gaan die daar vlakbij lag, en van het water te
drinken en zich ermee te wassen. Bovendien gaf de
Vrouwe te kennen dat er een kapel moest komen ter ere
van haar, zodat de mensen er naartoe konden gaan op
bedevaart. Toen het kind ervan aan de pastoor vertelde,
was deze aanvankelijk zeer terughoudend. Hij droeg het
meisje op de Vrouwe te vragen naar haar naam. Zij kwam
terug met het bericht dat de Vrouwe had gezegd: “Ik ben
de onbevlekte ontvangenis”. Door dit antwoord geloofde de
pastoor in de echtheid van de verschijningen.
Paus Pius IX had vier jaar eerder, in 1854, het dogma afgekondigd van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
Bernadette was de 14-jarige dochter van een werkeloze
molenaar. Ze was arm en zo traag van begrip dat ze niet
eens de antwoorden van de catechismus uit haar hoofd kon
leren. Ze kon nauwelijks lezen. Ze had nooit zelf op dit
antwoord kunnen komen. Haar ouders, onderwijzers en
priesters zouden later verklaren dat zij nog nooit over de
onbevlekte ontvangenis had gehoord.
Toen de eerste wonderen gebeurden, stelde de bisschop
van Tarbes een onderzoek in. Na vier jaar, in 1862, concludeerde hij dat de verschijningen een bovennatuurlijk karakter hadden. Vanaf dat moment werd Lourdes een officiële
bedevaartplaats.

Bron: Aartsbisdom Utrecht

In 1876 kon men de kerk inwijden die er gebouwd was.
Vijfentwintig jaar later was ook de eronder liggende Rozenkranskerk klaar.
Elk jaar komen er zo’n twee miljoen mensen naar Lourdes,
onder wie veel zieken, die er meestal bemoedigd en getroost weer vandaan komen. Sinds de bedevaarten op gang
zijn gekomen, zijn er zestig officieel erkende wonderen
gebeurd. Van vele andere wonderbare gebedsgenezingen
en -verhoringen wordt nog onderzocht of zij als wonder
kunnen worden erkend. Produceerde de bron op het moment van de verschijning een klein waterstroompje, tegenwoordig geeft ze ruim honderdduizend liter water per dag.
Pastoor Rochus Franken
Bron: Heiligennet.nl

Bron: Kerknet.be

Gebed om het vertrouwen dat Maria had
Wees gezegend, God onze Vader,
omdat U Maria zo mooi hebt geschapen,
en haar als Moeder aan ons hebt gegeven
aan de voet van het Kruis van Jezus.
Wees gezegend, omdat U ons hebt geroepen,
zoals Bernadette,
Maria in uw licht te zien
en te drinken aan de bron van uw Hart.
Maria, je kent de ellende en de zonden van
ons leven en van het leven van de wereld.
Wij willen ons vandaag aan jou schenken,
helemaal en zonder voorbehoud;
wij worden elke dag uit jou geboren
door de kracht van de Geest,
wij leven van het leven van Jezus
als kleine dienaren van onze medemensen.
Leer ons, Maria,
het leven van de Heer te dragen.
Leer ons het 'ja' van je hart.

Op aanwijzingen van Bernadette vervaardigde beeldhouwer J. Fabisch een beeld van de Vrouwe, dat vanaf 1864
een plaatsje kreeg in de grot van de verschijningen.
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Maand kalender FEBRUARI 2021
02 februari
03 februari

Maria Lichtmis
H. Blasius

11 februari
17 februari

O.L.V. van Lourdes
Aswoensdag

Vastenproject Augustinusparochie 2021
Houses for hospital workers
Pirimiti Community Hospital, Zomba, Malawi
Tijdens de komende vastenperiode zullen wij met alle parochiekernen van de H. Augustinus dit project in Malawi
steunen.
Dit jaar blijven wij (ogenschijnlijk) dicht bij huis. Het project
wordt getrokken door Werkgroep Zuiderkruis van de parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk.
Deze werkgroep bestond in 2020 20 jaar.
De Werkgroep MOV van de H. Augustinusparochie vond
dit een mooi gelegenheid om een eigen project bij de
Vastenactie aan te vragen.
Gelukkig heeft de Vastenactie hier goedkeuring voor verleend en wel voor een periode van drie jaar.
Wat is er aan de hand?
In het bisdom Zomba in Zuid-Malawi staat het Pirimiti
Community Hospital. Een goed hospitaal met aan het hoofd
Zuster Mary Njunguna. In dit ziekenhuis worden per jaar
1500 patiënten verpleegd, worden er 270 baby’s geboren
en worden er 2500 mensen op de dagpoli geholpen.
Maar…. het grootste probleem is om goed personeel te
krijgen en te behouden.
Het hospitaal ligt in een buitenwijk van de stad Zomba en
het personeel (artsen, verpleegkundigen, etc.) wonen
veelal buiten de stad, op het platte land. Het hospitaal heeft
dringend behoefte aan onderkomens voor deze mensen.
Wat is er nodig?
Het ziekenhuis heeft ongeveer 150 personeelsleden
waaronder 68 artsen. De meeste artsen en verpleegkundigen wonen ver van het ziekenhuis vandaan en als zij aan
hun dienst willen beginnen of als zij klaar zijn, moeten zij
vaak meer dan een uur reizen om thuis te komen, meestal
in het donker. En dat elke dag. Dit reizen gebeurt te voet of
met de fiets.
‘s Nachts is het, vooral voor de vrouwen, maar ook voor
mannen, niet echt veilig. De kans is groot dat zij beroofd en
zelfs verkracht worden. Helaas komt dat ook daar voor.
Met het bouwen van de onderkomens kunnen zij na hun
dienst bij het ziekenhuis overnachten en de volgende dag
weer veilig aan hun dienst beginnen. Ook kunnen zij bij
calamiteiten snel worden opgeroepen. Als hun weekdienst
voorbij is kunnen zij in overdag veilig naar huis reizen. Op
deze manier kan het ziekenhuis rekenen op voldoende
artsen en personeel.

8

Bisschop George Tambala bij het Pirimite Community Hospital, ter gelegenheid van de opening van een ziekenboeg voor covid-patiënten.
Bron: Vastenactie

Wat willen we bereiken?
Bisschop George Tambala uit het bisdom Zomba in Zuid-Malawi en het hoofd van het ziekenhuis, zuster Mary
Njunguna, hebben gevraagd of wij willen helpen met de
bouw van deze onderkomens. In elk onderkomen kunnen
zes mensen worden gehuisvest.
De MOV-groep wil zich inzetten om in drie jaar tijd, drie van
deze onderkomens te laten bouwen.
Voor de bouw van één unit is € 15.000,-- nodig. Dit moet
toch mogelijk zijn?
Onze parochie heeft zes parochiekernen.
Als elke kern gemiddeld € 2.000,-- doneert hebben we,
samen met de subsidie van de Vastenactie de benodigde
€ 15.000,-- binnen.
Wilt u ons project steunen?
Vanaf Aswoensdag, 17 februari 2021, staat de bekende
olifant weer achter in de kerk waarin u uw gulle gaven
kunt deponeren.
Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag
met vermelding van: projectnummer 401617
Meer informatie vindt u op de posters en informatiefolders achter in de kerken en natuurlijk op:
www.vastenactie.nl
Werkgroep MOV H. Augustinus

Augustinus 6 in 1
Nalaten aan de parochie
Het bisdom Rotterdam heeft vijf artikelen beschikbaar gesteld aan parochies om te plaatsen in parochiebladen en
op parochiewebsites. Het doel van de artikelen is om meer
bekendheid te geven aan het onderwerp ‘Nalaten aan de
parochie’ en het bespreekbaar te maken.
Deel 3
Nalaten aan uw parochie: samen de Kerk doorgeven
aan volgende generaties
Uw parochie staat in een rijke traditie. In de kerk vindt u
inspiratie,u bent er misschien getrouwd, u bent er gedoopt,
hebt de eerste heilige communie gedaan en het vormsel.
Als u kinderen heeft, hebben zij waarschijnlijk ook deze
sacramenten in de kerk ontvangen. Rooms-katholieken
hechten aan de vertrouwde tradities, rituelen en sacramenten die passen bij het leven in de parochie, uw parochie.
Toch is het niet vanzelfsprekend dat in onze steden en
dorpen het katholieke leven zal blijven bestaan. Financiële
steun is nodig om ook toekomstige generaties deelgenoot
te maken van de traditie en deze voort te zetten. Met uw
steun draagt u bij aan de toekomst van de Kerk en het
kerkelijke leven in uw omgeving. Nalatenschappen vormen
een steeds belangrijkere aanvulling op de inkomsten van
een parochie. Daarmee kunnen we samen de Kerk doorgeven aan volgende generaties.
Er leven veel praktische vragen rond het opstellen van een
testament en nalaten. Hieronder vindt u een antwoord op
de vraag of het mogelijk is om een nalatenschap op een
papier te schrijven en aan iemand te geven.
Kan ik niet gewoon op een papier schrijven dat ik de
parochie iets wil nalaten en dat aan iemand geven?
Een door uzelf geschreven, gedateerd en ondertekend
document heet een codicil. U mag daarin uw inboedel,
kleding en sieraden verdelen en uw wensen over uw uitvaart
kenbaar maken. Geldbedragen kunt u er niet in opnemen.
En als iemand het kwijt maakt, is het ook echt weg.
Wanneer u een testament laat opstellen door een notaris,
bent u er zeker van dat er zorgvuldig met uw nalatenschap
wordt omgegaan. Ook kunt u met een testament meer regelen dan met een codicil. Bovendien bewaart de notaris
het originele testament veilig in zijn of haar kluis.
Hebt u al eens nagedacht over uw testament? Naast uw
dierbaren ook de parochie opnemen in uw testament is het
overwegen meer dan waard. Heeft u behoefte aan een
gesprek over uw nalatenschap? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw parochie. Zij verwijzen u
door naar de juiste persoon met wie u hierover kunt spreken.
Daarnaast kan ook een notaris u van dienst zijn. Hij of zij
is deskundig en kan een testament voor u vastleggen. Ook
kunt u meer lezen over nalaten aan de parochie in de
brochure ‘Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen meer dan waard’.

Bron: bisdom Rotterdam

U kunt de brochure vinden op de website van het bisdom
Rotterdam, of aanvragen bij het secretariaat van uw parochie.
Kijk voor meer informatie over nalaten aan de parochie op
de webpagina van het bisdom Rotterdam: www.bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk
Bisdom Rotterdam

Huize Bijdorp, Voorschoten
In het kerstnummer van Tussenbeide schreef Jolanda de
Wolf over de zusters Dominicanessen in Voorschoten, in
Huize Bijdorp dat zwaar werd getroffen door corona. Zo
leest u op pagina 5 van deze Augustinus over het overlijden
van pater Spruijt. Ook pater Piet Magnin, die vaak voorgaat
in de diverse parochiekernen van onze parochie, blijkt nu
(half januari) corona te hebben.
Omdat deze kloostergemeenschap zulke nauwe banden
heeft met onze parochie hebben we een deel van het interview van Jolanda de Wolf met zuster Regina Plat hier
overgenomen.
De Congregatie van de H. Catharina van Siëna, zusters
Dominicanessen in Voorschoten, bestaat ruim 175 jaar. De
Congregatie is gehuisvest in Huize Bijdorp. Hier wonen
naast de zusters een aantal paters Dominicanen en ook
burgerbewoners. De gemiddelde leeftijd van de zusters is
89 jaar.
Bedankt
Afgelopen voorjaar brak corona uit in Huize Bijdorp. Zusters, paters, burgerbewoners evenals personeelsleden
werden ziek. De congregatie verloor vier zusters en ook
een pater en een burgerbewoner zijn overleden. Zuster
Regina Plat, overste van de congregatie, vertelt: “De zusters die besmet waren, werden ontzettend ziek.
Het moeilijkste was dat niemand naar de zieken mocht.
Toch ben ik naar de zieke zusters gegaan ook al wist ik dat
ik risico liep. Ik voelde heel sterk dat ik dit moest doen. De
zusters die het betrof waren niet aanspreekbaar. Maar ik
ben bij hen gaan zitten en heb voor hen gebeden. En ik heb
hen bedankt voor alles wat ze voor de congregatie gedaan
hebben. Alle andere zusters en paters moesten wekenlang
op hun kamer blijven. Maaltijden werden voor de deur gezet.
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Huize Bijdorp, bron: Dominicanen Nederland

Ook familie mocht niet komen. Dat was verschrikkelijk.” De
uitvaartdienst in de kapel werd zonder de overleden zusters
en pater gehouden. “Daar sta je dan, samen met pater Piet
Magnin, in een volkomen lege kapel. Alle zusters waren bij
de dienst betrokken via huistelevisie. Een van de overleden
zusters wilde graag honderd worden. Een maand voor haar
honderdste verjaardag is ze overleden.
Het heeft ons allen veel gedaan. We voelden ons - ook al
waren we elkaar niet fysiek nabij - sterk verbonden. We
waren bezorgd om elkaar. Met een belcirkel hielden we
contact. Het was een zeer indringende tijd, met veel beperkingen, verlies en verdriet.” Nadat de zusters weer van hun
kamer en naar buiten mochten, was de eerste gang van de
zusters naar de overleden medezusters op het kloosterkerkhof.
Wij zijn Bijdorp
Zuster Regina: “In deze moeilijke periode schreef de bisschop ons een brief ter ondersteuning. Dat deed ons echt
goed. En we kregen heel veel steun uit brede kring per post!
Hoe dat kwam? De redactie van het blad dat de paters
Dominicanen uitbrengen, besloot een oproep te plaatsen:
‘Stuur een kaart met de tekst Ik ben bij Bijdorp om te laten
zien dat je meeleeft.’ Wie schetst onze verbazing toen we
ruim 3.000 kaarten ontvingen. Ook voor de familie van de
overleden zusters had dit grote betekenis. We waren
overweldigd dat zoveel mensen uit het hele land met ons
meeleefden.”
Werk
De zusters werkten in het onderwijs en de ziekenzorg en
later in het maatschappelijk werk en de pastorale zorg. Ook
de opvang van schipperskinderen behoorde tot het werk
van de congregatie. “Velen kennen ons nog. Zelf heb ik als
pastoraal werkende met ouderen in de psychogeriatrie in
Stadzicht in Rotterdam gewerkt. Heerlijk werk! Mensen
nabij kunnen zijn. Soms mis ik het nog”, glimlacht Zuster
Regina.
Plannen voor de toekomst
Met in het achterhoofd de ontstaansgeschiedenis van de
congregatie, kijken de zusters van Huize Bijdorp ook naar
de toekomst. Zuster Regina doet de plannen uit de doeken:
“Dit complex is een unieke plek. Behalve het klooster met
kapel, hebben we hier onder meer een boomgaard, een
moestuin en een kleine boerderij, die nu door een jong
echtpaar wordt gerund. Onze stichteres begon in 1837 in
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Rotterdam met zich het lot aan te trekken van ouderen,
armen en wezen. Er werd hulp geboden, naailes gegeven,
enzovoort. Het waren de noden van die tijd.
Wij hebben als zusters altijd gewerkt vanuit de kernwaarden: nabij zijn, zorg, gebed, communicatie en gemeenschap. Deze kernwaarden willen we doorgeven aan de
toekomst. Dat houdt in dat we Huize Bijdorp en het landgoed
een plaats willen laten zijn voor mensen die extra zorg en
aandacht behoeven. Door een plek te creëren om te wonen
voor ouderen, mensen met een kleine portemonnee, voor
gehandicapten. En door een zorgboerderij.
We organiseren inspraakavonden en open dagen over
onze plannen en zijn in gesprek met gemeente en provincie.
We hopen en bidden dat als wij onze ogen sluiten, het
geregeld is.”
Bron: Tussenbeide, kerstnummer

Bron: Dominicanen Nederland

Alpha is gestart!
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we de introductieavond achter de rug. Er waren acht deelnemers, die aan het eind van de avond enthousiast
besloten om verder te gaan. Het was even spannend hoe het online zou gaan, want Alpha is echt
iets om mensen te ontmoeten.
Maar het ging boven verwachting goed. Na het
bekijken van een film – in je eentje, op je eigen
scherm – ontstond een levendige discussie in de
gezamenlijke ‘virtuele ruimte’. Een van de deelnemers is Erik Flikkenschild die ook de technicus voor
het online gebeuren is. Reinoud Kaasschieter en ik
zijn gespreksleider. Maar het belangrijkst zijn natuurlijk de deelnemers. En zij vinden het leuk,
leerzaam en gezellig en daar gaat het om.
Misschien iets voor jou/u volgend jaar?
Els van Leuken

Gedachten van uw pastoor
Het bewijs dat God bestaat (5)
Wat vooraf ging
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.
Op dit moment 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 fabriek 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 fabriek.
Zou het universum dan wel toevallig zijn ontstaan? Nee,
iemand heeft het bedacht. Ontwerp is wat je overal in het
universum aantreft. Waar ontwerp is, is een Ontwerper.
Het bewijs dat God bestaat? (5)
Een aanwijzing dat God bestaat, ontdekken we door naar
onszelf te kijken. Diep in ons bestaat een onuitroeibaar
verlangen. Uiteindelijk stelt iedereen vragen als: Waar doe
ik het allemaal voor? Is het doel van het leven alleen geld
verdienen, gezond blijven en zo oud mogelijk worden? Het
hele jaar 60-80 uur per week werken, met als beloning een
paar weken vakantie? De ene baan na de andere, deze
gebeurtenis, dan de volgende, het ene ding na het andere.
Is dat het nou? Dat voelt zo leeg…..Een mens heeft een
doel om voor te leven nodig. Maar wat is een goed doel?
Waarom hebben mensen zo snel weer een leeg gevoel,
zelfs nadat ze respect en waardering van anderen krijgen,
in een groter huis zijn gaan wonen of promotie op het werk
maken.

Albert Einstein

Een leerling van Einstein
Arthur Eddington was een leerling van Albert Einstein die
als eerste het bewijs voor de relativiteitstheorie leverde.
Daarnaast was hij gefascineerd door de verlangens naar
méér die ik hierboven beschrijf. Deze wijzen volgens Eddington op een realiteit die aan die verlangens beantwoordt.
Hij dacht na over ons verlangen naar volmaakte liefde. In
onze wereld kom je alleen onvolmaakte liefde tegen. Maar
hoe zou ik die als onvolmaakt herkennen als ik niet ergens
een besef heb van wat volmaakte liefde moet zijn? Wat is
de bron van dat besef? De volmaakte liefde zelf? Dit is een
realiteit die je in deze wereld nergens aantreft.
Wanneer sommige ideeën niet verklaard kunnen worden
op grond van onze ervaringen in de wereld om ons heen,
dan moet de verklaring ergens anders gezocht worden,
buiten onze wereld. Volmaakte liefde is een realiteit die je
in deze wereld nergens aantreft. Je komt hier in contact met
een andere dimensie. Onze verlangens naar méér beantwoorden volgens Eddington aan een realiteit. Dit is tenminste een uitdaging voor iedereen die beweert dat de wereld
waarin we leven de enige is. Het is in ieder geval een uitdaging voor de atheïst om te laten zien waar die ideeën dan
wel vandaan komen.
Wordt vervolgd!
Pastoor Rochus Franken

Een onrust waardoor je altijd méér wil
Wanneer ik een doel in mijn leven realiseer, is er een groot
moment van euforie, van geluk. Op de een of andere manier
worden we daarna steeds verrast door teleurstelling. 'Ik
dacht toch echt dat dit me gelukkig zou maken, maar ook
dit is het niet.' Waar is het moment van geluk gebleven?
Wie of wat laat het verdwijnen? Ik herken dit in mijzelf. Er
zit een soort onrust in je waardoor je méér wilt, altijd méér.
Waar komt deze onrust vandaan?
Als je echt gelukkig bent denk je: “Dit is zo mooi, Ik wil niet
dat dit moment ooit voorbijgaat.” Helaas, dat is precies wat
juist wel gebeurt. In dit leven gaat alles voorbij. Moet ik het
daarom ergens anders zoeken? Bestaat er een geluk dat
verder gaat dan dit leven? Het zou die onrust in mij verklaren. Die onrust waardoor ik altijd méér wil dan deze wereld
kan bieden.

Kerstwens op video van het Pastoraal Team in de H. Willibrordkerk in
Oegstgeest
Foto: Charlotte van Steijn
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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

2020/2021
U leest het eerste nummer van ‘De Augustinus’ 2021,
jaargang 7. Het nieuwe jaar is al weer een maand op gang.
Aan het eind van een jaar kijken we gebruikelijk terug op
het afgelopen jaar en kijken we vooruit op het komende jaar.
Terugkijkend op 2020
U bent er, net als ik, waarschijnlijk wel klaar mee, maar we
kunnen niet om corona/covid-19 heen. Vlak nadat we in
februari afscheid namen van pastoor Michel Hagen en
begin maart pastoor Rochus Franken konden verwelkomen, sloeg het coronavirus toe. Ons leven veranderde ingrijpend. Intermenselijke contacten werden tot een minimum beperkt, ook binnen de kerk. Vieringen per livestream
zonder kerkgangers of met een beperkt aantal parochianen.
Geen koffiedrinken na de zondagse viering, dit jaar geen
nieuwjaarsbijeenkomst en andere kerkelijke activiteiten
meer. Het kerkelijk leven leek tot stilstand te komen. Leek,
want dank zij de inzet van het Pastorale Team, de Pastoraatgroep en vele vrijwilligers werd geprobeerd het onderlinge contact zo goed als mogelijk in stand te houden. Bij
deze zou ik hen voor hun extra inzet heel hartelijk willen
bedanken. Sommige, in het kader van corona genomen
besluiten, leidden helaas tot onbegrip. Ik zou echter willen
zeggen: de kerk heeft er, met alle mogelijke tekortkomingen, voor u/jullie willen zijn. Ik roep u/jullie op dat wederzijds
ook voor de kerk te blijven doen. Dit onder het motto dat
relaties juist in minder goede tijden hun waarde en overlevingskracht bewijzen! Dat u dit wilt blijkt o.a. uit het feit dat
in 2020 voor Actie Kerkbalans in plaats van de toegezegde
€ 79.100 zelfs € 86.308 is ontvangen. Dit incl. de Extra Actie
Corona. Alle gulle gevers hiervoor heel hartelijk dank. Geld,
zegt natuurlijk niet alles, maar toch!
Vooruitkijkend op 2021
Gedane zaken nemen geen keer. Vol vertrouwen kijken we
toch weer vooruit. Een deel van, of heel 2021 zal ook niet
gemakkelijk zijn. Het beschikbaar komen van een vaccin
lijkt echter licht te gaan geven aan het einde van de tunnel.
Lijkt, want als mensen hebben wij, zoals altijd weer blijkt,
niet alles in onze hand en moeten we op God blijven vertrouwen. Binnen onze parochiekern zal 2021 in het teken
staan van het 175-jarig jubileum van de parochie(kern) H.
Joannes de Doper in Katwijk. Om dit feit te gedenken, is
door de evenementencommissie een uitgebreid feestpro-
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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
locatieredacteuren:
Piet Hagenaars (PH)
Paul van Houwelingen (PvH)
email: redactiejdedoper@outlook.com

gramma opgesteld. Via de bij u bezorgde parochiekalender
175 jaar, de wekelijkse digitale nieuwsbrief en mededelingen tijdens de vieringen, kunt u hiervan op de hoogte blijven.
En dan maar hopen dat de geplande activiteiten doorgang
kunnen gaan vinden!
Tenslotte wil ik u/jullie ondanks de huidige omstandigheden
alsnog vol vertrouwen in de toekomst een Zalig en in alle
opzichten Goed 2021 toewensen. We blijven omzien naar
elkaar en we doen het samen!!!
Leen de Best, voorzitter Beheercommissie

Foto: A. Noordermeer

Herinneringsboom
Op zondag 13 december is door kapelaan Boris de Herinneringsboom gezegend. Daardoor is er op onze begraafplaats een plek waar ouders van stil geboren kindjes een
vlinder mogen ophangen om zo een tastbare herinnering
te maken aan hun verdriet om hun kindje dat te vroeg en
stil geboren werd. In het verleden werd niet stilgestaan bij
dit verdriet en moest een ouderstel maar doorgaan en er
niet over praten. 'Er kwamen vast nog wel andere kinderen.
' Maar dat verdriet draag je als moeder, als vader toch je
leven lang mee. In het heden mag er meer ruimte zijn het
verlies bespreekbaar te maken en een plekje te geven. Daar
willen we als geloofsgemeenschap dan ook aan meewerken. Mocht u als ouder een kindje verloren hebben en is er

Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
geen grafje, dan kunt u een vlinder komen ophalen in het
secretariaat en dan samen met kapelaan Boris Plavčić of
gebedsleider Anneke Noordermeer de vlinder gaan ophangen. Maar uiteraard mag u dit ook in alle stilte zelf doen.
Net hoe het voelt voor u op dat moment. Voor vragen kunt
u bellen met het secretariaat: 0714029402
A. Noordermeer-Karremans

Waarom zult u misschien denken? Hoe meer kerststukken
jullie verkopen, hoe meer geld jullie in kunnen zamelen voor
Malawi, toch? Dat is natuurlijk waar, maar omdat wij de
stukken zelf maken, konden wij de enorme vraag gewoon
niet aan. Een bevriende bloemiste had aangeboden ons te
helpen met het maken van de stukken. Dit zou bij haar thuis
gebeuren. Omdat het op haar werk erg druk is rond de kerst
hadden we afgesproken dat ze 25 kleine en 20 grote
stukken kon maken. U begrijpt het al: het werden iets meer
stukken dan afgesproken. Een paar stukken meer was
gelukkig geen probleem.
De grote stukken heeft zij thuis gemaakt en de kleine
stukken hebben we bij een van de leden thuis gemaakt,
met hulp van 3 stekers op wie wij ieder jaar kunnen rekenen.
Met deze goede hulp hebben wij uiteindelijk enorm veel
verkocht: 36 kleine stukken, 30 grote stukken, 20 gesponsorde stukken, 17 potten sinaasappelmarmelade, 9 potten
druivenjam en 10 kaarsenstandaards.
Dankzij een paar extra kerstgiften hebben wij met deze
alternatieve kerstmarkt het prachtige bedrag van € 1.300,opgehaald! Met deze opbrengst zijn we ontzettend blij.
Iedereen die ons op welke manier dan ook geholpen heeft,
heel hartelijk bedankt!
Wij wensen u een gezond en liefdevol 2021.
Herman, Ingrid, Kees, Kees, Margriet, Maria & Pauline

Foto: Zuiderkruis

Alternatieve kerstmarkt Werkgroep
Zuiderkruis
U leest het goed: dit jaar geen kerstmarkt maar een alternatieve kerstmarkt. We wilden onze trouwe bezoekers van
de kerstmarkt niet teleurstellen. Daarom hebben we de
hoofden bij elkaar gestoken om te kijken wat we wél konden
doen. Als u niet naar de kerstmarkt kunt komen, komt de
kerstmarkt naar u: iedereen kon kerststukken en jam via
(digitale) intekenlijsten bij ons bestellen. Daarnaast bedacht
een van onze leden het idee om kaarsenstandaards te
maken.
Deze digitale verkoop liep als een trein. Even een voorbeeld: op donderdag hebben wij onze donateurs een mail
gestuurd met foto’s van de kerststukken en de jam. Op
vrijdag verscheen onze actie in de digitale nieuwsbrief en
op zaterdag en zondag hebben we de intekenlijsten in de
kerk gelegd.
Nou, dat hebben we geweten!! Via de mail liepen de bestellingen storm. In de kerk moesten de mensen in de rij
staan om hun naam op de intekenlijsten te kunnen zetten.
We hadden zoveel bestellingen, dat we hebben moeten
besluiten om op maandag de intekenlijsten uit de kerk weg
te halen. Ondertussen bleven de bestellingen via de mail
nog steeds binnenkomen. In de volgende digitale nieuwsbrief die op vrijdag uitkwam, hebben we aangegeven dat
de verkoop wegens enorm succes gestopt werd.

En, bent u al een beetje bekomen van de record eindstand
Actie Kerkbalans 2020? Dat hebben we toch maar mooi
met elkaar gefikst! Namens onze parochiekern héél hartelijk dank voor uw ruimhartige bijdragen! Opnieuw een teken
van uw warme verbondenheid met onze vitale parochiekern, en dat u meeleeft in coronatijd.
Voorlopig blijft corona nog wel even onder ons, maar Actie
Kerkbalans 2021 ging zaterdag 16 januari gewoon van start.
Weliswaar zonder een uurtje van elkaar fysiek ontmoeten,
maar wel (om elkaar te blijven inspireren) met een digitaal
inluidmoment hetgeen rechtstreeks te volgen was via een
livestream. Zo kon u zien en horen dat Martien van Stijn,
die samen met Piet Hagenaars elke week zorgt voor het
opwinden van het uurwerk in de klokkentoren en daarvoor
65 traptreden opgaat, klokslag 13.00 u de klokken liet luiden
om de aftrap te geven. Ook uitgenodigd waren Nico de
Fretes, bekend van zijn voettocht naar Santiago de Com-
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postella, die de banier buiten aan het hek bevestigde, en
Marit Noordermeer van de Kinder Woord Dienst. Gerard
Bol praatte alles gepassioneerd aan elkaar en ontlokte bij
de 'ambassadeurs' bevlogen uitspraken over het belang
van de Actie Kerkbalans. Zo waren de oudere en jongere
generatie met elkaar verbonden, passend in het thema van
deze Actie Kerkbalans: ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen!’ Want Actie Kerkbalans onder de aandacht brengen blijft een must als we nog lang in ons mooie kerkgebouw
willen kunnen vieren!
Na afloop kwamen de kerkbalanslopers hun pakketjes
ophalen en met een 'walk' over de speciaal voor hen uitgerolde 'rode loper' werden zij in het zonnetje gezet! Volgende maand plaatsen we een aantal leuke foto's hiervan.
Nieuw aan Actie Kerkbalans dit jaar was de mogelijkheid
om ook digitaal de kerkbalansdocumenten te ontvangen en
te retourneren. Ongeveer 160 parochianen maakten hier
gebruik van, dus ook 160 enveloppen minder rond te
brengen en op te halen door de kerkbalanslopers. Heel fijn,
want dit betekende een beperking van contactmomenten
tijdens de lockdown. Een mooie eerste stap op de nieuwe
weg die we inslaan om meer toekomstbestendig te worden
in dit steeds meer digitale tijdperk. En daarnaast is er ook
nog het bijkomende, niet onbelangrijke voordeel van besparing op papier- en kopieerkosten, wat bijdraagt aan een
duurzame aarde. De papieren versie blijft uiteraard bestaan, als u deze ontvangt kunt u, indien u volgend jaar ook
digitaal wilt meedoen, op het toezeggingsformulier uw e-mailadres noteren. Daar zouden we heel blij mee zijn. Wilt
u het digitale inluidmoment terugzien, dan vindt u het op
onze website onder ‘uitzending gemist’.
Gedurende dit jaar houd ik u uiteraard weer regelmatig op
de hoogte van nieuws rond Actie Kerkbalans. Laten we er
samen een mooi jaar van maken met hopelijk ook weer een
super opbrengst! Want u weet het: omzien naar elkaar, dat
doen we samen!
Anneke van der Valk

THERMOMETER
ACTIE KERKBALANS
EINDSTAND
DECEMBER 2020:
TOEGEZEGD €79.100
ONTVANGEN €86.308
INCL. EXTRA ACTIE GIFT CORONA
“OMZIEN NAAR ELKAAR
WE DOEN HET SAMEN”
EIND DEC. €5.044 ONTV.!

2020 € 86.308 Eindstand
2019 € 82.200 Eindstand
2020 € 79.000 Begroting

109%

Het mooie is dat we voor komend jaar al wel weer ideeën
hebben en als het enigszins kan willen we voor de zomer
weer wat organiseren. Nogmaals bedankt voor uw gaven.
Ze zijn weer goed besteed.
Groet, Gerard en Simone

Foto: Wil Aanhane

Hulde aan de jubilarissen van R.K. Kerkkoor
Cantemus.
Als voorzitter van Cantemus heb ik de eer om u mededeling
te doen van het feit dat er weer twee leden van het koor zijn
die al 40 jaar lid zijn van ons mooie koor.
Onze jubilarissen dit jaar zijn: Loes van Barneveld en Nel
Kok. In klein gezelschap hebben we hen gefeliciteerd en
onze waardering uitgesproken en heeft de pastoor de
eremedaille in goud en de daarbij behorende oorkondes
van de Gregoriusvereniging aan de jubilarissen uitgereikt.
Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen
zoals 1,5 meter en mondkapjes. Er is gelukkig veel aandacht geweest voor deze feestelijke aangelegenheid in de
nieuwsbrief, op de website en het praatje van de pastoor
na de viering, dat ik in herhaling zou vallen als ik er nog een
schepje bovenop zou willen doen.

109% = Eindstand 2020 t.o.v. Begroting 2020

Heel veel dank voor uw (extra)bijdragen!

Misdienaarsuitje 2020
Ook dit jaar wilden we weer een misdienaarsuitje organiseren. Helaas is het door corona niet gelukt om iets passends
te verzinnen. Sowieso wordt het elke keer lastiger, maar nu
je ook anderhalve meter afstand moet houden en je
groepsvorming moet vermijden was het helemaal niet meer
te doen. Aangezien het voorlopig ook niet mogelijk zou zijn
hebben we dit jaar besloten een keer een kerstpakket
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samen te stellen voor de misdienaars en acolieten. Een
keer heel wat anders en dat maakte het ook weer leuk.

We kijken uit naar de viering van onze volgende jubilarissen
want die komen er ook aan, en we hopen dat weer op de
manier te kunnen vieren zoals we gewend zijn.
En voor de twijfelaars die nog niet hebben gereageerd op
eerdere oproepen: we kunnen nog best wat stemmen gebruiken en voor diegenen die denken dat ze niet kunnen
zingen zeg ik dat je best wat meer vertrouwen mag hebben
in Niek die het je wel zal bijbrengen.
Koos van Laarhoven

Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk

Bron: pixabay.com

Heilig Doopsel
Wanneer u uw kind wilt laten dopen of
wanneer u zelf gedoopt wilt worden
kunt u contact opnemen met het secretariaat. E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met als vermelding
Heilig Doopsel. I.v.m. het coronavirus
is er nog geen datum voor de eerstvolgende Heilig Doopselviering.
Door het H. Doopsel werd in onze
parochiekerngemeenschap opgenomen:
Annelou, dochter van Sander en Maria
van Dijk, zus van Estelle uit Katwijk.

Meerburgprijs
Peter Noordermeer, lid van de Beheercommissie vanuit de technische commissie en dus medeverantwoordelijk
voor o.a. het onderhoud van ons kerkgebouw, mocht dinsdagochtend 29
december in de kerk een cheque van
€ 1.000,- in ontvangst nemen.
Deze werd overhandigd door Marjolein
Meerburg, voorzitster van de Stichting Herinneringsfonds D.F.E. Meerburg, voor de renovatie van de glas-inloodramen bij het Reilorgel. Dit werd
op film vastgelegd en maandagavond
4 januari bij een live televisieprogramma van RTV Katwijk vertoond. Dus
iedereen moest even zwijgen als het
graf en... dat is gelukt. Meer info leest
u in onze nieuwsbrief van 08-02-2021.
Gerard Bol

Geertruida Magdalena van der
Leden –Plessers, weduwe van
Maxje van der Leden.
Geboren op 27 november
1924 en overleden op 21 december 2020.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 28 december in
het crematorium Rhijnhof.
Albert Hendrik Coenraad,
echtgenoot van Maria Coenraad - Willems
Geboren op 16 september
1942 en overleden op 26 december 2020.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 2 januari in het
crematorium Rhijnhof
Hermanus Johannes Jozef
Feber, echtgenoot van Elvira
Feber – van der Hout
Geboren op 9 oktober 1934 en
overleden op 2 januari 2021.
De uitvaart heeft in besloten
kring plaatsgevonden op 9 januari, in Voorschoten.
Petra Boshuizen – Hollander,
echtgenote van Ed Boshuizen.
Geboren op 28 mei 1952 en
overleden op 5 januari 2021.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 12 januari in het
crematorium Rhijnhof.
Nicolaas van der Meij, echtgenoot van Marry van der Meij –
de Jong en vader van onze
organist Niek van der Meij.
Geboren op 10 mei 1933 en
overleden op 6 januari 2021.
De uitvaart heeft in besloten
kring plaatsgevonden op 11
januari.

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

Bron: ecsparrenbos.nl

Kinderwoorddienst
Eindelijk kunnen we weer wat van ons
laten horen. Het is intussen alweer
februari en corona is nog niet weg.
Gelukkig hebben we elkaar wel kunnen zien in december en januari. Niet
iedereen was er, maar ja, soms zitten
er mensen in quarantaine, dan kun je
helaas niet naar de KWD. Ik kan me
ook voorstellen dat jullie balen als je je
opgeeft en dat de kerk dan al 'vol' is.
Allemaal lastige dingen.
Ik hoop dat we elkaar in februari ook
weer kunnen ontmoeten. 21 Februari
is er weer een KWD. Noteer het alvast
in de agenda van je ouders en als we
nog steeds moeten reserveren voor de
dienst doe dit dan op tijd! Zorg dat je
erbij bent….Wij hebben er al weer zin
in. Jullie ook?
Groetjes,
Marit en Linnsey
PS: Onthoud ook 21 maart, 18 april,
16 mei en 20 juni

Huispaaskaarsen 2021
De intekenlijst voor de huispaaskaarsen is er weer.
U kunt van 5 febr. t/m 28 febr. uw
huispaaskaars en/of kandelaar bestellen via de intekenlijst achterin de kerk.
Zoals gebruikelijk krijgt u in de Goede
Week bericht wanneer ze op de pastorie zijn af te halen.
Misschien heeft u nog witte kaarsresten die kunnen het hele jaar door ingeleverd worden. Er staat een doos
onder de bank bij de deur naar de
pastorie. Alvast hartelijk dank namens
de medewerkers van 'Uit de Kunst'.
(www.atelieruitdekunst.nl)
Er zijn nog steeds mooie, met gouddraad geweven iconen te koop/te bestellen. Afmeting ca. 5x17 cm. De prijs
per stuk is € 3,60. Op het prikbord
achterin de kerk hangen de iconen die
te koop zijn.
Ibolyka Meijer
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Liturgische Agenda van ma. 1 februari t/m zo. 28 februari 2021
Datum

H. Joannes de Doper /
Katwijk

Feesten / heiligen
en bijzonderheden

Kerkstraat 72

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en

Rhijngeesterstraatweg 35

De Moeder Gods / Voorschot

Leidseweg 98

ma. 1-feb.
di. 2-feb.

Opdracht van de Heer / Maria
Lichtmis

09.00 EV

wo. 3-feb.

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

do. 4-feb.

09.00 WGV

gbl Noordermeer
Verliesviering

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00

Actueel Avondgebed

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

vr. 5-feb.
za. 6-feb.
zo. 7-feb.

Vijfde zondag door het jaar

09.30 EV

Kapelaan Plavčić / Cantor

19.00 EV
20.30

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

11.00 EV

Kapelaan Plavčić / Cantor

11.00 EV

Pastoor Franken / Diaken
Winnubst

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

ma. 8-feb.
di. 9-feb.
wo. 10-feb.

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

do. 11-feb.
vr. 12-feb.
za. 13-feb.
zo. 14-feb.

Zesde zondag door het jaar

19.00 EV

Kapelaan Plavčić / Cantor

20.30 EV

Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans (en
Aanbidding tot 22.00 u)

09.30 EV

Pastoor Franken / Cantor

11.00 EV

Pastoor Franken / Diaken
Winnubst / Gemengd koor

11.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

ma. 15-feb.
di. 16-feb.

09.00 EV

wo. 17-feb.

19.00 EV

Aswoensdag

Kapelaan Plavčić / Cantor

do. 18-feb.

Pastoor Franken / Diaken
Winnubst
19.30 OCV (o.v.) Diaken Winnubst /
Ds Veldman
Pastoor Franken (en
09.00 EV
Aanbidding)

vr. 19-feb.

19.00 EV
20.30

za. 20-feb.

zo. 21-feb.

Eerste zondag van de
Veertigdagentijd

09.30 EV

Kapelaan Plavčić / Cantor
/ KWD

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

11.00 EV

Pastoor Van Vliet / Schola

11.00 EV

Pastoor Franken

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

20.15 WGV

gbl Günther
Rozenkransgebed

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

ma. 22-feb.
di. 23-feb.
wo. 24-feb.

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

do. 25-feb.
vr. 26-feb.
za. 27-feb.
zo. 28-feb.
Legenda:
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Tweede zondag van de
Veertigdagentijd

VC-NTB
WGV

19.00 EV

Kapelaan Plavčić / Cantor

20.30 EV

09.30 EV

Pastoor Franken / Cantor

11.00 EV

=
=

Vieringtype en/of Celebrant NTB
Woord en Gebedsviering

EV
WCV

=
=

Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans (en
Aanbidding tot 22.00 u)
Pastoor Franken / Diaken
11.00 EV
Winnubst / Gemengd koor
Eucharistieviering
OCV =
Woord en Communieviering

Kapelaan Plavčić
Oecumenische viering

Liturgische Agenda van ma. 1 februari t/m zo. 28 februari 2021

Datum
ten

De Goede Herder /
Wassenaar

Feesten / heiligen
en bijzonderheden

Stoeplaan 4

Parklaan 28

ma. 1-feb.
di. 2-feb.

Opdracht van de Heer / Maria
Lichtmis

wo. 3-feb.
do. 4-feb.

09.00 EV

vr. 5-feb.

zo. 7-feb.

09.00 EV

Pater Magnin o.p.

13.30

Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans (en
Aanbidding tot 15.00 u)

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

za. 6-feb.

19.00 EV
Vijfde zondag door het jaar

11.00 EV
16.00 EV

Franstalige parochie
Pastoor Franken

Pater Magnin o.p.

wo. 10-feb.

13.30

Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans (en
Aanbidding tot 15.00 u)

do. 11-feb.

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.00 EV

vr. 12-feb.

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

za. 13-feb.

19.00 EV
Zesde zondag door het jaar

11.00 EV

Franstalige parochie

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00 EV

Kapelaan Plavčić (en
Aanbidding tot 22.00 u)

Aswoensdag

do. 18-feb.

09.00 EV

vr. 19-feb.

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00 EV

Kapelaan Plavčić (en
Aanbidding tot 22.00 u)

09.30 EV

09.00 EV

Pater Magnin o.p.

13.30

Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans (en
Aanbidding tot 15.00 u)

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

za. 20-feb.

19.00 EV
11.00 EV
16.00 EV

Eerste zondag van de
Veertigdagentijd

19.00 EV

Pastoor Franken

19.00 EV

Kapelaan Plavčić (en
Aanbidding tot 22.00 u)

09.30 EV

ma. 22-feb.

13.30 EV

di. 23-feb.

09.00 EV

Pater Magnin o.p.

wo. 24-feb.

13.30

Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans (en
Aanbidding tot 15.00 u)

09.00 EV

Kapelaan Plavčić

09.00 EV

vr. 26-feb.

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

za. 27-feb.

19.00 EV
Tweede zondag van de
Veertigdagentijd

11.00 EV
VCNTB
WGV

=
=

09.00 EV

Pastoor Franken (en
Aanbidding)

19.00 EV

Kapelaan Plavčić (en
Aanbidding tot 22.00 u)

09.30 EV
EV
WCV

=
=

Pastoor Franken / Cantororganist
Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans / H.Mis (en
Aanbidding tot 16.00 u)

Pastoor Franken /
Cantores

Franstalige parochie

Vieringtype en/of Celebrant NTB
Woord en Gebedsviering

Kapelaan Plavčić / KWD
+ Voorstelviering EHC /
Cantor-organist
Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans / H.Mis (en
Aanbidding tot 16.00 u)

Kapelaan Plavčić /
Cantores

Franstalige parochie
Kapelaan Plavčić

do. 25-feb.

Pastoor Van Vliet /
Cantor-organist
Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans / H.Mis (en
Aanbidding tot 16.00 u)

09.00 EV

13.30 EV

di. 16-feb.

Legenda:

09.00 EV

Pastoor Franken /
Cantores

ma. 15-feb.

zo. 28-feb.

Kapelaan Plavčić /
Rozenkrans / H.Mis (en
Aanbidding tot 16.00 u)

13.30 EV
09.00 EV

zo. 21-feb.

13.30 EV

09.30 EV

di. 9-feb.

wo. 17-feb.

Kerkstraat 77

Pastoor Franken /
Cantores

ma. 8-feb.

zo. 14-feb.

Sint Willibrordus /
Wasenaar

St. Jozef / Wasenaar

Eucharistieviering
Woord en Communieviering

OCV

=

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

Wij gedenken...
...Maria Elizabeth (Rie) van RijnEngeringh, weduwe van Jan van Rijn,
moeder en (over)grootmoeder. Rie
werd geboren op 9 augustus 1930 in
Oudkarspel en overleed op 13 december. De afscheidsviering was op donderdag 17 december in de H. Willibrordkerk, waarna Rie op het parochiekerkhof bij haar man is begraven.
...Adrianus Cornelis (Aad) Borst,
echtgenoot, vader en opa. Aad werd
geboren op 21 april 1929 en is op 22
december overleden. De afscheidsviering was op dinsdag 29 december in
de H. Willibrordkerk, waarna Aad is
begraven op het parochiekerkhof.
...Petronella Elisabeth Maria (Ellen)
van der Helm-van Rijn, weduwe van
Joop van der Helm, moeder en oma.
Ellen werd geboren op 19 februari
1943 en overleed op 31 december. De
uitvaartdienst vond plaats op donderdag 7 januari in de H. Willibrordkerk,
waarna Ellen op het parochiekerkhof
bij haar man is begraven.
Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Een nieuwe dirigent voor de
Schola van de H. Willibrord
Ik ben Anton van de Werken en ik woon
in Katwijk aan Zee. Mijn hele leven heb
ik al in meerstemmige koren gezongen
in het midden van het land.
Zowel op het voortgezet onderwijs, als
op het HBO hadden we koren op
school. Op de Pabo destijds was het
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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

zelfs een vak van één uur in de week,
‘koorzang’. Na mijn opleiding kwam ik
in Katwijk aan het werk als leerkracht.
In 2003 ben ik via een projectkoor
Schola Cantorum Gregoriana, in de
Haagse Kloosterkerk, in contact gekomen met het gregoriaans. Daar groeide de liefde voor het gregoriaans en
leerde ik Vespers zingen. Vanaf die tijd
ben ik me gaan toespitsen op het gregoriaans.
Ik denk dat de hele psalmen en de
letterlijke teksten het belangrijkste
waren wat me aantrok in het gregoriaans, zeker voor iemand die gereformeerd opgegroeid is, met een liefde
voor de bijbelteksten en verhalen.
Gaandeweg begon ik te kijken of ik
dingen kon organiseren. Zoals Donkere Metten, Getijdendagen, met de
Schola van de Kloosterkerk in Den
Haag. In datzelfde koor zaten ook
mannen die bij meerdere Scholae
zongen. Waaronder iemand van de
Schola van de Heilige Willibrordkerk
van Oegstgeest. Op zijn uitnodiging
ben ik eens meegegaan naar een
gregoriaans gezongen mis in Oegstgeest. Naderhand heb ik met de toenmalige dirigent, Rens Tienstra, gesproken en sindsdien ben ik blijven plakken.
Toen Rens als dirigent vertrok naar de
Haarlemse kathedraal, moest er uitgekeken worden naar een nieuwe cantor/dirigent van de Schola in Oegstgeest. De voormalige dirigent, Franz
Straatman, nam het nog een tijdje
waar, maar kwam na enige tijd met
dubbele afspraken te zitten.
Daarop kwam de vraag of ik een zondag, nu dik 2 jaar geleden, zou kunnen
invallen en heb ik ja gezegd.

Anton van de Werken, nieuwe dirigent Schola
Foto: EvL

Algauw ontdekte ik dat ik het erg leuk
vind om de mannen mee te nemen als
dirigent door het gregoriaans en de
kerkelijke eredienst heen. Een keer
invallen werd structureel invallen.
In september 2020 heb ik het stokje
helemaal overgenomen. En dat midden in een vreemde tijd. We konden
precies één zondag met de gehele
Schola zingen. Daarna was het weer
afschalen naar twee personen. Ik hoop
toch ook werkelijk dat we snel weer met
meer mensen, zo niet met een heel
koor, kunnen zingen. Want ik heb ook
de stemmen van mijn zangers nodig
om samen de vieringen te zingen. De
christelijke viering is immers een gemeenschapsgebeuren, en dan zing je
samen.
Anton van de Werken

Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest
Actie Kerkbalans
De parochie zet zich in om een plek van betekenis te zijn
voor álle mensen: jong of wat ouder, gelovig en zoekend.
Veel activiteiten in de Kerk worden door vrijwilligers gedragen. Al is hun inzet gratis, wat zij doen is niet kosteloos.
Denk aan de koffie, thee, verwarming, elektriciteit, kaarsen,
bloemen en onderhoud van het gebouw. Zo moest onlangs
de bliksemafleider op de kerktoren hersteld worden, letterlijk een klus op niveau! Ook voor het Pastoraal Team dat
beroepsmatig mensen persoonlijk ondersteunt, vieringen
leidt en de parochie draaiende houdt, is geld nodig. En hebt
u al gezien dat er glazen brand- en inbraakwerende deuren
geplaatst zijn voor het hek naar de Mariakapel? Een fijn
bijkomend effect is dat deze deuren tocht en kou tegenhouden.
De parochie ontvangt geen subsidie van de overheid en is
afhankelijk van giften. Daarom is uw financiële steun van
onschatbare waarde. Hopelijk hebt u ook dit jaar weer met
een gul hart bijgedragen! Mocht u er nog niet toe gekomen
zijn, het kan altijd nog, op rek. nr. NL45 INGB 0000 0739
00 of NL95 RABO 0138 4020 19.
Beheercommissie H. Willibrord
Foto: Koos van der Heijden

Vóór Kerstmis hebben zeven kerstengelen bij 31
parochianen een attentie gebracht. *** veel dank!

Nieuw in de Mariakapel
Misschien hebt u het al gezien: een schaal met mooi beschilderde stenen, waarvan u er een mag meenemen als
aandenken of als symbool voor een speciale gelegenheid.
Van harte aanbevolen!

Foto: Marianne Gerritsen

17 februari Aswoensdag: voorbereiding op Pasen

Foto: EvL

Lees op pagina 4 Uit het Pastoraal Team en zie
voor het vastenproject pagina 8.
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Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods
Het Kerkelijk Bureau:
ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur
Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten
tel. 071 - 561 2508
E-mailadres:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
Website: www.rkvoorschoten.nl
Webredactie: dhr. Jan Iemenschot
e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl
Secretaris Beheercommissie:
Vacature
IBAN Bankrek. nrs:
NL95 RABO 0155 0008 53
NL45 INGB 0000 3669 37

Agenda
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

2 februari
Maria Lichtmis
3 februari
Heilige Blasius
17 februari
Aswoensdag

17 februari t/m 4 april
Collecte Bisschoppelijke Vastenaktie

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

Louise en Marc. Herman was iemand die niet graag op de
voorgrond trad of met zijn mening te koop liep. Hij las veel.
Hij was een beschouwend mens die de politiek met interesse volgde.
De laatste fase van zijn leven werd bepaald door de ziekte
neuropathie. In de uiteinden van zijn zenuwen had hij geen
gevoel meer. Dit maakte hem onzeker en voorzichtig.
De uitvaart was op zaterdag 9 januari in de H. Laurentiuskerk, waarna hij is begraven op het parochiekerkhof.
Mogen zij opgenomen zijn in Gods eeuwige liefde.

Familieberichten
Overledenen
Op 22 november is overleden op 91-jarige leeftijd: Betty
van de Reep-Jorna. De laatste jaren woonde zij in een
verzorgingshuis in Den Haag. De uitvaart heeft plaatsgevonden in besloten kring.
Op 29 november is overleden op 92-jarige leeftijd: Wilhelmina van Hage-Straathof.
Zij woonde in Huize Foreschate. De uitvaart was op 4 december vanuit de H. Laurentiuskerk, waarna zij is begraven
op het parochiekerkhof.
Zondag 27 december 2020 overleed te Voorschoten
Alphonsus Maria van Schaijik, geboren 7 juni 1924 te Hintham. Hij was echtgenoot van Nelke, vader van Henkjan,
Loes, Jeroen en Huub en trotse opa van klein- en achterkleinkinderen.
Fons van Schaijik is per 1 januari 1988 lid geworden van
het toenmalige Moeder Godskoor. Bij de fusie in 2015 werd
hij lid van het Laurentiuskoor.
Hij heeft wegens fysieke omstandigheden zijn koorlidmaatschap op 1 februari 2017 beëindigd.
In totaal is hij 29 jaar en 1 maand lid geweest van het
toenmalige Moeder Godskoor en het huidige Laurentiuskoor. Hij was een zeer trouw lid van het zangkoor en een
trouwe kerkganger.
De uitvaart was op maandag 4 januari in de H. Laurentiuskerk, waarna hij begraven is op het parochiekerkhof.
Op zaterdag 2 januari is op 86-jarige leeftijd overleden
Hermanus Johannes Jozef Feber (Herman), geboren 9
oktober 1934 te 's-Gravenhage. Hij was getrouwd met Elvira, vader van Guido, schoonvader van Ineke en opa van
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Advent met de kinderen
Op zondagochtend 29 november kwamen 15 kinderen
bijeen om adventskransen te maken. Een mooie gelegenheid om uit te leggen wat Advent is. Advent komt van het
Latijnse 'adventus' wat 'komst' betekent. We bereiden ons
voor op de komst van Jezus.
In deze periode kijken we uit naar het Kerstfeest, waar we
terugdenken aan de geboorte van Jezus. Hoe hij als kleine
baby geboren werd, zo gewoon en toch zo bijzonder.
Leonoor heeft uitgelegd hoe dat zit.
De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. We hebben kaarsjes in huis, lichtjes in (kerst)bomen, kerstversiering in het
centrum van Voorschoten. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer – in het donker heb je licht echt nodig. Zonder

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten
het licht van de zon is leven niet eens mogelijk. Gods Zoon
is naar de wereld gekomen om licht in de wereld te brengen.
Maar hoe doet hij dat nou? Jezus zegt: "Ik ben het licht voor
de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker."

Diaken Peter heeft uitleg gegeven over de krans. Gedurende de adventstijd wordt iedere week een kaars meer aangestoken, zo komen we telkens dichterbij het licht. De krans
was van oorsprong een middel om mensen mee te onderscheiden of te kronen, maar verwijst ook naar de doornenkrans. Op deze manier verwijst de adventskrans naar het
Koningschap van Jezus, wanneer Hij terug zal komen om
over ons te gaan regeren.

Terugblik Kerstengelenproject 2020
Afgelopen advent zijn we in Voorschoten
gestart met het Kerstengelenproject in
aanloop naar kerst. Er hebben zich 20
engelen gemeld en we hadden 28 ontvangers dus sommige engelen zijn
meerdere malen uitgevlogen!
Het project is boven verwachting goed
verlopen; het is zeer enthousiast ontvangen zowel door de
kerstengelen, maar vooral ook door de ontvangers!
Hier enkele reacties van ontvangers:
- Graag wil ik u via deze weg heel hartelijk bedanken voor
de leuke attentie. Wordt heel erg gewaardeerd.
- Het wordt zeker in deze coronatijd zeer op prijs gesteld
omdat er verder weinig bezoek komt.
- ENGELEN BESTAAN, DAT IS NU WEL DUIDELIJK.
De bel gaat en er hangt een kerstverrassing aan de deur,
gebracht door een kerstengel, een bijzondere ervaring
in deze coronatijd, nu er zovele ontmoetingspunten
geblokkeerd zijn. Onze hartelijke dank voor deze verrassing gaat uit naar u, de engel, maar ook naar de
mensen van het 'uitzendbureau' en de scouts die ons
hebben aangemeld.
- Hierbij wil ik u hartelijk bedanken voor uw warme aandacht, inspirerende gedichten en prachtige attentie
die ik van u heb ontvangen. Echte verrassingen. Ik
stel het zeer op prijs.
- Een heel mooi en waardevol gebaar, de kerstengel.
- Lieve, lieve kerstengel, wat ben ik dankbaar voor al
die lieve dingen, ik zal ze koesteren en de kleine engel komt ieder jaar in de boom. Ik zal dit niet vergeten.
Dikke knuffel!
Iemand heeft zelfs engeltjes gebreid die we als kerstengel
weer konden gebruiken.

Hanneke had de kransen en hele mooie versierselen geregeld. En er werd hard geknutseld, geknipt, en geplakt. Het
rood in de krans (linten, kerstballetjes) doet denken aan de
opdracht om liefdevol om te gaan met alle mensen. Zo
kunnen wij als christenen de liefde van God doorgeven. En
zeker rond de donkere dagen kunnen wij dan extra licht
geven.
Cantor Louise eindigde met een mooi adventslied en iedereen zong uit volle borst enthousiast mee:
Een groene krans, vier kaarsen,
want Kerstmis komt in zicht.
Het wordt steeds minder donker,
dus zie je steeds meer licht.
Werkgroep Gezinsvieringen

Reacties van kerstengelen:
Wat een leuk initiatief, het Kerstengelenproject!
Het is vreselijk leuk om de ontvangers te verrassen.
Wat mooi te horen dat het zo gewaardeerd wordt.
Grappig dat de anonimiteit echt goed werkt en heel
leuk dat jullie beide ontvangers hebben uitverkoren
voor een bezoek van de kerstengel!
Ik heb genoten van het verrassen van de mij toevertrouwde mensen. De namen kwamen mij onbekend
voor, maar ik ben er wel achter gekomen wie het
waren. Het zij ze van harte gegund. Maar ook onbekenden waren goed geweest. Fijn, dat ze blij waren.
Het gaf mij ook een blij gevoel!
Volgend jaar doe ik weer mee.
Wilde je even laten weten dat ik het onwijs leuk vond,
om voor kerstengel te spelen. Volgend jaar weer!
De kerstengelen op hun beurt hebben we getrakteerd op
een kaars.
Op naar Advent 2021….
Willeke Schrage en José Wouters
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Samen bouwen aan de Actie Kerkbalans!

Heilige Blasius

Afgelopen maand heeft u van de Commissie Kerkbalans
een envelop ontvangen met hierin een brief en een boekje.
Graag maken wij u nog even attent op de mogelijkheid om
een bijdrage te doen, zoals die vermeld staat achter in het
boekje. Het motto van de actie van dit jaar is: 'Geef vandaag
voor de kerk van morgen'.

Blasius is vooral bekend als de beschermheilige van hen
die lijden aan keelaandoeningen. Binnen de katholieke
Kerk wordt in veel parochies op 3 februari na de mis de
Blasiuszegen gegeven, waarbij de priester of de diaken
twee - tijdens Maria-Lichtmis gewijde - kaarsen kruiselings
voor iemands keel houdt. Hierbij wordt de volgende zegen
uitgesproken: “Moge God u op voorspraak van de heilige
Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de
naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”.
(Wikipedia)

Maria Lichtmis
Maria Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de 'Opdracht of
Presentatie van de Heer in de tempel', waarbij Jezus, zoals
elk eerstgeboren joods jongetje, wordt opgedragen aan
God. Men noemt dit 'pidyon haben' (vrijkoop van de eerstgeborenen). Volgens de joodse wet moest een eerstgeborene worden vrijgekocht op het moment dat hij 30 dagen
oud was. De ouders namen het kind mee naar de tempel
en door aan de priesters geld te geven, of een ander offer
in natura, werd het kind vrijgekocht. Daarnaast herdenkt
men het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de
geboorte van Jezus volgens de joodse wet moest brengen,
vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae.
In het westerse christendom is de traditionele naam van de
dag Lichtmis of Maria-Lichtmis, ook wel het feest van ‘de
ontmoeting van de Heer’ of de ‘opdracht van de Heer’ genoemd. In de katholieke Kerk is ‘de opdracht van de Heer’
ook het vierde Blijde Mysterie van de Rozenkrans.
De datum waarop Maria-Lichtmis wordt gevierd laat zien
dat het de laatste feestdag is waarvan de datum verbonden
is aan die van Kerstmis. De mis valt namelijk 40 dagen
daarna. Wanneer dit feest op een zondag valt, heeft het
voorrang op de zondagsliturgie.
Op Maria-Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en
een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de
naam Lichtmis. In veel talen verwijst de naam van het feest
rechtstreeks naar kaarsen (Zweeds: Kyndelsmässodagen,
Frans: Chandeleur, Engels: Candlemas). De processie
staat symbool voor de intrede van Christus in de tempel
van Jeruzalem, als het 'Licht dat voor alle volkeren straalt'.
(Wikipedia)
Opdracht in de tempel
ca. 1470
Catharijneconvent Utrecht

Aswoensdag 17 februari
Op 17 februari a.s. wordt de vastentijd begonnen met Aswoensdag! Door de Aswoensdag bewust te beleven, kunnen we een goed begin maken met de veertigdagentijd:
een 'heilige' tijd en een 'sterke' tijd. Een kleine zeven weken,
die we als kans mogen zien om ons voor te bereiden op
Pasen, om ons gelovige leven een impuls te geven.
Het is goed om de veertigdagentijd niet alleen te zien als
een tijd van soberheid en onthouding en/of van dingen níet
meer doen. De veertigdagentijd kan ons ook op het spoor
brengen van dingen méér of anders doen: tijd voor stilte,
bezinning en gebed, tijd voor de kerk, tijd voor elkaar.

Vastenactie 2021
Voor een uitgebreide toelichting op het vastenproject
'Houses for hospital workers – Pirimiti Community Hospital,
Zomba, Malawi' in onze parochie verwijzen wij u naar
bladzijde 8 van deze Augustinus.

Christelijke familie uit Pakistan beschuldigd
van blasfemie
Procederen voor je leven
Asielzoekers die maar door blijven procederen; het is een
bekend verwijt. De familie Masih blééf inderdaad procederen. Want terugkeer naar Pakistan was levensgevaarlijk
voor hen als christenen, beschuldigd van blasfemie. Ze
kregen uiteindelijk een status.
“We hadden al besloten zelfmoord te plegen als we terug
zouden moeten”, Omar Masih zegt het feitelijk, geen
spoortje van drama. “Weet je wat ze in Pakistan doen met
christelijke vrouwen die de Koran of de Profeet beledigd

22

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten
zouden hebben? Die worden geslagen, verkracht en naakt
door de straten gevoerd. En dan meestal doodgemaakt.
Dat is normaal daar.”

Het verhaal van de familie Masih begint in 2014. Omar heeft
een boekwinkel in Faisalabad, de derde stad van Pakistan.
De winkel staat in de buurt waar hij opgroeide. Omar kent
de mensen, de mensen kennen hem. Hij is geliefd. Zijn
bejaarde moeder woont bij Omar en zijn echtgenote in. Het
gezin behoort tot de minieme christelijke minderheid in de
islamitische republiek.
In de buurt zijn er geen religieuze spanningen. “We leefden
met en tussen de moslims.” Omar verkoopt graag korans:
ze verkopen goed en er zit een mooie winstmarge op. Als
hij een koran pakt, wast hij eerst zijn handen. Om respect
te tonen. Niets wijst erop dat het op 16 oktober 2014 helemaal mis zal gaan.
Die dag zijn er boeken geleverd. Ze staan in stapels op de
grond als een islamitische geestelijke binnenstapt. Hij
vraagt om een boek dat boven in de kast staat en Omar
gebruikt een van de stapels als opstapje. Letterlijk een
misstap: op de stapel ligt een koran. De man ontsteekt in
woede. Hij scheldt, slaat en schopt, er komt publiek op af,
een lynchpartij dreigt. Een bevriende winkelier helpt Omar
te ontkomen. Hij vlucht, eerst naar huis, dan met vrouw en
moeder halsoverkop verder. Want inmiddels rukt een
woedende meute op naar het huis. De winkel is dan al in
brand gestoken en gaat in vlammen op. Het huis wordt aan
gort geslagen. Ze vluchten naar een andere stad.
Intussen wordt aangifte gedaan tegen Omar wegens het
beledigen van de Koran. Daar staat de doodstraf op in
Pakistan. Twee lange maanden zit het gezin ondergedoken. Het is een onhoudbare situatie. Via via hoort Omar van
iemand die hem naar het buitenland kan helpen zonder dat
de autoriteiten er lucht van krijgen. Het geld leent hij van
zijn zwager. De man brengt hen de grens over en regelt
een vlucht naar Nederland. Eindelijk veilig, denken de
Masihs opgelucht.
In Amsterdam doen Omar, zijn vrouw en zijn bejaarde
moeder op 2 januari 2015 de eerste asielaanvraag. Omar
is voor vertrek niet eerst langs het politiebureau gegaan om
bewijs van de aangifte tegen hem op te vragen. Hij zou wel
gek zijn, dan komt hij niet meer weg. Toch is dat precies
wat de IND hem verwijt: dat hij geen bewijs heeft van de
aangifte. “Ze geloofden ons niet”, zegt Omar. De schok
klinkt nóg door in zijn stem. En inderdaad: de IND beoordeelt
het verhaal als ‘ongeloofwaardig’ en wijst het asielverzoek
af.
Omar stelt beroep in, het gaat zelfs tot de Raad van State,
maar dat mag niet baten. Verbeten zet hij door. Zijn zwager

in Pakistan bemachtigt een gewaarmerkte kopie van de
aangifte tegen Omar en verklaringen van buurtbewoners.
Daarmee doet het gezin in 2017 de derde aanvraag. Maar
ook die wordt afgewezen. Het wordt een juridisch steekspel,
over de vraag of het bewijs wel echt is en wanneer het
precies had moeten worden ingebracht. Omar procedeert
door.
Ondertussen is het gezin bij INLIA terecht gekomen. INLIA
schakelt een onafhankelijke deskundige in om onderzoek
te doen in Pakistan: internationaal vooraanstaand rechtswetenschapper prof. dr. Holden. Zij weet het bewijs,
waaronder de aangifte, te verifiëren. Het komt tot een zesde
asielaanvraag. De IND blijft volhouden dat de authenticiteit
van het bewijs niet vaststaat, al trekt de dienst de deskundigheid en verklaringen van professor Holden niet in twijfel.
De rechtbank Groningen veegt die redenatie van tafel; het
is van tweeën één. Als de professor deskundig is en haar
verklaringen kloppen, dan moeten die als bewijs geaccepteerd worden en komt daarmee de authenticiteit van de
bewijzen vast te staan. De IND moet een nieuw besluit
nemen van de rechtbank.
Nu is het de IND die in hoger beroep gaat. Maar dat wordt
ongegrond verklaard. De dienst ontkomt er niet aan: er moet
een nieuw besluit komen. De IND laat dan weten de
asielaanvraag opnieuw te gaan afwijzen. Ondanks de
duidelijke bewijzen.
INLIA kaart de zaak op hoger niveau aan: dit kan niet waar
zijn. Als er bewijs wordt geleverd dat het asielverhaal tóch
klopt en mensen inderdaad gevaar lopen als ze worden
teruggestuurd, dan moet je terug kunnen komen op je besluit. En dat gebeurt uiteindelijk. De IND komt inderdaad
terug op het besluit.
Als de advocaat belt dat het gezin een status krijgt, kan
Omar geen woord uitbrengen. “Mijn vrouw dacht dat er
iemand dood was.” Toen hij uiteindelijk de woorden vond,
hebben ze God huilend bedankt. Nog steeds in tranen
hebben ze het daarna moeder verteld.
Wat gaat hij nu doen? Wat voor toekomst wil hij opbouwen
in Nederland? “Geen boekwinkel meer in ieder geval”, zegt
hij met een scheve glimlach. "Een Pakistaans barbecuerestaurant, dat moet het worden. Dat concept is hier helemaal nieuw.” Kan hij koken dan? "Nee".
Zijn moeder heeft misschien nog recepten van vroeger? Hij
lacht: “We hadden vroeger bedienden.” Omar en zijn vrouw
zullen zelf moeten leren koken. Maar daar is alle tijd voor,
want eerst moeten ze werken, om te sparen voor het restaurant. “Hoe hoog je ook wilt komen op de maatschappelijke ladder, je moet beginnen met de eerste tree.”
INLIA - E-mail: krp@inlia.nl
Bij klachten over de verzending van De Augustinus in
Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel.
071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl
Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 8 februari 2021 bij het Kerkelijk Bureau of
de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).
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Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar
Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar
Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl
E-mailadres: herder20@bart.nl
Coörd. koster:
A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015
e-mail: arendwessel@gmail.com
Secretariaat:
Mw. C. de Jongh-Bastiaanse
Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar
tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail)
spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur
Beheercommissie:
Secretaris: vacature
e-mail: herder20@bart.nl

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

Overleden
In Bosch en Duin overleed op
10-12-2020 mevrouw Coby Kabel-van
Puyvelde, op de leeftijd van 98 jaar.
Samen met haar man Simon woonde
zij jarenlang in Zomerland, het huidige
Raephorst. Simon organiseerde er de
maandelijkse eucharistievieringen, na
zijn overlijden nam Coby de taak van
wijkcontactpersoon over. Zij was creatief, altijd bezig, en heeft haar hele
leven getekend en geschilderd. Op
latere leeftijd maakte zij nog vele
prachtige iconen. Ook de beelden van
de kerststal van onze kerk heeft ze
indertijd gerestaureerd. Tijdens de
uitvaart in De Goede Herder waren die
beelden de stille kleurrijke getuigen
van haar vruchtbare creativiteit.
In intieme familiekring werd op waardige wijze in een plechtige dienst van
woord en gebed, dank gebracht voor
haar leven. Haar jongste achterkleindochter (10 jaar) zong a capella voor
'omi'. Op een zonovergoten kerkhof
werd haar lichaam toevertrouwd aan
de aarde.

Foto: familie Kabel
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Regenboog over onze Goede Herder, zaterdagmiddag 9 januari. Foto: Danielle LandeszCampen

Gebedsintenties

Bezig blijven

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
Jim Wilde
Henny Driessen-van der Geest
Wim Dekker
Joost Rueb
Antonie Hoftijzer-Rijs
Idje en George Freriks-Moormann
Kitty van der Linden-Duijndam
Guus Okhuizen
Harry Notenboom
Coby Kabel-van Puyvelde
Jan Sorbi

Achter de schermen blijven Beheercommissie en Pastoraatgroep bezig
met het werk dat gedaan moet worden.
We vergaderen natuurlijk online. Het
groot onderhoud van de kerk is gepland; de mensen van Parnassia
komen met veel liefde het tuinwerk
doen; onze financieel beheerder Ad
Ooms heeft de Actie Kerkbalans weer
perfect geregeld en u heeft op 22 januari, de zogenoemde 'matdag', de actiebrief op de deurmat gekregen.

Vastenproject zie pagina 8

We missen wel bindende factoren, we
hebben de seniorenviering en -lunch
gemist, de 'live'-kerstvieringen, het
koor, het met elkaar praten na afloop
van vieringen. Intussen denken we na
over hoe we dit na de lockdown het
beste kunnen inhalen, graag horen we
ook uw ideeën!
HR

Wassenaar Gezamenlijk

Crocussen in de tuin van de Jozefpastorie.
Foto: EvdW

Wassenaar gezamenlijk
Deze twee prachtige foto’s/posters zijn
gemaakt door Mirjam Aerden-de Mol.
Ook is al deze jaren de achterpagina
verzorgd door haar. Wij willen Mirjam
bijzonder hartelijk danken voor haar
inbreng en inzet, ook de digitale activiteiten (ik zou het niet kunnen hoor!) zijn
haar werk. Magnifiek!
EvdW
Een geslaagd Adventsproject!

Adventsproject
De medewerkers van de Gezinskerk
Wassenaar hebben een bijzonder leuk
project verzorgd in de Adventstijd.
Kinderen uit vijftien gezinnen (waaronder ook de communicanten) hebben er
voor gezorgd dat vijfentwintig parochianen van de drie Wassenaarse kernen
elke week van de Advent vier weken
lang een kleurplaat ontvingen op weg
naar Kerstmis. De kinderen hebben dit
met veel vreugde gedaan.
Met verrassing werd er door onze parochianen gereageerd. Mevrouw Goudeau vond het zo lief om iedere week
zo’n leuke tekening in de brievenbus
te krijgen. De heer en mevrouw Nagtegaal waren blij met de tekening en de
leuke tekstjes die erbij stonden. En ook
mevrouw Paulides werd vier weken
lang voorzien van een bemoedigende
tekening met tekstje. De parochianen
die deze blijk van aandacht heel fijn
vonden willen graag hun dank laten
weten aan de kinderen en hun begeleiders.
EvdW

Deze kinderen zijn zich aan het voorbereiden op hun Eerste H. Communie. Wij wensen deze enthousiaste kinderen een hele goede voorbereidingstijd. U ziet de poster ook in onze kerken hangen. Zo kunt u nog beter zien welke kinderen er straks echt helemaal bij horen!
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

Van oud naar nieuw
Heeft u rond de jaarwisseling nog
terug gedacht aan hoe het voorbije jaar
voor u was? Heeft u voor 2021 nog
goede voornemens gemaakt?
Ergens las ik of wij ons wel eens afvragen: ben ik een blij mens geweest?
Heb ik wel eens iemand aan het lachen
gemaakt? Heb ik iets kunnen betekenen voor de mensen om me heen? Of
durven wij te erkennen dat wij (te veel)
klaagden, met onszelf bezig waren;
geen tijd hebben genomen om te luisteren of aandacht te geven aan de
mensen om ons heen?

Aswoensdag, 17 februari, begint de
veertigdagentijd. Misschien een goed
voornemen om in de vastentijd ons
extra te bezinnen op onze levenswijze?
Heeft u de zegenwenskaart van 2021
al in huis?
'Christus zegene dit huis,
laat de hoop u blij maken,
houd stand in moeilijkheden,
volhard in gebed.'
Achter in de kerk liggen deze zegenwenskaarten nog om mee te nemen.
Goed om over na te denken.

Het voorbije jaar gaf uiteraard veel
reden om te klagen, om angstig of
verdrietig te zijn, met alle beperkingen
die ons opgelegd werden.
Hebben wij het kunnen opbrengen in
die chaos toch lichtpuntjes te zoeken?
Voor onszelf? Voor anderen? Willen of
kunnen wij een andere invulling van
ons leven vinden om onszelf en anderen te beschermen of, waar mogelijk,
aan te vullen of te verbeteren?
Zeker niet gemakkelijk hoor. Maar wij
mogen toch hopen en vertrouwen op
de hulp van de Geest van Wijsheid en
Raad, van de Trooster die met wondere krachten ons bijstaat om het leed te
verzachten.

Hoe het verder zal gaan in kerk en
leefgemeenschap kan ik, kan niemand
voorspellen. Wel is het duidelijk, dat we
niet zonder elkaars aandacht en hulp
kunnen. Ieders taak is elkaar te blijven
ondersteunen. Elkaar hoop te geven.
Elkaar blij te maken. Het zijn de kleine
dingen die het doen. Als je het wilt zien,
en dankbaar kunt zijn voor wat er wel
is, een veilig huis en omgeving en
liefdevolle naasten, geeft dat een
glimlach aan het leven.
Van harte wens ik ieder daartoe de
kracht en moed.

Vanuit diverse werkgroepen van de
kerk is en wordt getracht mensen een
lichtpuntje aan te reiken. Blij te maken.
Helpt U mee? Kunnen wij - zoals Arie
Boomsma in zijn boek aangeeft - vijf
mensen aan het lachen proberen te
maken?
Niet gefrustreerd raken als het vandaag niet lukt. Koester dat wat wel lukt
en blijf proberen.

In de Veertigdagentijd is er altijd een
Vastenactie, zo ook dit jaar. Op 17
februari is het Aswoensdag. In het
weekend daarna zal voor het eerst de
collecte voor de Vastenactie zijn. Op
pagina acht heeft onze eindredacteur
Els van Leuken er een artikel over
geplaatst. Leest u dit vooral om meer
te weten over het goede doel van de
Vastenactie.
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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

Thea den Hollander

VASTENACTIE

Fietsen heeft André zo lang mogelijk gedaan.
Foto: Marianne Noordover

André Noordover
*12-10-1947 †12-12-2020
Andreas Jacobus Noordover, André,
de echtgenoot van Marianne, vader
van Edwin en Sander en opa van
zeven kleinkinderen is altijd een rustige, harde werker geweest. Hij deed in
stilte vele goede werken. Hij heeft met
veel doorzettingsvermogen en trouwe
moed geprobeerd gezond te blijven.
Tot heel kort voor zijn 'hemelvaart'
verzorgde hij nog de tuin van de Jozef
en met Pasen zullen zijn voorjaarsbloemen bloeien.
André wordt gemist in zijn gezin en op
de pastorie. In besloten kring moesten
we afscheid nemen. Helaas konden
drie kleinkinderen er niet bij zijn vanwege hun verblijf in het buitenland. Via
de media kon de familie toch elkaar tot
steun zijn. André: bedankt!!
Leo Elshout

Parochiekern St. Jozef - Wassenaar
Vele Kerstmissen

Misintenties

zijn er gepasseerd, in uw en mijn leven.
Nog nooit een Kerstmis meegemaakt
zoals nu. Misschien in de oorlog, toen
was het mogelijk nog veel moeilijker.
De foto met het kerstorkest van juf
Jolantha was - zoals u ziet - in 2019.
Ook in 2020 had de juf een kerstorkest,
maar dat speelde niet in onze Sint
Jozefkerk, wel op school. Gelukkig dat
daar in ieder geval de kerstvieringen
konden plaatsvinden!

Februari 2021: Jo van der Ham-Onderwater // Anja Peeters // Theodora
Verburg // André Noordover // Johan
Goudeau // Corry van Hemert-Knijnenburg // Sophia Schrader-van Rijn
// Maurice Gerse // Martha Gerse //
Marco Rijnbeek // Thessa Rodenburg
// Mladen Rajic.

Kerstmis 2020: een lege, maar wel een
prachtig versierde kerk met onze
mooie kerstgroep. Enthousiast neergezet door onze Klussenclub: Alex
Nijp, Piet van Leeuwen en Jos Rijnbeek. En er kwamen mensen (jammer
genoeg niet zo heel veel) om onze
kerststal te bewonderen. Kijk maar
eens naar de foto van die trotse oma
met haar kleinkinderen! Het kerstkindje lag al veel te vroeg in de stal (zei
pastoor Franken), maar u kunt zien dat
het kindje niet van de moeder te scheiden is.
De dames van de bloemversiergroep
hebben giga hun best gedaan. De
bloemenwinkels dicht, stad en land
afgezocht naar een bloemenman/vrouw die wel iets verkocht. En de tuin
van de pastorie geplunderd, en die van
Thea den Hollander, om een mooi
bloemstuk te maken. Zeker gelukt
zoals u ziet. Ria Nijp, Angélique Spring

Oma, kleinkinderen en de Kerststal. Foto:
Liesbeth Vossen

in ’t Veld en Thea hebben er iets moois
van gemaakt.
Compliment voor de Magnificat Cantorij. Koorleden zingen in kleine groepjes. Met zorg voor alle noodzakelijke
maatregelen die in deze tijd nodig zijn.
Fijn dat onder leiding van Rien Calis
de koorleden hun stem kunnen en
mogen laten horen!
Nu er al in december en januari geen
vieringen meer zijn op zondag, moet
dat jammer genoeg doorgezet worden
in februari. Het kost het Pastoraal
Team veel tijd en energie om het liturgisch rooster in te vullen.
EvdW

Juf Jolantha met haar Kerstorkest, 24 december 2019. Foto: EvdW

Kerstversiering! Foto: Angélique Knijnenburg

Kerkbalans 2021
Vele keren vond de Actie Kerkbalans
plaats. Wij waren dan met elkaar in
SION aan het werk om de formulieren
gereed te maken.
Echter deze keer ging het anders. Jan
Klein en zijn echtgenote Agnes hebben
hele dagen al deze formulieren in enveloppen gedaan. Werkelijk een karwei, dat zij met liefde deden. De tassen
met de formulieren naar de pastorie
gebracht. Dan komt het volgende
werkje. De enveloppen worden naar
de parochianen gebracht en de wijkcontactpersonen (weet u wel, de ogen
en de oren van onze parochie) brengen
al deze enveloppen rond. Bij u in de
brievenbus. Wij hopen dat u positief
reageert op dit verzoek om financieel
bij te dragen aan onze Sint Jozefkerk.
U leest er alles over in de folder en de
brief van pastoor Franken. Weet dat wij
als 'Jozefgemeenschap’ u dankbaar
zijn voor uw welwillende financiële
bijdrage.
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. Agenda 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 ►

Bron: heiligelebuinus.nl

Blasiuszegen
Op zondag 7 februari a.s. wordt de
Blasiuszegen gegeven. Hierbij houdt
de priester twee gewijde kaarsen
onder de kin van de gelovige terwijl hij
bidt: "Moge God u op voorspraak van
de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam
van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest".
Noot: vanwege corona zal het geven
van deze zegen op een wat afwijkende
manier verlopen.
LB

BLIJF BIDDEN, OOK ALS
HET ALLEMAAL ZINLOOS
LIJKT
Jezus heeft het voorbeeld gegeven
van voortdurend gebed, met volharding uitgeoefend. De constante dialoog met de Vader, in stilte en geconcentreerd, is de hoeksteen van zijn
missie. De evangelieverhalen vertellen ons ook over de aansporingen aan
zijn leerlingen, dat ze volhardend
moeten bidden, zonder moe te worden.
De leer van het Evangelie is duidelijk:
je moet altijd bidden, ook als het allemaal geen zin lijkt te hebben, als God
doofstom lijkt te zijn en wij tijd denken
te verliezen. Ook als de hemel ons
verwart, houdt een christen niet op met
bidden. Zijn bidden gaat gelijk op met
zijn geloof. En het geloof kan op veel
van onze levensdagen, en in duistere
momenten een illusie lijken, een nutte-
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loze exercitie. Maar blijven bidden
betekent ook het aanvaarden van die
inspanning. We moeten door blijven
gaan, ook op die momenten dat het
moeite kost, op die momenten dat we
niets voelen. Heel veel heiligen hebben de nacht van het geloof ervaren
en de stilte van God - als wij aankloppen en God niet antwoordt - en die
heiligen zijn volhardend geweest.
In die nachten van het geloof, is degene die bidt nooit alleen. Jezus is namelijk niet alleen een voorbeeld en meester van het gebed. Hij is veel meer dan
dat. Hij ontvangt ons in zijn gebed,
zodat wij in Hem en door Hem kunnen
bidden. Dat is het werk van de Heilige
Geest. En daarom nodigt het Evangelie ons uit om in Jezus' naam tot de
Vader te bidden. De apostel Johannes
noteert deze woorden van de Heer:
"En wat gij ook zult vragen in mijn
Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader
moge verheerlijkt worden in de Zoon"
(Joh. 14,13). En in de Catechismus
wordt uitgelegd dat 'de zekerheid dat
onze gebeden verhoord worden, gefundeerd is op het gebed van Jezus'
(nr. 2614). Hij schenkt de vleugels die
het gebed van de mens altijd heeft
willen hebben.
Hoe zouden we hier niet de woorden
van psalm 91 kunnen herhalen, die zo
vol vertrouwen voortkomen uit een hart
dat alles hoopt van God? "Met zijn
wieken zal Hij u dekken, gij vindt onder
zijn vleugelen toevlucht. Een schild,
een rondas is zijn trouw. Gij hoeft
nimmer te duchten de verschrikking
der nacht, de pijl die vliegt overdag, de
pest die waart in het donker, de moordende steek van de middag" (vers 4-6).
Dit ongelofelijke gebed komt tot vervul-

ling in Christus en vindt in Hem de
volledige waarheid. Zonder Jezus
zouden onze gebeden van onze menselijke inspanningen dreigen af te
hangen, en in de meeste gevallen tot
mislukken gedoemd zijn. Maar Hij
heeft elke schreeuw, elke snik, elk
gejubel, elk smeken... elk menselijk
gebed op zich genomen.
En laten we de Heilige Geest niet vergeten, die in ons bidt; Hij brengt ons
ertoe te bidden en brengt ons bij Jezus.
Dat is het geschenk dat de Vader en
de Zoon ons hebben gegeven om God
te blijven ontmoeten. Als wij bidden, is
het de Heilige Geest die in onze harten
bidt. Moge diezelfde Heilige Geest,
meester van het gebed, ons de weg
van het gebed leren.
Paus Franciscus
Bron: KN

WILT U GEREDEN WORDEN
NAAR DE KERK EN NA AFLOOP TERUG?
Het vervoer van en naar de kerk kan indien daar behoefte aan bestaat voor u geregeld worden.
Wilt u gereden worden naar en van de
kerk op zondag (bijvoorbeeld eens in
de 14 dagen of één keer in de maand),
geeft u zich dan alstublieft op bij Hans
van Spronssen in de Sloep, tel. nr
070-511 8133.
Zo nodig horen wij graag van u.
Werkgroep Gemeenschapsopbouw

Parochiekern St Willibrordus - Wassenaar
Door de prachtige zang van de cantor
hing er een fijne sfeer in de kerk ondanks het geringe aantal aanwezigen
en was het voor alle aanwezigen toch
een echte nachtmis!
Verder was er op 1e Kerstdag geen
viering in onze kerk, ook het Kindje
wiegen op de middag kwam te vervallen.
Al met al hopen wij van harte dat we
eind dit jaar weer een 'normale' kerstmis met z'n allen in onze kerk zullen
kunnen vieren.

Het huiszegenkaartje 2021
Op zondag 3 januari zijn de huiszegenkaartjes voor 2021 na afloop van de
viering in de St. Willibrordus aan de
kerkgangers uitgereikt.
Deze kaartjes zijn voor de drie Wassenaarse parochiekernen door onze parochiaan Erik van Blerk aangeschaft
als gift aan de parochie.
Achter in de kerk liggen nog exemparen om mee naar huis te nemen.
Betekenissen van de aanduiding
'C+M+B' (bron: katholiekgezin.nl )
(1) 'De drie Wijzen'
Deze letters 'C+M+B' worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het
oosten zijn gegeven: namelijk Caspar,
Melchior en Balthasar.
(2) Zegentekst
Maar deze letters betekenen nog
meer. Zij zijn ook de beginletters van
de zegentekst 'Christus Mansionem
Benedicat', vertaald 'Christus zegene
dit huis'.
LB

In Memoriam Aad Bakker

Op 18 december jl. is onze oud-penningmeester Aad Bakker overleden.
Wegens plaatsgebrek in dit nummer
wordt er een uitgebreid In Memoriam
in het volgende, maartnummer, van
ons blad opgenomen.
LB

In Memoriam
Op 2 januari jl. is op 83-jarige
leeftijd overleden dhr. Pieter
Joseph Cornelis L 'Ami (Piet).
Piet verbleef de laatste tijd in
verpleeghuis Duinstede.
Hij was jarenlang dé huisschilder van Wassenaar.
Nog niet zolang geleden heeft
Piet zijn vrouw begraven. Hij is
7 januari bij zijn vrouw bijgezet
op ons kerkhof.
Moge hij rusten in Gods licht
en vrede.

Op het moment dat u dit leest, is waarschijnlijk de envelop van de Actie
Kerkbalans 2021 al bij u in de bus
gevallen.
Wij hopen dat u welwillend wilt reageren op het verzoek om (ook) in 2021
mee te doen met deze actie ter ondersteuning van onze Beheercommissie
met het onderhouden van ons mooie
kerkgebouw en alle andere kosten,
zoals de grote kostenpost voor de
verwarming.
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.
LB

Terugblik op Kerstmis 2020

Het was - zoals u haast dagelijks wel
ergens leest - een afwijkend jaar en zo
ook Kerstmis 2020.
De bisschoppen hadden bepaald dat
de vieringen op kerstavond - dus de
nachtmis - zonder kerkgangers
moesten plaatsvinden en dat er per
dagdeel maar één viering mocht zijn.
Om die reden verviel bij ons in de kerk
jammer genoeg de gezinsviering, die
elk jaar ca. 300 personen, gezinnen
met kinderen trekt. Wel was er een
gezinsviering in onze mede-parochiekerk in Katwijk; daar was een gezinsviering met medewerking van hun
kinderkoor (gezien hun leeftijd was dat
wel toegestaan), deze werd live gestreamd en werd via die weg door vele
parochianen meegevierd.
Voor wat betreft de nachtmis zat ondergetekende als één van de twee
kosters in de nachtmis met de celebrant kapelaan Plavčić geassisteerd
door diaken Brink, twee acolieten,
twee lectoren en als organist Emmy
van der Wilk en als cantor Inge
Terpstra in de verder lege kerk.
Deze werd wel live gestreamd en via
dat medium bleek achteraf dat deze
viering door ca. 130 parochianen is
meegevierd.

Op 17 februari is het
Aswoensdag: aanvang van
de veertigdagentijd

Op een andere plaats op deze bladzijde schreef uw redacteur nog een verslagje over Kerstmis-2020 en nu zijn
we in het kerkelijk jaar alweer toe aan
Aswoensdag en het begin van de
veertigdagentijd.
De veertigdagentijd is de periode
van boete, bekering en gebed vóór
Pasen, lopend van Aswoensdag tot
aan de avondmis van Witte Donderdag.
Askruisje
Op Aswoensdag 17 februari a.s. ontvangt de gelovige in de eucharistieviering, die het officiële begin van de
veertigdagentijd markeert, het zogeheten 'askruisje'. De priester zet met
as op het voorhoofd van de gelovige
een kruisje, ten teken dat hij/zij een tijd
van bezinning, bekering en boete ingaat.
NOOT:
(1) In Wassenaar is er op Aswoensdag in de St. Willibrorduskerk om
19.00 uur een eucharistieviering; tijdens deze viering wordt het askruisje
aan de kerkgangers gegeven.
(2) vanwege corona zal het askruisje
op een aangepaste wijze worden gegeven.
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gevraagd werd beheerder van de Willibrorduskerk te worden. Het was haar
op het lijf geschreven.
En dat haar betaalde baan iedere dag
ongemerkt overging in haar onbetaalde vrijwilligerswerk deerde haar niet.
Zij was er voor de kerk en voor onze
gemeenschap. Wist het gezellig te
maken in de Sloep en richtte zelf 'gezelligheidsgroepjes' op, zoals b.v. de
'vouwploeg'. Ook de 'kosterploeg' is
door haar opgezet en opgeleid; zij wist
alles van de werkzaamheden in de
kerk en op het priesterkoor. Voor
priesters en parochianen was zij een
klankbord. Altijd een luisterend oor.

In Memoriam Marti van
Deursen-Hakkeling
Het overlijdensbericht van Marti van
Deursen kwam voor veel parochianen
zeer onverwacht.
Op 20 november overleed zij in het
Hospice in Wassenaar waar zij een
week eerder was opgenomen. Op
donderdag 26 november was - vanwege het coronavirus - in besloten kring
- de uitvaart, geleid door emeritus
pastoor R. Kurvers.
Veel medeparochianen deden haar,
op gepaste afstand, na afloop van de
viering uitgeleide op het kerkplein.
Met weemoed want met haar vertrok
óók een stukje 'Willibrordus'.
Zovele voetstappen in de kerk, zo vaak
schoongemaakt, kazuifels gerepareerd, gezorgd dat de altaarkleden
schoon en gestreken waren, boekjes
gestencild, gevouwen, wijkcontactpersoon, voorzitter van en gezongen in het
St. Caeciliakoor (hiervoor onderscheiden met de Gregoriuspenning), gezongen in het rouw- en trouwkoor (later
Semper Fidelis) en zoveel dingen
meer.
Marti was al jarenlang een veelzijdig
vrijwilliger toen zij in 1993 - na het afscheid van koster Piet Kortekaas -

Ik denk zelf aan de steun die ik van
haar kreeg bij de toen nog regelmatig
gehouden avondwaken (op de avond
voorafgaand aan de begrafenis van
een overledene).
In 2007 stopte zij als beheerder. Lange
tijd nog bleef zij actief in het vrijwilligerswerk.
Voor dat vele vrijwilligerswerk kreeg zij
in 2017 de Willibrordpenning.
Toen bij haar de ziekte van Parkinson
werd geconstateerd kwam haar leven
er geleidelijk aan heel anders uit te
zien. Maar haar goede humeur en
optimisme bleven.
In november 2020 bleek dat Marti alvleesklierkanker had. Ongeneeslijk.
Op de rouwannonce staat dat zij 'in alle
rust en met groot vertrouwen is heengegaan'.
Ook dat hoorde bij Marti: vertrouwen
in haar God.

Misintenties voor februari
2021
Zondag 31 januari: Dirk Eduard de
Vlugt, Adrianus Bakker, Theodora
Raaphorst-Diemel
Maandag 1 februari: Adrianus
Bakker, Theodora Raaphorst-Diemel
Woensdag 3 februari: Adrianus
Bakker, Theodora Raaphorst-Diemel
Vrijdag 5 februari: Adrianus Bakker, Theodora Raaphorst-Diemel
Zondag 7 februari:
Familie Oosterveer-Compier, An
van der Kroft (jrgt), Adrianus Bakker,
Dirk Eduard de Vlugt. Theodora
Raaphorst-Diemel, overleden ouders Verkleij-van der Krogt
Maandag 8 februari: Theodora
Raaphorst-Diemel
Woensdag 10 februari: Theodora
Raaphorst-Diemel
Vrijdag 12 februari: Theodora
Raaphorst-Diemel
Zondag 14 februari:
Wilhelmina Maria de Koning, Ton
Gordijn, Dirk Eduard de Vlugt, Theodora Raaphorst-Diemel
Maandag 15 februari: Theodora
Raaphorst-Diemel

De Willibrordusparochiekern is haar
intens dankbaar voor alles wat zij voor
de kerk en haar parochianen heeft
gedaan.

Woensdag 17 februari: Theodora
Raaphorst-Diemel
Vrijdag 19 februari: Theodora
Raaphorst-Diemel

Marti, je hebt zo vaak het 'In Paradisum' gezongen voor iemand anders............. nu hebben de engelen
jóu bij de hand genomen en je naar dat
paradijs begeleid.

Zondag 21 februari:
Johanna van de Riet-Bartels, Dirk
Eduard de Vlugt, Theodora RaaphorstDiemel

Rust zacht. Adieu!
Elly Heijstek

Zondag 28 februari:
Petronella Verkleij-van der Krogt,
overleden ouders Verkleij-van der
Krogt, Dirk Eduard de Vlugt

Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen,
tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
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Contacten
PAROCHIE H. AUGUSTINUS
Pastoraal Team

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij
overlijden: 06 4942 3242

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur:
Pastoor Rochus Franken
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
Pastoor Rochus Franken,
e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl (EvL)
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210,
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL)
e-mail: rochusfranken@outlook.com
2e Eindredacteur:
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374
Kapelaan Boris Plavčić, referent Katwijk
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com (AvdV)
tel. 06 4351 4595, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar
Locatieredacteuren:
e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl
• H. Joannes de Doper Katwijk:
Diaken George Brink, referent Wassenaar,
Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218,
tel. 06 3078 0364
e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH)
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl
Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935,
Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest / Voorschoten
e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH)
tel. 06 2443 4516
• H. Willibrord Oegstgeest: vacature
e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
• H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten:
Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137,
Parochiebestuur
e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ)
Voorzitter: Pastoor Moderator Rochus Franken
• De Goede Herder Wassenaar:
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
Hanneke Reuser, tel. 070 386 6039,
e-mail: rochusfranken@outlook.com
e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR)
Vicevoorzitter a.i.: Marten van der Meer,tel. 06 3066 6681
• St. Jozef Wassenaar:
e-mail: movandermeer@martenconsultancy.net
Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594,
Secretaris: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624
e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW)
e-mail: meijer100@planet.nl
• Sint Willibrordus Wassenaar:
Penningmeester: Hans van Mullekom
Louis Brackel, tel. 06 2602 6005,
e-mail: van.mullekom@kpnmail.nl
e-mail: LF@brackel.info (LB)
Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,
• Wassenaar Gezamenlijk:
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@beaujolaiswijnen.nl
Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594,
Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417
e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW)
e-mail: jan.ko@ziggo.nl
Algemene zaken: Joost Westgeest, tel. 06 5111 4886
e-mail: joostwestgeest@gmail.com
Liturgische Agenda:
Communicatie en 2e secretaris: Emmy van der Wilk
Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304
(adviseur) te. 070 511 1594
e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com
e-mail: wilk.eamvander@gmail.com
Personeel en vrijwilligers: Anne Winnubst,
Logistiek:
tel. 06 4981 4949, e-mail: acmwinnubst@gmail.com
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374
Secretaresse Parochiebestuur:
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com (AvdV)
Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31,
2241 PJ Wassenaar
Telefoonnummmers secretariaten:
ma t/m do 9.30-17.00 uur
071 - 402 9402 H. Joannes de Doper
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl
071 - 517 5304 H. Willibrord
071 - 561 2508 H. Laurentius en De Moeder Gods
070 - 517 8278 De Goede Herder
Website:
070 - 511 4262 St. Jozef
www.parochie-augustinus.nl
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens,
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl
Inleverdatum kopij maart 2021
uiterlijk 10 februari 2021:
Facebookpagina:
redactie@parochie-augustinus.nl
www.facebook.com/h.augustinusparochie
Looptijd: 27 februari-5 april 2021
Verschijningsdatum: 23 feb. 2021
De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen en andere bijdragen
te redigeren, in te korten of niet te
plaatsen.

31

