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Bij de voorplaat
Paus Franciscus heeft 2021 tot Jaar
van Sint Jozef uitgeroepen. Daarom
deze keer een collage van foto's van
en uit de Jozefkerk. In het midden
het Jozefbeeld van Piet Pijn gefoto-
grafeerd door Diana Nieuwold,
(kerk)fotografe, die ook de foto
rechtsonder maakte. Emmy van der
Wilk fotografeerde het andere Jo-
zefbeeld in de kerk en de plaquette
naast de pastoriedeur. Linksonder
de gespiegelde kerk in de vijver,
door Piet van Leeuwen.

Nieuws vanuit het
Parochiebestuur
 
Vastenactie
 
In De Augustinus van februari 2021
heeft u er op pagina 8 reeds een artikel
over kunnen lezen. Parochie H. Au-
gustinus heeft een eigen Vastenactie-
project, aangevraagd door de Werk-
groep Zuiderkruis van de H. Joannes
de Doperparochiekern in Katwijk. Drie
jaar lang zal dit project door onze pa-
rochie ondersteund worden.
Het Vastenactieproject heeft als doel:
een onderkomen bouwen voor het
personeel van het ziekenhuis in het
bisdom Zomba in Zuid-Malawi (Afrika).
Als het personeel (artsen, verpleeg-
kundigen) dicht bij het ziekenhuis kan
overnachten hoeven zij niet bij nacht
en ontij, met gevaar voor beroving en
verkrachting, urenlang naar hun huis
te reizen. Zij kunnen dan gedurende
hun weekdienst in de nabijheid van het
ziekenhuis overnachten. En als hun
weekdienst er op zit, op een veilige
manier overdag naar huis reizen.
Van harte bevelen wij dit project bij u
aan. Doneren zal in de veertigdagen-
tijd mogelijk zijn, en de collectes tijdens
de vieringen zijn uiteraard ook voor het
Vastenactieproject.
 
Samenstelling Parochiebestuur
 
Tot onze spijt heeft Anne Winnubst
wegens drukke werkzaamheden haar

plaats in het Parochiebestuur moeten
opzeggen. Wij danken Anne voor de
tijd die zij heeft besteed aan ons Paro-
chiebestuur.
Helaas betekent dit nu weer een vaca-
ture. Wij gaan naarstig op zoek naar
de invulling hiervan. Mocht u zich ge-
roepen voelen deze vacature te gaan
invullen: van harte welkom. Overleg
eerst met onze vice-voorzitter, Marten
van der Meer, om zicht te krijgen op de
taak die deze bestuursfunctie omvat.
 
Pasen
 
Deze editie van De Augustinus be-
strijkt voor het grootste deel de veer-
tigdagentijd. In de volgende editie kunt
u lezen hoe de paasvieringen zullen
gaan plaatsvinden. Want nu, op het
tijdstip dat wij dit schrijven, is er toch
mogelijk kans op wijziging. Denk maar
eens aan een jaar geleden: wie had
toen kunnen denken dat er totaal geen
vieringen zouden zijn in de Goede
Week, en met Pasen alleen maar vie-
ringen via de ‘livestream’. Hopelijk zijn
er nu meer kansen om met elkaar, in
beperkte mate, Pasen te vieren.
 
Centraal Secretariaat
 
Degene die hier heel hard werkt is
Désirée de Bruijn. Alle wijzigingen die
zich voordoen, alle werkzaamheden
die soms de pan uit rijzen, de telefoon-
tjes, de vergaderingen, de bezoekjes,
de contacten met de banken (onder-

schat dit niet!), het komt allemaal op
haar ‘bordje’ terecht. Subliem zoals zij
haar taak invult en vervult! Ook hier is
een woord  van dank volkomen
terecht!
 
Pastoraal Team
 
Dit heet: roeien met de riemen die je
hebt. Het invullen van het liturgisch
rooster, het zoeken naar voorgangers,
het zorgen dat de vieringen zoveel
mogelijk kunnen doorgaan (ondanks
ziekte, uitval, te weinig priesters) vor-
men samen een zware taak. Ook dit
verdient een woord van dank! Ge-
sprekken met parochianen, huisbe-
zoek, telefoon, app, e-mail, knap om
alles bij te houden!
 
Emmy van der Wilk, 2e  secretaris
Parochiebestuur
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Van de bestuurstafel



Veertig dagen bezinning
De tijd van leven is kort. De jaren vliegen voorbij. Hoe meer je
bezig bent, hoe harder je werkt, hoe meer ontspanning je zoekt
en vindt, des te sneller lijkt de tijd voorbij te vliegen.
Soms, als je tot rust komt of tegenslag en verdriet ontmoet, vraag
je je af: Waar leef ik nu eigenlijk voor? Is dit alles?
Mensen vermoeden op zulke momenten dat dit niet alles is. Er
moet toch meer zijn. Je kunt niet helemaal opgaan in wat alleen
de aarde te bieden heeft. Het materiële alleen is te weinig, want
er is niets wat zo voorbijgaand en tijdelijk is als het aardse.
 
Dit zijn vanouds ideeën die sterk naar voren komen in de veertig-
dagentijd. De veertigdagentijd is een periode waarin een mens
zich los kan maken van het aardse. Er is iemand die daarbij wil
helpen. Dat is God zelf. God is een God die roept en wegroept
van waar je zo mee bezig kunt zijn. Vissers lieten hun netten in
de steek ….en volgden Hem. Mensen van alle tijden besluiten
plots meer te doen dan alleen maar de dagelijkse dingen. Velen
doen iets in of vanuit de parochie omdat ze weten dat er veel meer
is dan het aardse.
 
God roept ieder van ons. Hij roept om mee te werken aan Zijn
schepping.
Het eigenlijke van een roeping is, dat je jezelf durft te verlaten.
Dat je je eigen egoïsme achterlaat. Dat je hart zich verder opent
voor de Ander en de anderen.
 
Wie deze stap durft te zetten mag, hoop ik, ontdekken hoe rijk
een mens dan wordt. Rijk aan Gods nabijheid. Rijk aan zinvolheid.
Rijk aan hoop, vertrouwen en blijdschap. Maar ook rijk aan
mensen naast zich. Rijk aan waardering over en weer.
 
Ik wens u een goede veertigdagentijd.
 
Pastoor Rochus Franken
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V.l.n.r. diaken George Brink, pastoor Rochus Franken, kapelaan Boris Plavčić en diaken Peter
Winnubst

Veertig dagen voor jezelf
Veertig dagen de tijd, dit was de titel
van mijn pastoraal woord vorig jaar.
Ook dit jaar hebben we weer veertig
dagen om ons voor te bereiden op
Pasen. Hoe anders is deze tijd, dit jaar,
in vergelijking met alle andere jaren
waarin we ons in veertig dagen
voorbereidden?
 
Echter ook dit jaar kunnen we zelf
besluiten de uitdaging aan te gaan, om
van deze voorbereidingstijd een bij-
zondere tijd te maken. De vastentijd,
de veertigdagentijd is van oudsher een
tijd van bezinning en voorbereiding op
de Goede Week en op Pasen.
Vasten is een innerlijke houding, iets
dat je binnen in jezelf doet. Een inner-
lijke houding waarin je jezelf de aan-
dacht kunt geven die jij nodig hebt, om
dichter bij God de Vader te komen. Op
Aswoensdag begint deze tijd van in-
keer.
 
We zien om ons heen dat het vasten
op vele manieren kan worden inge-
vuld. Zo zijn er mensen die niet meer
snoepen, of geen alcohol meer drin-
ken. Ook zijn er hele creatieve invullin-
gen in de vastentijd te vinden en te
bedenken. Er zijn mensen die veertig
dagen lang niet meer willen toegeven
aan de verleidingen die specifiek zijn
ontstaan in de tijd waarin wij leven.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om veertig
dagen lang niet op Facebook te kijken,
of op Instagram, Snapchat, Reddit, of
Tumblr aanwezig te willen zijn. Hoe
vreemd of modern deze vastenoffers
misschien klinken, toch zijn het correc-
te en mooie manieren van het invullen
van de vastentijd, wanneer dit vasten
wordt ervaren als een ‘offer’, want dat
is tenslotte wat er werkelijk toe doet.
De vastentijd is immers een tijd van

offers en een tijd voor jezelf. De vas-
tentijd is niet een tijd van lijnen en
diëten om wat pondjes kwijt te raken.
Het is een tijd van het bewust worden
van je keuzes. Om ‘een offer’ te maken
door iets niet te doen. Door jezelf iets
kleins te ontzeggen, geef je jezelf de
tijd om stil te staan, om de tijd te nemen
voor wat je wel hebt en wat je voor lief
neemt.
 
Dit jaar zullen veel dingen anders zijn
dan wij tot nu toe gewend waren. Maar
ondanks dat hebben we ook dit jaar
weer veertig dagen de tijd, om naar
onszelf te kijken. Om onze zegeningen
te ontdekken en onze tekortkomingen
in te zien en te accepteren. Veertig
dagen om in te zien dat anderen onze
hulp nodig hebben, dat er mensen zijn
die weinig zegeningen hebben.
 
Deze vastentijd is een tijd om bewust
meer aandacht te besteden aan ons
geloof, om meer te lezen en te bidden
en na te denken om zo onze relatie met
de Heer te verdiepen. Een tijd om na
te denken over wat we kunnen aanpas-
sen in ons leven, zodat we dit tijdens
dit komende jaar kunnen volhouden.
De veertig dagen geven ons de kans,
om toe te geven dat we spijt hebben
van waar we tekortschoten, om daarna
als nieuw en vol goede moed verder te
kunnen gaan met Christus in ons hoofd
en in ons hart!
 
Diaken Peter Winnubst

Bron: Facebook

Uit het Pastoraal Team
In deze nog steeds strenge lockdown
kunnen en mogen we nog geen activi-
teiten organiseren die ons bij elkaar
brengen. We zien zelfs dat sommige
parochies hun deuren volledig sluiten,
ook voor de vieringen. Wij als Pasto-
raal Team hebben er voor gekozen om
ook in deze lockdown de kerkdeuren
open te houden zodat u toch uw ver-
trouwde plek heeft om God te ontmoe-
ten en te ontvangen in Zijn Woord en
Sacrament. In crisistijden is 't juist van
belang dat we in Gods huis binnen
kunnen komen en, ook al is het met
een beperkt aantal, als gemeenschap
ons geloof vieren en samen beleven.
Onze dank gaat dan ook in het bijzon-
der uit naar alle vrijwilligers die zich
inzetten om de kerken open te houden
en om de vieringen online te laten
plaatsvinden. Vooruit kijkend naar de
Goede Week kunnen we u al medede-
len dat we de Paaswake in alle vier de
dorpen zullen vieren. Onze dank is
groot aan pastoor Van Vliet en broeder
Mattheus die ons zullen helpen om dat
mogelijk te maken. Tegelijkertijd moet
ook vermeld worden dat het steeds
moeilijker wordt om assistenten te
vinden in de toekomst.
Wij hopen als Pastoraal Team dat u
zich blijft aanmelden voor de vieringen
en, voor zover het in uw mogelijkheden
ligt, blijft komen en uw gemeenschap
en de Kerk van de Heer trouw blijft. Dat
we elkaar niet loslaten. Als u zelf of
iemand anders die u kent een bezoek
nodig zou hebben in deze zware tijden,
wilt u dat dan laten weten aan uw
plaatselijke secretariaat? Dan zal een
van ons contact met u opnemen. We
moeten in deze tijden vooral kijken hoe
dingen door kunnen gaan, met wijs-
heid en ons houdend aan de gegeven
maatregelen. Zoals u weet mag u één
persoon thuis ontvangen. Wilt u dat uw
locatiereferent of de kapelaan of de
pastoor u bezoekt laat het ons weten.
Alle vergaderingen gaan nog steeds
door maar wel online, evenals de
Alpha. Ook laten we de lokale cateche-
se doorgaan in de kerk met alle maat-
regelen die gelden. We zullen in de
PAR (Pastorale Adviesraad) een
nieuw concept beleidsplan gaan be-
spreken. We hopen en bidden samen
met u dat de wereld coronavrij wordt
en dat we het leven weer gewoon
kunnen gaan leven.
                                     Kapelaan Boris
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Nieuw hoofd pastorale
dienstverlening: Jan Maasen
Per 1 januari is Robert Jan Peeters op
zijn verzoek teruggetreden als hoofd
van de afdeling pastorale dienstverle-
ning. Hij blijft werkzaam op het bisdom-
bureau als benoemingsfunctionaris
pastoraal personeel (in een aanstelling
van 0,6 fte) en lid van de bisdomstaf.
Nadat medewerkers van het bisdom-
bureau en pastorale teams in de paro-
chies hierover werden geïnformeerd,
in de zomer van 2020, heeft de staf van
het bisdom Rotterdam nagedacht over
de opvolging.
 
Het bisdom zet in op een goede voort-
gang van de coördinatie van de werk-
zaamheden van de pastorale dienst-
verlening. De bisdomstaf heeft Jan
Maasen (65) bereid gevonden om
Robert Jan Peeters op te volgen als
hoofd pastorale dienstverlening.
Jan Maasen zal deze taak combineren
met zijn aanstelling als medewerker
diaconie en missiesecretaris van het
bisdom Rotterdam. De bisdomstaf is
Jan Maasen dankbaar dat hij beschik-
baar is voor de functie van hoofd van
de afdeling pastorale dienstverlening.
Vanuit zijn lange en brede ervaring in
het bisdom Rotterdam zal Jan Maasen
zich inzetten voor de toekomst van de
pastorale dienstverlening, waarbij het
domein van diaconie en caritas een
belangrijke prioriteit blijft krachtens de
zending van de Kerk.
 
Bron: Bisdom Rotterdam  

Jan Maasen, hoofd pastorale dienstverlening.
Foto: Bisdom Rotterdam

Paus Franciscus roept 2021
uit tot ‘Jaar van Sint Jozef’
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroe-
pen tot het jaar van Sint Jozef. Hij
maakte dit dinsdag 8 december 2020
bekend op het Hoogfeest van Maria
Onbevlekte Ontvangenis. Op die dag
was het precies 150 jaar geleden dat

paus Pius IX de heilige Jozef van Na-
zareth uitriep tot ‘Patroon van de Uni-
versele Kerk’.
‘Met een Vaderhart’
Het bijzondere Jozefjaar is dinsdag 8
december direct van start gegaan, zo
maakte de paus bekend in zijn apos-
tolische brief Patris Corde ('Met een
Vaderhart') en het jaar wordt op 8 de-
cember 2021 afgesloten. Met dit spe-
ciale themajaar wil paus Franciscus de
heilige Jozef als beschermer extra
benadrukken.  De paus legt hiermee
verband met de zorg voor armen en
migranten.
Ook de covid-19 pandemie heeft mee-
gespeeld. “De pandemie heeft duide-
lijk gemaakt welke betekenis gewone
mensen hebben, al degenen die dage-
lijks veel geduld tonen en hoop bieden,
waardoor ze een gevoel van medever-
antwoordelijkheid zaaien,” aldus de
paus. Volgens de paus lijken ze daar-
mee op de heilige Jozef “deze onop-
vallende man, die dagelijks, discreet
en in het verborgene aanwezig is,”
aldus paus Franciscus.
 
Bron: Bisdom Breda

Wereldjongerendagen 2023
“Há Pressa no Ar”. Dat is de titel van
het themalied voor de Wereldjonge-
rendagen (WJD) die in 2023 in Lissa-
bon worden gehouden. De titel, die
vertaald kan worden met ‘er hangt
spanning in de lucht’ en ‘er staat iets
te gebeuren’ herinnert aan Maria’s
haast om haar nicht Elizabeth te ont-
moeten evenals haar “ja” aan de engel
Gabriël bij de aankondiging van de
geboorte van Jezus.
Op woensdag 27 januari 2021 werd het
lied uitgebracht, exact twee jaar nadat
paus Franciscus bekend maakte dat
de Portugese hoofdstad de gastheer
zou worden van de WJD.
 
Jonge mensen uit de hele wereld wor-
den uitgenodigd zich met Maria te
identificeren wanneer ze samen het

lied zingen, “zich wijdend aan het die-
nen, aan de missie en aan de omvor-
ming van de wereld”, zo verklaart de
organisatie. De tekst roept ook feest-
stemming op, net als de vreugde die
van Jezus uitgaat.
 
Op zondag 31 januari gaf het bisdom
Breda de aftrap voor de Wereldjonge-
rendagen. Jongeren uit het bisdom
Rotterdam sloten aan bij de online
ontmoeting, waar bisschop Liesen een
inleiding gaf over het WJD-thema: ‘Sta
op. Ik benoem je als getuige van wat
je hebt gezien.’ (Handelingen 26, 16).
Kapelaan Jochem van Velthoven gaf
aansluitend een presentatie.
 
Bron: Bisdom Rotterdam

De lector: Het Woord van
God horen en voorlezen in
de liturgie
Voorafgaand aan de Zondag van het
Woord van God op 24 januari vond op
maandagavond 18 januari een online
bijeenkomst plaats met de presentatie
van een nieuwe brochure voor lecto-
ren. De uitgave heeft als titel ‘De lector:
Het Woord van God horen en voorle-
zen in de liturgie’. De brochure werd
geschreven door broeder Johan te
Velde o.s.b. en verschijnt bij het bis-
dom Rotterdam.
Bisschop Van den Hende hield tijdens
deze livestream een inleiding en over-
handigde het eerste exemplaar van de
brochure aan lector Marianne Koster-
de Graaf. In een kort interviewgesprek
vertelde zij hoe zij zich als lector voor-
bereidt op een lezing, over haar erva-
ringen en wat het voor haar betekent
om te lezen in de liturgie.
 
“Toen we de uitnodiging uitdeden,
konden we niet vermoeden dat zo’n
200 mensen zich zouden aanmelden
voor deze bijeenkomst”, vertelt de
bisschop aan het begin van de avond.
 
"Het Tweede Vaticaans Concilie heeft
het (lectorschap) weer als aparte taak
hersteld. Het is een taak waarin je met
toewijding en nauwkeurigheid de
Schrift leest. Het is een teken van het
gezamenlijk de Schrift openen wan-
neer vanuit het volk Gods iemand de
taak van lector op zich neemt."
 
Bron: Bisdom Rotterdam
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Hoe ziet God eruit? Waarom
kan ik God niet zien? Wie
heeft God gemaakt?
 
Hoe ziet God er uit?
God is anders dan mensen. Wij men-
sen hebben een lichaam, waarmee je
kunt voelen (au ! als je je grote teen
stoot) en waarmee je kunt horen en
zien. En dankzij je lichaam kunnen je
ouders, broertjes en zusjes, vriendjes
en vriendinnetjes jou zien. Als je on-
zichtbaar zou zijn, kun je veel mensen
voor de gek houden. Dat is leuk voor
even, maar als het te lang duurt, ga je
je heel eenzaam voelen.
Maar er zijn ook dingen die mensen
niet kunnen zien en waar ze naar
moeten raden. Ik heb het dan over jouw
gedachten, gevoelens en dromen. Dat
noemen we ‘geest’. Je kunt hem niet
zien, maar hij is er wel degelijk.
 
God heeft geen lichaam. Hij heeft al-
leen maar een geest. Bij God werkt de
geest heel anders dan bij ons. Onze
geest kan alleen op dezelfde plek zijn
waar ons lichaam ook is. God heeft
geen grenzen. Zijn geest kan op de-
zelfde tijd overal zijn. Daarom weet
God alles en zijn er geen geheimen
voor hem. Dat is niet erg want zijn
liefde houdt nooit op. Hij houdt van alle
mensen.
 
Waarom kan ik God niet zien?
Omdat God geen lichaam heeft, kan ik
Hem niet zien. Jouw gedachten kan ik
ook niet zien, maar ze bestaan wel. Dat
noemen we ‘geest’. En God is Geest.
(Zie de vraag hierboven)
 
“Soms vind ik het eerlijk gezegd best
moeilijk om God nooit te zien. Ergens
diep in me geloof ik dat God bestaat.

Maar om dat iedere dag ook te voelen
is een stuk lastiger. (…)"
Sommige mensen zeggen: "Zie je God
niet? Dan bestaat Hij ook niet." Dat
gaat me nou net weer een beetje te
ver. Er zijn zoveel dingen die wel be-
staan en die je niet ziet: de wind, ge-
dachten, liefde. (Maar wie is God?,
Amersfoort 2008, blz. 101)
 
Wie heeft God gemaakt?
Ik vraag je heel hard na te denken, want
het antwoord op deze vraag is niet
makkelijk.
Heb je wel eens een rij dominosteen-
tjes neergezet? Als je ze allemaal hebt
neergezet, vallen ze niet vanzelf om.
Iemand die geen dominosteentje is,
jijzelf dus, moet het eerste steentje
omgooien.
Jij hebt jezelf niet het leven gegeven.
Dat heb je van je ouders gekregen. Zij
hebben dat weer van hun ouders ge-
kregen (opa en oma). Die hebben dat
weer van hun ouders gekregen (over-
grootopa en -oma).
Zo is eigenlijk alles op deze wereld
veroorzaakt door iets anders, en dat
ook weer door iets anders. Het is net
als bij de dominosteentjes. Het ene
steentje duwt het andere om. Enzo-
voort.
Maar net als bij de dominosteentjes
moet iemand alles in beweging zetten.
Dat is God. God is niet gemaakt of
veroorzaakt door iets anders. God was
er altijd al. God staat buiten onze we-
reld. Net zoals jij buiten de rij domino-
steentjes staat.
Maar dat God buiten onze wereld staat,
wil niet zeggen dat Hij niet van ons
houdt. Hij houdt heel veel van ons, en
daarom kun je Hem soms heel dichtbij
voelen.
 
Pastoor Rochus Franken

Heilige van de maand: H.
Ludger, bisschop
Gedachtenis 26 maart (bisdommen
Groningen-Leeuwarden en Utrecht)
 
Buiten Oost-Gelderland is de heilige
Ludger een grote onbekende in Neder-
land. Onterecht. Ludger (geboren in
742 in Zuilen bij Utrecht, gestorven op
26 maart 809) was missionaris en
bisschop. Hij werkte als missionaris in
het gebied van de Friezen. Hij voltooi-
de daarmee het werk waarvan evan-
geliepredikers als Willibrordus en Bo-
nifatius de grondleggers zijn geweest.
 
Ludgers grootvader Wursing was een
Friese edelman, die voor koning Rad-
boud naar Luik was gevlucht. Daar
kwam hij in aanraking met het christen-
dom, en hij bekeerde zich tot dit geloof.
Zijn zoon Thiadgrim trouwde met
Liafburg, een vrome christenvrouw van
Friese adel en uit dit huwelijk werd
Ludger geboren. Ludger volgde een
vooropleiding bij de heilige Gregorius
van Utrecht. Hierna stuurden zijn ou-
ders hem in 767 naar York in Enge-
land. Daar stond de beroemdste kloos-
terschool van West-Europa onder lei-
ding van Alcuinus.
 
In 777 begon Ludger zijn missiewerk
in Deventer. Hier herbouwde hij de
door de Saksen verwoeste kerk
van Sint Lebuïnus. In een droom zou
een engel hem de plek van het graf van
Lebuïnus hebben gewezen. Hij bouw-
de ook een kerkje in Wichmond-Vier-
akker (dat later door het IJsselwater
werd weggespoeld). Zijn werkzaam-
heden breidden zich uit naar het noor-
den, tot in de verste uithoeken van het
Friese zeerijk. Aan het eind van iedere
zomer zeilde hij vanuit Stavoren naar
Utrecht om daar tijdens de herfst les te
geven aan de kloosterschool.
Zijn voorgangers, vooral Bonifatius,
hadden weinig succes geboekt in de
noordelijke streken; Bonifatius was
in 754 bij Dokkum gedood. Ludger had
echter het grote voordeel dat hij de
landstaal sprak. 
 
Rond 790 kreeg hij op aandringen van
keizer Karel de Grote een nieuwe
missietaak: de kerstening van het
Saksenland. In 805 werd hij door
de aartsbisschop van Keulen, Hilde-
bold, tot eerste bisschop van Münster
gewijd.
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Bij het Münsterse diocees hoorde het
huidige Münsterland en een deel van
de oostelijke Achterhoek, verder het
land rond Essen-Werden. Ook de
Groninger gouwen hoorden bij dit dio-
cees. Deze territoria lagen dus erg
verspreid.
 
Over Ludgers omgang met Karel de
Grote ging de volgende anekdote rond:
Jaloerse mensen uit zijn gevolg klaag-
den hem aan bij de keizer. Hij zou
kerkelijke goederen en bezittingen
verkwisten en verkwanselen. Karel
ontbood Ludger bij zich op zijn paleis
om zich te verantwoorden. Maar deze
liet weten dat hij eerst zijn gebeden
wilde afmaken. Of de majesteit zo
vriendelijk wilde zijn nog even geduld
te hebben. Ongehoord in die tijd! Dat
gebeurde zelfs nog een tweede keer.
Pas bij het derde verzoek besloot
Ludger zijn gebeden en verscheen
voor de keizer. Deze vroeg hem hoe
hij het gewaagd had tot twee keer toe
zijn wens te negeren. Waarop Ludger
antwoordde dat hij in gesprek was met
God, en dat die zelfs boven de keizer
ging. En dat hij hoopte dat de keizer
dat met hem eens was. Waarop Karel
besloot dat hij onschuldig was: iemand
die zo redeneerde, zou immers nooit
kerkelijke goederen verkwisten of ver-
kwanselen.

Al vanaf 796 liep Ludger rond met
plannen voor de stichting van een be-
nedictijnenklooster, geïnspireerd op
zijn ervaringen in Monte Cassino tij-
dens een reis door Italië naar Rome.
Hij stichtte een abdij in Werden, thans
een stadsdeel van Essen, aan
de Ruhr. Om van dit klooster een cen-
trum van beschaving en geleerdheid te
maken, gaf hij al zijn bezittingen aan
het klooster. Ook vanuit de streken die
hij gekerstend had werden aan dit
klooster zeer veel schenkingen ge-
daan. H. Ludger en Bernlef (bron: Wikipedia.org)

Abdij van Werden
(bron: rheinische-geschichte.lvr.de)

De bouw van het klooster was verbon-
den aan een wonder. Het ondoordring-
bare woud aldaar leek ongeschikt voor
de bouw van een klooster, maar direct
na aankomst werden de bomen 's
nachts op miraculeuze wijze neerge-
haald en kon de bouw beginnen. Eén
boom was blijven staan, bij die boom
wilde Ludger uiteindelijk begraven
worden. Later werd zijn gebeente ge-
licht. Nog altijd worden in de abdij van
Werden de relieken van de heilige
vereerd.
Een belangrijke rol in de verbreiding
van Ludgers bekendheid heeft - vol-
gens zijn levensbeschrijving door zijn
neef Altfridus - de genezing van de
blinde bard Bernlef gespeeld. Tijdens
een van zijn reizen door het Groninger
land ontmoette Ludger de dichter in
Helwerd. Hij trachtte Bernlef tot
het christendom te bekeren. Bernlef
zou daarop tegen Ludger hebben ge-
zegd: "Als uw God zo machtig is, toon
mij dan een teken". Ludger legde
daarop zijn handen op de ogen van de
bard en sprak een gebed uit, waarna
de blinde man weer kon zien. Het ver-
haal van deze genezing zou als een
lopend vuurtje rond zijn gegaan.
Het verhaal van Ludger en Bernlef
wordt verbeeld op een van de gedenk-
ramen in het Academiegebouw van de
Groninger universiteit.
 
Diaken George Brink
 
(Bronnen: Wikipedia, Heiligen.net,
Catharijneverhalen.nl)

Voorspraak Sint Jozef
In een brief d.d. 8 december 2020 heeft
paus Franciscus een Jozefjaar afge-
kondigd, dat begint op 19 maart a.s.
Tegelijk begint dan ook een 'Jaar van
het Gezin', een niet toevallige samen-
loop omdat Jozef bij uitstek de be-
schermer is van de gezinnen. In het
slot van zijn brief ‘Patris Corde’ schrijft
de paus:
 
"Sta op, neem het kind en zijn moeder”
(Mt. 2, 13), zei God tegen Sint-Jozef.
 
Het doel van deze Apostolische Brief
is om onze liefde voor deze grote hei-
lige te vermeerderen, om ons aan te
moedigen zijn voorspraak te vragen en
zijn deugden en ijver na te volgen.
De heiligen helpen alle gelovigen 'om
te streven naar heiligheid en de vervol-
making van hun eigen levensstaat'.
Hun levens vormen een tastbaar be-
wijs dat het mogelijk is om het evange-
lie in praktijk te brengen.
 
Jezus zei ons: “Leer van mij, want ik
ben zachtmoedig en nederig van hart”
(Mt. 11, 29). Ook de levens van de
heiligen zijn voorbeelden om na te
volgen. Met het oog op het voorbeeld
van zo vele heilige mannen en vrou-
wen, vroeg de heilige Augustinus zich
af: “Wat zij konden doen, kun jij dat ook
niet doen?” We hoeven de heilige
Jozef alleen te vragen om de genade
bij uitstek, onze bekering.
Laten we nu ons gebed richten tot hem:
 
'Wees gegroet, Beschermer van de
Verlosser, Bruidegom van de Heilige
Maagd Maria. Aan u heeft God zijn
enige Zoon toevertrouwd; in u heeft
Maria haar vertrouwen gesteld; bij u is
Christus man geworden.
 
Gezegende Jozef, toon u ook voor ons
een vader, en begeleid ons op ons
levenspad. Verkrijg voor ons genade,
barmhartigheid en moed en verdedig
ons tegen elk kwaad. Amen.'
 
(Paus Franciscus, 'Patris Corde'; ver-
taling: rkdocumenten.nl)
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Maand kalender MAART 2021
14 maart Oriëntatiedag Vronesteyn (online) 19 maart H. Jozef

26 maart H. Ludger

Joh. 21

Bidden in de veertigdagentijd
De (sociale) media overstelpen ons met informatie. Tech-
nisch 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 in-
formatie ook dat mensen meer nadenken? Of vergroot het
alleen maar de passiviteit ? Onze aandacht wordt zo
voortdurend vastgehouden en gericht op zaken die voorbij-
gaan. Kun je in zo'n samenleving nog ergens op hopen?
 
Een mens kan niet zonder hoop. Hoop verloren is alles
verloren. Om u te helpen heb ik, net als vorig jaar, een
boekje geschreven, met voor elke dag van de komende
veertigdagentijd een kort stukje. Het onderwerp van het
boekje is: er is altijd hoop. Op de voorkant van het boekje
treft u een icoon aan van de engel Michaël. Deze icoon is
om naar te kijken, bij te bidden en om rust te vinden wanneer
u het stukje gelezen hebt.
 
Ze liggen sinds begin februari overal achter in de kerk.
Mochten ze op zijn, laat het weten aan de parochie. De
pastoor heeft er nog voldoende in voorraad. U mag de
boekjes gratis meenemen en houden.
 
Pastoor Rochus Franken

Vastenproject Augustinusparochie 2021
Houses for hospital workers
Pirimiti Community Hospital, Zomba, Malawi
Tijdens de komende vastenperiode zullen wij met alle pa-
rochiekernen van de H. Augustinus dit project in Malawi
steunen.
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 informatiefol-
ders achter in de kerken en natuurlijk op:
www.vastenactie.nl

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

Sobere maaltijd
Op zaterdag 20 maart staat de sobere maaltijd gepland. Dit
is een bijeenkomst met gebed, soep (zonder vlees) met
brood en het project van de Vastenactie wordt getoond.
Met deze sobere maaltijd denken wij aan hen die het altijd,
maar vooral in deze tijd, moeilijk hebben.
Maar…. helaas, helaas, helaas….. dit jaar kan dit door de
covid-maatregelen niet doorgaan.
De leden van de werkgroep MOV hebben nu het volgende
bedacht. Om toch mee te kunnen doen en daardoor ons
project van de Vastenactie te kunnen steunen, kunt u per
parochiekern inschrijven voor deze sobere maaltijd voor het
luttele bedrag van € 5,-- per persoon.
U krijgt dan per persoon soep, (Turks)brood en een liturgie.
Dit wordt bij u thuis gebracht zodat u toch mee kunt doen.
U kunt kiezen uit: tomatensoep, bruine bonensoep, cham-
pignonsoep en groentesoep.
De inschrijving kunt u doen bij uw parochiesecretariaat. U
kunt inschrijven tot woensdag 17 maart.
U doet toch ook mee?
Met vriendelijke groeten,
                                         Werkgroep MOV H. Augustinus
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Vronesteyn start nieuwe campagne "Kom,
volg Mij"
 
De campagne roept op: Onderzoek je roeping. Doe dat
samen met Vronesteyn
 
“Kom, volg Mij”. Met die oproep van Jezus start Vronesteyn
een campagne, voorafgaand aan de online Oriëntatiedag
op zondag 14 maart. De campagne bestaat uit beeldmate-
riaal voor social media en een digitale nieuwsbrief die
voortaan vijf keer per jaar zal verschijnen. Vronesteyn is
het diocesane centrum voor de priester- en diakenopleiding
in het bisdom Rotterdam.
 
“Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onder-
scheiden”, zegt paus Franciscus (boodschap Roepingen-
zondag 2019). Zeker niet in onze geseculariseerde en
drukke werkelijkheid. Vronesteyn wil daarom mannen hel-
pen die nadenken over de vraag of God hen roept tot het
ambt van priester of diaken ten dienste van de parochies.
De oproep van de campagne voorafgaand aan de Oriënta-
tiedag is: Onderzoek je roeping. Doe dat samen met Vro-
nesteyn.
 
Het onderzoeken van een roeping tot priester of diaken is
een proces van meerdere jaren. Met de nieuwe digitale
nieuwsbrief wil Vronesteyn daarbij op een laagdrempelige
manier helpen. Bij de start van de priester- of diakenoplei-
ding is het belangrijk om de bereidheid te hebben je roeping
serieus te onderzoeken.
 
Paus Franciscus zegt: “Er is een roepingenpastoraal nodig
die de ontdekking van Gods plan vooral door het gebed, de
overdenking van God Woord, de eucharistische aanbidding
en de geestelijke begeleiding helpt.” Bisschop Van den
Hende benadrukt dat voor het bisdom Rotterdam de dioce-
sane roeping van priesters en diakens allereerst in het leven
van de parochies gestalte krijgt.
 
Iedereen die wil kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief
en de oproep van Jezus “Kom, volg Mij” mee helpen ver-
spreiden via de eigen social media.
 
De woorden 'Kom, volg Mij' van Jezus staan opgetekend in
het evangelie volgens Marcus over de roeping van de
eerste leerlingen (Marcus 1, 16-20). Die gebeurtenis is
uitgebeeld op het glas-in-loodraam in de huiskapel van
Vronesteyn. De eerste leerlingen zijn vissers. Jezus ziet
hen en komt naderbij, terwijl ze bezig zijn met hun dagelijk-
se werk.
 
Paus Franciscus: “Roeping is, kortom, een uitnodiging aan
ons om niet op de oever te blijven staan met de netten in
de hand, maar Jezus te volgen langs de weg die Hij voor
ons geluk en het welzijn van onze naasten heeft uitgedacht.”
 
Naast deze nieuwe diocesane campagne voor roepingen
tot het priesterschap of diaconaat, is er de jaarlijkse lande-
lijke Roepingenzondag die oproept tot gebed en financiële
steun voor de priester- en diakenopleiding.

 
Naast de roeping tot het priesterschap en diaconaat kent
de Kerk de roeping tot het religieuze leven en de roeping
tot het huwelijk. Ook zijn er andere roepingen die door
gedoopten worden vervuld met naastenliefde en solidariteit,
en die bijdragen aan de groei van Gods Rijk in de samen-
leving. Ten diepste is heel de Kerk een gemeenschap van
geroepenen.
 
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief "Kom, volg Mij" van
Vronesteyn kan binnenkort. Wilt u een mail ontvangen om
in te schrijven? Mail dan nu naar persencommunicatie@-
bisdomrotterdam.nl
 
Roeping van de eerste leerlingen
 
Marcus 1, 16-20 https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/
neovulgaat/marcus/1
 
16 Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij
Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig
waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk
vissers.
17 Jezus sprak tot hen: "Komt, volgt Mij, Ik zal maken dat
gij vissers van mensen wordt."
18 Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden
Hem.
19 Iets verder gaande zag Hij Jacobus, de zoon van Zebe-
deüs en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot
bezig met hun netten klaar te maken.
20 Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs
met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.
 
Bron: Bisdom Rotterdam

Glas-in-loodraam in de huiskapel van Vronesteyn

Bedevaarten H. Augustinus 2021
In het kerstnummer van De Augustinus is een stuk opge-
nomen over de bedevaarten die in 2021 zullen worden
georganiseerd met een verwijzing naar de ontwikkelingen
rond het coronavirus.
 
De stand van zaken op dit moment is dat De Stille Omgang
in Amsterdam van 20/21 maart alleen digitaal zal worden
georganiseerd. Er zal wel door Het Gezelschap van de
Stille Omgang een speciale mis worden gevierd vanuit de
Basiliek van de Heilige Nicolaas.
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Banneux

Hiervoor zal op de website www.stille-omgang.nl en op De
Augustinussite onder 'nieuws' een link worden gepubli-
ceerd. Er wordt ook een digitale Stille Omgang gefilmd die
na de mis op hetzelfde kanaal wordt uitgezonden. Tevens
zal er in de nacht vanuit Het Gezelschap, met inachtneming
van de coronamogelijkheden, door individuen of paren de
route in gebed worden gelopen. Iedereen is er uiteraard vrij
in om op eigen initiatief de route te lopen onder de dan
geldende beperkingen.
 
- 25 mei: Echternach Luxemburg. Jaarlijks op Pinksterdins-
dag de Springprocessie naar het graf van St. Willibrord. De
pelgrims springen in de maat van een processiemars naar
voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet.
Het organisatiecomité zal na Pasen mededelen of de
Springprocessie dit jaar zal doorgaan. Dit zal in De Augus-
tinus van mei en op de nieuwssite worden gepubliceerd.
 
Voor de onderstaande bedevaarten geldt: zie de medede-
lingen in De Augustinus en op de nieuwssite.
 
- 3 juli: Martelaren van Gorcum in Brielle. Nationale Bede-
vaart ter herdenking van de 19 Martelaren van Gorcum.
 
- Datum nader te bepalen: Mariabedevaart naar Kevelaer.
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer in Duits-
land, de Troosteres der Bedroefden.
 
Ruim van tevoren zal er in de kerken, in het parochieblad
en op de website nadere informatie en aanmeldmogelijk-
heid worden verschaft.
 
De volgende bedevaarten worden niet door de parochie
georganiseerd maar zijn gemakkelijk met eigen vervoer te
bereiken.
 
- 9 mei: Liduina Ommegang in Schiedam. Eucharistieviering
en ommegang ter ere van de H. Liduina van Schiedam.
Beschermheilige voor langdurig zieken en schaatsers uit
de 14 eeuw.
- 13 juni: Maria van Jesse Ommegang in Delft. In de 14e
eeuw ontstane Mariadevotie naar aanleiding van een
wonderbaarlijke genezing. In 1929 weer opgestart door een
Delftse student.
- 15 augustus: Jeroen Ommegang in Noordwijk. Twintig jaar
geleden gestart ter herdenking van de H. Jeroen martelaar,
de eerste christelijke leidsman van het dorp.
Ook van deze bedevaarten zal in het parochieblad en op
de website nadere informatie worden verschaft.
 
Erik van Blerk

Bedevaart naar Banneux
Maria, Moeder van de Hoop Banneux N.D.
In Banneux Notre Dame, gelegen in de Belgische Arden-
nen, verscheen Maria in 1933 aan het schoolmeisje Mariët-
te Beco. Zij maakte zich bekend als de Maagd der Armen.
Zij leidde Mariëtte naar een bron en gaf haar een aantal
boodschappen: Ik kom het lijden verlichten, de bron is voor
alle natiën en steek je handen in het water.

Sindsdien worden pelgrims uit de hele wereld uitgenodigd
om dit voorbeeld te volgen en zich door Maria naar de bron
te laten leiden: Christus. Wij allen worden uitgenodigd om
met ons levensverhaal, met onze dankbaarheid, maar ook
met onze zorgen, onze vragen en onzekerheden, via Maria
bij de Heer te komen. Zij beloofde immers: “Ik kom het lijden
verlichten”.
 
Het jaar 2021 heeft als thema Maria als Moeder van de
Hoop. Uiteraard met het coronajaar in het achterhoofd
worden we aangemoedigd om even los te komen van onze
dagelijkse beslommeringen en ons te herbronnen zodat we
hoopvol en verwachtingsvol naar de toekomst kunnen kij-
ken.
 
Het Banneux Comité van het Bisdom Rotterdam organi-
seert jaarlijks één-, twee- en vijfdaagse bedevaarten naar
Banneux. Alle bedevaarten zijn geheel verzorgd en worden
door een priester of diaken begeleid. In Banneux nemen
we deel aan de Internationale Heilige Mis, lopen we de
bidweg naar de bron, bidden we de Kruisweg en ontvangen
de pelgrimszegen. Uiteraard is er ook vrije tijd en gelegen-
heid om over het heiligdom te wandelen of de winkeltjes te
bezoeken.
De vijfdaagse bedevaart is speciaal bedoeld voor mensen
die niet zo mobiel zijn en/of verzorging en begeleiding nodig
hebben. Tijdens deze bedevaart staat een team van vrijwil-
ligers (brancardiers, verpleegkundigen en een arts) voor u
klaar.
 
Op dit moment is de datum van de vijfdaagse bedevaart
bekend: 3 t/m 7 september. Deze bedevaart wordt begeleid
door vicaris Van der Helm en diaken Van Zoelen. Datum
uiteraard onder voorbehoud van versoepeling van de
reismogelijkheden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paula
Opstal, telefoon 015 – 369 31 48

10

Augustinus 6 in 1



Het bewijs dat God bestaat (6)
Wat vooraf ging
Een andere 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? Mijn leven heeft een doel nodig. Alleen
dat geeft antwoord op de vraag: Is mijn leven geslaagd?
 
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?
 
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? Ik
herken dit in mijzelf. Er zit een soort onrust in je waardoor
je méér wilt, altijd méér. 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.
 
Arthur Eddington was een van de eerste astronomen die
de volle betekenis van de relativiteitstheorie van Albert
Einstein besefte. De verlangens naar méér die ik hierboven
beschrijf, wijzen volgens Eddington op een realiteit die aan
die verlangens beantwoordt.
 
Het bewijs dat God bestaat? (6)
Ieder mens verlangt naar onvoorwaardelijke 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? Dat is een
realiteit die je in deze wereld nergens aantreft.
 
Onze huidige cultuur beweert dat de zichtbare werkelijkheid
het enige is wat er bestaat. “Ik geloof niet in God. Bewijs
maar dat Hij bestaat! Waar is Hij dan, ik zie Hem niet!”
 
Iedereen verlangt naar méér. Maar als de huidige cultuur
gelijk heeft, is de zichtbare werkelijkheid de enige. Dat heeft
de volgende consequentie: 'We zullen altijd naar méér
verlangen. Maar we zullen het nooit krijgen! In dit leven
bestaat geen blijvend geluk. We zullen er achter aan jagen
terwijl het ons steeds ontglipt.' En dat is een recept om je
voortdurend ongelukkig te voelen!
 
Ons verlangen naar méér uit zich bijvoorbeeld in een ver-
langen naar onvoorwaardelijke liefde. Als we denken dat
dit leven hier het enige is, zoeken we deze liefde bij beperk-
te wezens zoals onszelf. Dat is echter vragen om teleur-
stelling. De atheïst (!) Ernest Becker schrijft: “Geen enkele
menselijke relatie kan (deze) last van goddelijkheid dragen.
(…) Als je partner je ‘Alles’ is, wordt elke tekortkoming in
hem een grote bedreiging voor jou. (…) Wat willen we als
we de liefdespartner tot deze positie verheffen? We willen
(…) ons gevoel van onbeduidendheid kwijt en (…) weten

dat ons bestaan niet voor niets is geweest. We willen red-
ding – niets minder. Overbodig te zeggen, dat mensen dit
niet kunnen geven.” (Ernest Becker, De ontkenning van de
dood, Ambo 1976, blz. 181)
 
Ons verlangen naar méér, is een verlangen naar God

 
Augustinus schrijft in zijn Belijdenissen: "Gij hebt ons naar
U toe geschapen, en rusteloos is ons hart tot het rust vindt
in U." We zijn altijd op zoek. Het lijkt alsof we voorbestemd
zijn pas tot rust te komen bij God. Er zit een onuitroeibaar
verlangen naar God in ons!
 
Er zijn nu twee mogelijkheden. De eerste is dat het leven
met ons een wrede grap uithaalt. Dat leidt tot de hierboven
beschreven frustratie. We gaan het dan zoeken bij zaken
of mensen die onze verwachtingen uiteindelijk niet waar-
maken. Het zal altijd ‘net niet’ zijn. We zullen naar méér
blijven verlangen. Maar we zullen nooit krijgen wat we
zoeken.
De tweede mogelijkheid is dat ons verlangen klopt met de
realiteit. Dat er maar Eén is die ons verlangen naar geluk
werkelijk kan vervullen en dat Hij bestaat.
In theorie kunnen sommige mensen misschien kiezen voor
de eerste mogelijkheid en leven met de stelling dat ons
verlangen naar (blijvend) geluk zinloos is. In de praktijk ken
ik niemand die niet op één of andere manier naar geluk blijft
zoeken. Het alternatief van deze zoektocht is depressiviteit
en wanhoop.
 
Wordt vervolgd!
 
Pastoor Rochus Franken

Bron: tongerlo.org

MEDEDELING VAN DE REDACTIE
Met ingang van het aprilnummer van De Augustinus gaan
we proberen het rooster van vieringen anders af te
drukken. (We houden nog een slag om de arm omdat
niet duidelijk is of de gebruikte software dit toelaat.) De
bedoeling is dat voortaan alleen de vieringen in de
weekends zullen worden afgedrukt; de doordeweekse
vieringen en andere bijzondere vieringen zullen onder
aan het rooster worden vermeld. Het voordeel hiervan is
dat er een groter lettertype kan worden gebruikt, waar-
door de leesbaarheid en duidelijkheid verbeteren.
Wij hopen dat wij u hiermee een plezier doen!
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Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk

Pastorie: 
Kerkstraat 70
2223 AJ Katwijk
tel. 071 - 4029402
E-mailadres:
joannesdedoper.katwijk@casema.nl
Website: www.joannesdedoper.nl
Secretariaat:
mevr. Anneke Noordermeer, tel. 071-4029402
openingstijden: di, wo, vr van 8.45 - 11.45 u
Secretaris beheercommissie:
dhr. P(aul) van Houwelingen
e-mail: pvhouwelingen@gmail.com
Locatiereferent:
Kapelaan Boris Plavcic, tel. 0643514595
email: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl
 

 
Parochiekerk:
H. Joannes de Doperkerk
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
Vieringen:
za 19.00 u (oneven week), zo 9.30 u , woe 9 u
kerk open door de week: 11.00-12.00 uur
IBAN Bankrekeningen
alle betalingen / misintenties
NL58 RABO 0331 7012 78
KERKBALANS:
NL74 RABO 0331 7019 60
locatieredacteuren:
Piet Hagenaars (PH)
Paul van Houwelingen (PvH)
email: redactiejdedoper@outlook.com

Kinderwoorddienst
Hallo allemaal, 
 
In 2021 hebben we gelukkig al twee
keer KWD kunnen draaien. Al was die
in januari een gekke. Alleen Joep was
aanwezig met zijn zusje en alleen Marit
was er. Linnsey zat in quarantaine met
heel veel andere KWD kids. Natuurlijk
niet allemaal in één huis, maar veel
kinderen zaten noodgedwongen thuis.
In februari waren we er op de eerste
zondag van de voorjaarsvakantie.
 
In de vorige Augustinus gaven we al
aan dat je 21 maart in je agenda moest
zetten. Het is een officiële KWD datum
maar de KWD groep geeft deze bijeen-
komst door aan de 'Palmstokken com-
missie'.
 
Gelukkig zitten wij (Marit en Linnsey)
ook in deze groep en als het mag dan
gaan we op 21 maart palmpasenstok-
ken maken!  Natuurlijk helpen Denice
en Mariska dan ook mee, want zo'n
stok maken is vaak een hoop werk.
 
Of dit allemaal door mag gaan weten
we nu niet. Vraag daarom aan je ou-
ders of ze de 'see you at church' app-
groep in de gaten houden en de digi-
tale nieuwsbrief. Hierin zullen we de
inschrijfformulieren plaatsen als we de
stokken mogen maken.
 
Zijn je ouders niet bekend met de digi-
tale nieuwsbrief of de appgroep? Stuur
dan een berichtje naar het secretariaat!
 
Lieve groetjes,
Marit en Linnsey

De Horizon, van scherm naar school
Plots voor de kerstvakantie werden de scholen gesloten en zo ook natuurlijk De
Horizon. Geen adventsviering en geen kerstviering meer. Alle voorbereidingen
konden in de prullenbak! De online lessen konden weer starten en daar hebben
we natuurlijk allemaal in het nieuws genoeg over kunnen horen.
Leerkrachten die proberen de online lessen toch nog zo aantrekkelijk mogelijk
te maken, de ouders die proberen alle ballen omhoog te houden en natuurlijk
de kinderen die toch hard gewerkt hebben en elke ochtend om 09.00 uur
(meestal) fris en fruitig online verschenen.

Wij hebben als school veel waardering voor iedereen die er het beste van heeft
proberen te maken. En zo was er ook nog noodopvang op school en werden
de zorgkinderen regelmatig op school begeleid. Een hele organisatie! En
daarom ging de vlag uit op vrijdag 5 februari! De laatste dag online les! En
daarom werd er een feestje gevierd. En ook dát kan online zoals u kunt zien op
de afbeeldingen. Feestelijk uitgedost werden de laatste lessen online gevolgd.
 

Maar alle gekheid op een stokje: het mooiste is natuurlijk dat we het scherm
weer kunnen inruilen voor het echte schoolgebouw! En zo hopen we, dat het
mogelijk zal zijn om met elkaar naar Pasen toe te werken en ook een echte
paasviering te kunnen houden met alle kinderen.
 
Team van De Horizon

    Onze kerk is op dinsdag, woensdag en vrijdag geopend tijdens kantooruren. U bent van harte welkom.
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Fotocollage: PvH

Actie Kerkbalans gestart met inluidmoment en rode loper
De twee weken durende Actie Kerkbalans 2021 zit er weer op! Heel veel dank
aan de lopers, zij durfden het aan de kerkbalansformulieren rond te brengen in
deze tijd van lockdown. En bij het in ontvangst nemen van hun pakketjes bij de
start van de Actie op 16 januari werd dan ook de rode loper voor hen uitgerold
om hen in het zonnetje te zetten. U ziet het in de fotocollage!
 
Om de contactmomenten te beperken hebben zij de parochianen verzocht hun
toezeggingsformulier in hun brievenbus of die van de pastorie te deponeren of
op te sturen, en veel parochianen hebben hier gehoor aan gegeven. Is het er
bij u nog niet van gekomen uw formulier in te leveren, niet getreurd, u kunt uw
toezeggingsformulier nog gewoon insturen, ook al heeft u al betaald. Verder zijn
er ongeveer 160 personen die hebben meegedaan met het digitaal ontvangen
en insturen van het toezeggingsformulier, een zeer gemakkelijke en snelle
manier van toezeggen en met een flinke besparing van papier- en kopieerkos-
ten.
 
Met de binnengekomen toezeggingen kunnen we een duidelijk beeld krijgen
van wat we dit jaar mogen verwachten. Meten is weten, dat gaat ook hier op.
En we willen zo graag transparant zijn naar onze parochianen en de thermo-
meter weer tonen op onze beamers. In de volgende editie van De Augustinus
hopen we het totaal aan toezeggingen bekend te kunnen maken.
 
Het is al vaker aangekaart, maar ik wil wederom uw aandacht vragen voor de
overeenkomst ‘periodieke gift’. Dit betreft een (minimaal) 5-jarige overeenkomst
die u afsluit met uw parochiekern voor een vaste jaarlijkse bijdrage. Uw jaarlijk-
se schenking is dan volledig aftrekbaar van de belasting aangezien onze paro-
chiekern een ANBI status heeft, voor deze gift geldt dan geen drempel. Het is
uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke situatie hoeveel voordeel u dit oplevert.
Het document ‘periodieke gift’ kunt u downloaden op onze website.  U vindt het

Veertigdagentijd
Sinds ik gebedsleider ben stel ik met
de werkgroep bijzondere vieringen al
weer een heel aantal jaren een orde
van dienst samen voor de meditatieve
vieringen in de sterke tijden. Zo ook dit
jaar mocht ik er over na gaan denken
welke vorm het zou gaan krijgen. Dit
jaar werd ik 'geholpen' doordat pastoor
Franken het mooie en inspirerende
boekje voor de veertigdagentijd had
klaarliggen om achter in de kerk op de
bank te leggen. Zo was de basis gelegd
om de twee vieringen te maken voor
de veertigdagentijd. De eerste viering
op woensdag 3 maart zal het thema
'Onvoorwaardelijke liefde' hebben en
woensdag 17 maart zullen we gaan
nadenken aan de hand van teksten en
drie vragen  over het thema 'Verge-
ving'. Op weg naar Pasen mogen we
in ons zelf kijken, ons zelf inspecteren,
of we ons hart genoeg kunnen openen
voor het mysterie van Pasen. Ik wens
u een goede voorbereidingstijd toe op
weg naar Pasen.
 
Gebedsleider A. Noordermeer-Karremans

onder het kopje ’bibliotheek’, ‘paro-
chieformulieren’. In het document kunt
u duidelijk aangeven onder welke om-
standigheden de overeenkomst beëin-
digd dient te worden. U kunt het inge-
vulde formulier afgeven bij ons secre-
tariaat, en na ondertekening door het
parochiebestuur ontvangt u een exem-
plaar retour voor uw eigen administra-
tie. Wellicht het overdenken waard!
 
Anneke van der Valk

Foto: Dirk van Egmond/Treffend Beeld
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www.kerkfotografie.nl

Wie het kleine niet eert..
We bezoeken onze kerk tijdens deze pandemie minder vaak. Maar áls u er bent,
zo eens in de week, maand of misschien wel alleen met de kerst of tijdens de
Open Monumentendag, kijkt u dan wel eens goed naar de mooie dingen die in
onze kerk te vinden zijn? Wie dat in ieder geval wél deed, was (kerk)fotografe
Diana Nieuwold. Zij heeft van veel kerken in Nederland fotoreportages gemaakt.
Niet alleen overzichtfoto’s, nee, ook kleine voorwerpen zoals een bel, een
Godslamp, een mooi uitgesneden leeuwenkop op de stoel van de voorganger.

Ook in onze kerk en de kerken van andere parochiekernen van onze Augusti-
nusparochie heeft zij pracht rapportage’s gemaakt. U kunt ze bewonderen via
kerkfotografie.nl. Ook via Facebook kunt u onder dezelfde naam veel moois
zien. Bekijk de kerk eens met andere ogen, het gaat u bevallen!   

INFORMATIE OP ONZE WEBSITE:
Hierboven las u over de mogelijkheid foto's te bekijken op onze website over
activiteiten die hebben plaatsgevonden in of rondom onze parochie. Heeft u
daar al eens gekeken? Zo vindt u er nu veel informatie over het 175-jarig jubi-
leum van onze parochie. U ontving al eerder de jaarkalender met voorgenomen
activiteiten. De website en de wekelijkse nieuwsbrief geven steeds een update.
Ook vindt u daar een serie artikelen van de hand van Richard Hulmer. De serie
heeft pakkende titels. Wat denkt u bijvoorbeeld te lezen bij 'Boer, wat zeg je van
mijn missen?', of 'De kerk aan de Grote Steeg'. Ook vindt u daar waardevolle
filmfragmenten, bijvoorbeeld over het zegenen van de herinneringsboom voor
'Het stil geboren kind'. Ja, u snapt het al, de website is de moeite waard. Al is
het maar dat daar ook de link is voor het reserveren van een plaats bij de vie-
ringen in deze coronatijd. U vindt hem op uw computer onder:
www.joannesdedoper.nl
 
PvH
 

Start Eerste Communie
Eindelijk … we gaan van start!  
Yes! Vrijdag 12 februari gaan we van
start met de voorbereiding van de
Eerste Heilige Communie van dit jaar,
tenminste dat hopen we. Tegenwoor-
dig zijn alle afspraken die je maakt
onder voorbehoud, omdat we nooit
weten hoe of wat de maatregelen om-
trent corona zullen zijn. Maar we heb-
ben veel hoop dat we de goede kant
op gaan en dat wij als werkgroep de
inmiddels zeven communicanten kun-
nen gaan klaarstomen voor hun grote
dag! Daar hoort natuurlijk een eerste
kennismaking bij en dat begint met je
aan elkaar voor te stellen met je naam.
Laat dat nou net het thema zijn van
deze eerste bijeenkomst. Wat bete-
kent jouw naam maar wat betekent de
naam van God eigenlijk? Leuk! We
staan te trappelen en we hopen uiter-
aard de communicanten binnenkort
ook aan u in de kerk voor te stellen.
 
Groeten van Marloes Jongeneel

Heel veel dank!
Begin december deden we een oproep
om aan de gang te gaan met naalden,
breipennen en bollen wol! Dit om
cliënten van de voedselbank van
warme sjaals, mutsen en handschoe-
nen te voorzien. 
Ik zit momenteel nu net binnen met de
kinderen bij te komen van onze eerste
ronde sneeuwpret, want wat is het
heerlijk om buiten te spelen in deze
mooie witte, maar koude wereld. Maar
zonder handschoenen, warme sjaal en
muts over de oren zou de lol je snel
vergaan.
Des te heerlijker te weten dat jullie
gezorgd hebben voor manden vol
warmte! Echt fantastisch! Dus alle
cliënten van de voedselbank lopen er
dankzij het breien van u en/of uw gulle
gaven ook deze koude dagen heerlijk
warmpjes bij. Bedankt namens ons en
al deze mensen!  

Marloes Jongeneel
 

SAM'S KLEDINGSACTIE:
Op 8 april, Kerkstraat 70, van
16.00 tot 20.00 uur. WELKOM!
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Bron: pixabay.com

Heilig Doopsel
Wanneer u uw kind wilt laten dopen of
wanneer u zelf gedoopt wilt worden
kunt u contact opnemen met het secre-
tariaat. E-mail: joannesdedoper.kat-
wijk@casema.nl met als vermelding
Heilig Doopsel. I.v.m. het coronavirus
is er nog geen datum voor de eerstvol-
gende Heilig Doopselviering.

Nicolaas van den Eijkel, we-
duwnaar van Annie van den
Eijkel - Groenewoud
Geboren 14 september 1931
en overleden 26 januari 2021.
De uitvaart heeft in besloten-
kring plaatsgevonden op 3 fe-
bruari, waarna hij begraven
werd.

Voorjaarsactie Sam's
Kledingactie
Ieder voorjaar en najaar organiseert
Sam’s Kledingactie een aantal specia-
le landelijke actiedagen, om zo extra
veel kleding op te kunnen halen voor
het goede doel. Deze keer is er geko-
zen voor hulp aan de democratische
republiek Congo voor betere leerom-
standigheden voor schoolkinderen.
 
Actiedag in Katwijk aan den Rijn
De honderden vrijwilligers van Sam’s
Kledingactie zamelen grotendeels het
hele jaar door kleding en schoenen in
voor het goede doel. Zij doen dit vanuit
een depot aan huis of bij een bedrijf,
school of kerk.
Op 8 april a.s. kunt u in Katwijk aan
den Rijn uw herdraagbare kleding en
schoenen inleveren bij de H. Joannes
de Doperkerk aan de Kerkstraat 70. De
Sam’s vrijwilligers zijn dan van
16.00-20.00 uur aanwezig om de goe-
deren - geheel coronaproof -  in ont-
vangst te nemen.
 
Geen onderwijs door armoede en
conflicten
De Democratische Republiek Congo
(DRC) worstelt al jaren met de gevol-
gen van extreme armoede en continu
oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan
5,2 miljoen kinderen niet naar de ba-
sisschool. Het grootste deel van hen is
meisje: 3 op de 10 meisjes gaan niet
naar school. Gebrek aan geld om voor
de school te betalen is de belangrijkste
reden dat kinderen niet naar school
gaan. Ze worden vaak thuisgehouden
om op hun kleinere broertjes of zusjes
te passen, voor het huishouden te
zorgen of om op het land te werken.
Ook als ouders ziek worden of overlij-
den, is het oudste kind vaak vanzelf-
sprekend verantwoordelijk voor de rest
van het gezin. Daarbij zijn de omstan-
digheden op de scholen (gebrek aan
bankjes en sanitaire voorzieningen)
ook een belangrijke reden om niet naar
school te gaan of op school te blijven.
 
Duurzaam veilig naar de basisschool
Omdat de slechte staat van de scholen
en beperkte voorzieningen voor een
groot deel debet zijn aan het feit dat
kinderen niet naar school gaan wil
Cordaid hulp bieden.
Samen met de gemeenschappen in
onder andere de stad Kananga, in de
provincie Kasaï Centraal, zal de hulp-

organisatie in totaal 25 scholen en
klaslokalen renoveren en worden wa-
terpunten en sanitaire voorzieningen
aangelegd. Cordaid verwacht dat door
de bouw van sanitaire voorzieningen
en de rehabilitatie van klaslokalen de
leeromgeving van kinderen duurzaam
verbetert.
 
Corona preventiekit
Omdat we in tijden van COVID-19
leven, worden er ook materialen aan-
gekocht om scholen te helpen met de
preventie van COVID-19. Cordaid
voorziet elke school van een kit met
preventiemiddelen tegen infectie met
corona.
 
Projecten
Voor meer informatie over het werk van
Sam’s Kledingactie, de projecten die
zij ondersteunen en over wat er wel en
niet mag worden ingeleverd kunt u
terecht op www.samskledingactie.nl

Mieke Gianotten

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

Rozenkrans van de H. Jozef
Op 8 december 2020 heeft paus Fran-
ciscus het komende jaar uitgeroepen
tot het jaar van de H. Jozef. Door de
H. Jozef dit jaar in de spotlights te
plaatsen, zet de paus daarmee ook zijn
rol als beschermer in het daglicht.
Jozef komt in de Bijbel over als een
bescheiden man die op de achtergrond
blijft, een arbeidsman die rechtscha-
pen kiest om zijn vrouw en ongeboren
kind niet in de steek te laten. Die als
het er op aan komt huis en haard ver-
laat om te vluchten naar Egypte. Ook
dat is een reden voor de Paus om Jozef
in het daglicht te zetten, als voorbeeld
voor alle migranten. Jozef is duidelijk
de patroonheilige van de arbeiders en
de migranten en op 19 maart vieren wij
zijn naamdag. Om Jozef ook in de
parochiekern meer aandacht te geven,
we hebben niet eens een beeld of af-
beelding van hem in onze kerk, wil ik
iedere vrijdag van maart om 11.45 uur
de rozenkrans van de H. Jozef met u
bidden in de kerk. Voel u vrij om te
komen, het boekje met de teksten zal
achter in de kerk liggen. U kunt uw
eigen rozenkrans gebruiken.
 
Gebedsleider
A. Noordermeer-Karremans

Zoals u gewend bent is de verlies-
viering iedere 2 maanden op de
eerste donderdag van de maand.
Maar omdat de 1e donderdag van
april Witte Donderdag is, zal de
verliesviering nu op donderdag 8
april zijn om 09.00 uur. Een half uur
samenkomen om troost en kracht te
vragen aan God onze Vader en door
samen te zijn. Dit keer zal het thema
'Vol vertrouwen op weg naar de
toekomst' zijn. Waarom u ook naar
deze viering komt of er naar luistert:
om het verlies van een dierbare, een
vriendschap, een stil geboren kind-
je, een huwelijk, weet dat God er is
voor u. Hij is nabij en helpt u verder
de toekomst in.
 
Gebedsleider
A. Noordermeer-Karremans
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Datum Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius en Datum Feesten / heiligen De Goede Herder / Wassenaar St. Jozef / Wasenaar Sint Willibrordus / Wasenaar
en bijzonderheden De Moeder Gods / Voorschoten en bijzonderheden

Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 Leidseweg 98 Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat 77

ma. 1-mrt.  ma. 1-mrt.  13.30 EV Kapelaan Plavčić / Rozenkrans / 
H.Mis (en Aanbidding tot 16.00 u)

di. 2-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding) di. 2-mrt.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 3-mrt.  
09.00 
19.00 

EV 
WGV

Kapelaan Plavčić
gbl Noordermeer Meditatieve 
viering

  19.00 Actueel Avondgebed wo. 3-mrt.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 4-mrt.    09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 4-mrt.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 5-mrt.      vr. 5-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en Aanbidding 

tot 22.00 u)

za. 6-mrt.  19.00 Werkgroep Taizéviering / cantor

19.00 
20.30

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

za. 6-mrt.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 7-mrt. Derde zondag van de 
veertigdagentijd 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Kapelaan Plavčić / Schola 11.00 EV Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / Laurentiuskoor zo. 7-mrt. Derde zondag van de 

veertigdagentijd 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken / zang/enkele 
cantores

 09.30 EV Pastoor Van Vliet / cantor-organist

ma. 8-mrt.  ma. 8-mrt.  13.30 EV Kapelaan Plavčić / Rozenkrans / 
H.Mis (en Aanbidding tot 16.00 u)

di. 9-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding) di. 9-mrt.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 10-mrt.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 10-mrt.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 11-mrt.    09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 11-mrt.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 12-mrt.  11.45 WGV gbl Noordermeer 
Rozenkransgebed   vr. 12-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken (en 

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

za. 13-mrt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / cantor 20.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 22.00 u) za. 13-mrt.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 14-mrt.
Vierde zondag van de 
veertigdagentijd / zondag 
Laetare 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / Gemengd koor 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 

Laurentiuskoor zo. 14-mrt.
Vierde zondag van de 
veertigdagentijd / zondag 
Laetare 

11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Kapelaan Plavčić / Diaken Brink / 
cantor-organist / KWD

ma. 15-mrt.  ma. 15-mrt.  13.30 EV Kapelaan Plavčić / Rozenkrans / 
H.Mis (en Aanbidding tot 16.00 u)

di. 16-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding) di. 16-mrt.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 17-mrt.  
09.00 
19.00 

EV 
WGV

Kapelaan Plavčić 
gbl Noordermeer Meditatieve 
viering / cantor

  wo. 17-mrt.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 18-mrt.    09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 18-mrt.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 19-mrt.
Heilige Jozef, bruidegom 
van de maagd Maria 
(Hoogfeest) 

11.45 WGV gbl Noordermeer 
Rozenkransgebed   vr. 19-mrt.

Heilige Jozef, bruidegom 
van de maagd Maria 
(Hoogfeest) 

09.00 EV Kapelaan Plavčić (en 
Aanbidding)  19.00 EV Pastoor Franken en Past.Team 

(en Aanbidding tot 22.00 u)  

za. 20-mrt.  

19.00 
20.30

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

za. 20-mrt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 21-mrt. Vijfde zondag van de 
veertigdagentijd 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Pastoor Van Vliet / Schola 11.00 EV Pastoor Franken / Laurentiuskoor zo. 21-mrt. Vijfde zondag van de 
veertigdagentijd 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić / zang/enkele 
cantores

 09.30 EV Pastoor Franken / cantor-organist

ma. 22-mrt.  ma. 22-mrt.  13.30 EV Kapelaan Plavčić / Rozenkrans / 
H.Mis (en Aanbidding tot 16.00 u)

di. 23-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding) di. 23-mrt.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 24-mrt.  
09.30 
19.00 

EV Kapelaan Plavčić 
Kapelaan Plavčić / gbl 
Noordermeer Boeteviering

 20.15 WGV gbl Günther Rozenkransgebed  wo. 24-mrt.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 25-mrt.
Aankondiging van de Heer 
/ Maria Boodschap 
(Hoogfeest) 

  09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 25-mrt.
Aankondiging van de Heer 
/ Maria Boodschap 
(Hoogfeest) 

 09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 26-mrt.  11.45 WGV gbl Noordermeer 
Rozenkransgebed   vr. 26-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)   19.00 EV
Kapelaan Plavčić / Diaken Brink 
(Avond van de 
Barmhartigheid tot 22.00 u)

za. 27-mrt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / cantor 20.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 22.00 u) za. 27-mrt.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 28-mrt. Palm en Passiezondag 
Gezinscatechese 09.30 EV Kapelaan Plavčić / cantor 11.00 EV Kapelaan Plavčić / Gemengd 

koor 11.00 EV Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / Laurentiuskoor zo. 28-mrt. Palm en Passiezondag 

Gezinscatechese 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Pastoor Franken / Diaken Brink / 
cantor-organist

ma. 29-mrt.    ma. 29-mrt.  

di. 30-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić

09.00
 

19.00 

EV Pastoor Franken (en Aanbidding) 
Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst Boeteviering

di. 30-mrt.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 31-mrt.  09.00 EV Kapelaan Plavčić 19.00  Diaken Winnubst Boeteviering  wo. 31-mrt.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 1-apr. Witte Donderdag  20.30  EV Kapelaan Plavčić  19.00 EV Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst  19.00 EV Pastoor Van Vliet / 

Laurentiuskoor do. 1-apr. Witte Donderdag  18.30 EV Franstalige parochie  18.30 EV Kapelaan Plavčić / Diaken Brink  

vr. 2-apr. Goede Vrijdag 15.00 
18.30 EV 

Kapelaan Plavčić Kruisweg 
Pastoor Franken Kruishulde

15.00 
20.30 EV

Diaken Winnubst Kruisweg 
Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst Kruishulde

15.00 
20.30 EV

Pastoor Franken Kruisweg 
Kapelaan Plavčić Kruishulde vr. 2-apr. Goede Vrijdag  18.00 EV Franstalige parochie Kruishulde  

15.00 
18.30

EV Diaken Brink Kruisweg 
Kapelaan Plavčić / Diaken Brink 
Kruishulde / cantor-organist

za. 3-apr. Stille Zaterdag 21.00 EV Kapelaan Plavčić Paaswake 21.00 EV Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst Paaswake 21.00 EV Pastoor Van Vliet Paaswake / 

Laurentiuskoor za. 3-apr. Stille Zaterdag 21.00 EV Franstalige parochie Paaswake
17.00
21.30 EV

Kleuterkerk Pasen (o.v.)
Pater Mattheus / Diaken Brink 
Paaswake / cantor-organist

zo. 4-apr. Eerste Paasdag 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / Laurentiuskoor zo. 4-apr. Eerste Paasdag 11.00 

16.00
EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken 09.30 EV Pastoor Franken / KWD  

ma. 5-apr. Tweede Paasdag 11.00 EV Pastoor Franken 11.00 EV Kapelaan Plavčić / organist ma. 5-apr. Tweede Paasdag 09.30 EV Kapelaan Plavčić / cantor-organist
Legenda: VC-NTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering Legenda: VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering

WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering WGV = Woord en Gebedsviering WCV = Woord en Communieviering
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Datum Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius en Datum Feesten / heiligen De Goede Herder / Wassenaar St. Jozef / Wasenaar Sint Willibrordus / Wasenaar
en bijzonderheden De Moeder Gods / Voorschoten en bijzonderheden

Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 Leidseweg 98 Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat 77

ma. 1-mrt.  ma. 1-mrt.  13.30 EV Kapelaan Plavčić / Rozenkrans / 
H.Mis (en Aanbidding tot 16.00 u)

di. 2-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding) di. 2-mrt.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 3-mrt.  
09.00 
19.00 

EV 
WGV

Kapelaan Plavčić
gbl Noordermeer Meditatieve 
viering

  19.00 Actueel Avondgebed wo. 3-mrt.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 4-mrt.    09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 4-mrt.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 5-mrt.      vr. 5-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken (en 
Aanbidding)   19.00 EV Kapelaan Plavčić (en Aanbidding 

tot 22.00 u)

za. 6-mrt.  19.00 Werkgroep Taizéviering / cantor

19.00 
20.30

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

za. 6-mrt.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 7-mrt. Derde zondag van de 
veertigdagentijd 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Kapelaan Plavčić / Schola 11.00 EV Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / Laurentiuskoor zo. 7-mrt. Derde zondag van de 

veertigdagentijd 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken / zang/enkele 
cantores

 09.30 EV Pastoor Van Vliet / cantor-organist

ma. 8-mrt.  ma. 8-mrt.  13.30 EV Kapelaan Plavčić / Rozenkrans / 
H.Mis (en Aanbidding tot 16.00 u)

di. 9-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding) di. 9-mrt.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 10-mrt.  09.00 EV Kapelaan Plavčić   wo. 10-mrt.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 11-mrt.    09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 11-mrt.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 12-mrt.  11.45 WGV gbl Noordermeer 
Rozenkransgebed   vr. 12-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken (en 

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

za. 13-mrt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / cantor 20.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 22.00 u) za. 13-mrt.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 14-mrt.
Vierde zondag van de 
veertigdagentijd / zondag 
Laetare 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / Gemengd koor 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 

Laurentiuskoor zo. 14-mrt.
Vierde zondag van de 
veertigdagentijd / zondag 
Laetare 

11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Kapelaan Plavčić / Diaken Brink / 
cantor-organist / KWD

ma. 15-mrt.  ma. 15-mrt.  13.30 EV Kapelaan Plavčić / Rozenkrans / 
H.Mis (en Aanbidding tot 16.00 u)

di. 16-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding) di. 16-mrt.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 17-mrt.  
09.00 
19.00 

EV 
WGV

Kapelaan Plavčić 
gbl Noordermeer Meditatieve 
viering / cantor

  wo. 17-mrt.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 18-mrt.    09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 18-mrt.   09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 19-mrt.
Heilige Jozef, bruidegom 
van de maagd Maria 
(Hoogfeest) 

11.45 WGV gbl Noordermeer 
Rozenkransgebed   vr. 19-mrt.

Heilige Jozef, bruidegom 
van de maagd Maria 
(Hoogfeest) 

09.00 EV Kapelaan Plavčić (en 
Aanbidding)  19.00 EV Pastoor Franken en Past.Team 

(en Aanbidding tot 22.00 u)  

za. 20-mrt.  

19.00 
20.30

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

za. 20-mrt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić

zo. 21-mrt. Vijfde zondag van de 
veertigdagentijd 

09.30 
19.00 

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

11.00 EV Pastoor Van Vliet / Schola 11.00 EV Pastoor Franken / Laurentiuskoor zo. 21-mrt. Vijfde zondag van de 
veertigdagentijd 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić / zang/enkele 
cantores

 09.30 EV Pastoor Franken / cantor-organist

ma. 22-mrt.  ma. 22-mrt.  13.30 EV Kapelaan Plavčić / Rozenkrans / 
H.Mis (en Aanbidding tot 16.00 u)

di. 23-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding) di. 23-mrt.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 24-mrt.  
09.30 
19.00 

EV Kapelaan Plavčić 
Kapelaan Plavčić / gbl 
Noordermeer Boeteviering

 20.15 WGV gbl Günther Rozenkransgebed  wo. 24-mrt.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 25-mrt.
Aankondiging van de Heer 
/ Maria Boodschap 
(Hoogfeest) 

  09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)  19.00 EV Kapelaan Plavčić do. 25-mrt.
Aankondiging van de Heer 
/ Maria Boodschap 
(Hoogfeest) 

 09.00 EV Kapelaan Plavčić  

vr. 26-mrt.  11.45 WGV gbl Noordermeer 
Rozenkransgebed   vr. 26-mrt.  09.00 EV Pastoor Franken (en 

Aanbidding)   19.00 EV
Kapelaan Plavčić / Diaken Brink 
(Avond van de 
Barmhartigheid tot 22.00 u)

za. 27-mrt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / cantor 20.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 22.00 u) za. 27-mrt.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 28-mrt. Palm en Passiezondag 
Gezinscatechese 09.30 EV Kapelaan Plavčić / cantor 11.00 EV Kapelaan Plavčić / Gemengd 

koor 11.00 EV Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / Laurentiuskoor zo. 28-mrt. Palm en Passiezondag 

Gezinscatechese 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Pastoor Franken / Diaken Brink / 
cantor-organist

ma. 29-mrt.    ma. 29-mrt.  

di. 30-mrt.    09.00 EV Kapelaan Plavčić

09.00
 

19.00 

EV Pastoor Franken (en Aanbidding) 
Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst Boeteviering

di. 30-mrt.   09.00 EV Pater Magnin o.p.  

wo. 31-mrt.  09.00 EV Kapelaan Plavčić 19.00  Diaken Winnubst Boeteviering  wo. 31-mrt.   13.30 Kapelaan Plavčić / Rozenkrans 
(en Aanbidding tot 15.00 u) 09.00 EV Pastoor Franken (en Aanbidding)

do. 1-apr. Witte Donderdag  20.30  EV Kapelaan Plavčić  19.00 EV Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst  19.00 EV Pastoor Van Vliet / 

Laurentiuskoor do. 1-apr. Witte Donderdag  18.30 EV Franstalige parochie  18.30 EV Kapelaan Plavčić / Diaken Brink  

vr. 2-apr. Goede Vrijdag 15.00 
18.30 EV 

Kapelaan Plavčić Kruisweg 
Pastoor Franken Kruishulde

15.00 
20.30 EV

Diaken Winnubst Kruisweg 
Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst Kruishulde

15.00 
20.30 EV

Pastoor Franken Kruisweg 
Kapelaan Plavčić Kruishulde vr. 2-apr. Goede Vrijdag  18.00 EV Franstalige parochie Kruishulde  

15.00 
18.30

EV Diaken Brink Kruisweg 
Kapelaan Plavčić / Diaken Brink 
Kruishulde / cantor-organist

za. 3-apr. Stille Zaterdag 21.00 EV Kapelaan Plavčić Paaswake 21.00 EV Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst Paaswake 21.00 EV Pastoor Van Vliet Paaswake / 

Laurentiuskoor za. 3-apr. Stille Zaterdag 21.00 EV Franstalige parochie Paaswake
17.00
21.30 EV

Kleuterkerk Pasen (o.v.)
Pater Mattheus / Diaken Brink 
Paaswake / cantor-organist

zo. 4-apr. Eerste Paasdag 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Pastoor Franken / Diaken 
Winnubst / Laurentiuskoor zo. 4-apr. Eerste Paasdag 11.00 

16.00
EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken 09.30 EV Pastoor Franken / KWD  

ma. 5-apr. Tweede Paasdag 11.00 EV Pastoor Franken 11.00 EV Kapelaan Plavčić / organist ma. 5-apr. Tweede Paasdag 09.30 EV Kapelaan Plavčić / cantor-organist
Legenda: VC-NTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering Legenda: VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant NTB EV = Eucharistieviering OCV = Oecumenische viering

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

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

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

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

 

Wij gedenken...
...Johanna Hermanna Theresia (Anny)
Wessels, oudste zus, schoonzus en
tante. Anny werd geboren op 12 juni
1925 te Avereest en overleed op 24
januari. De uitvaartdienst is gehouden
op dinsdag 2 februari in de  H. Willi-
brordkerk, waarna Anny is gecremeerd
in crematorium Rhijnhof.
 
...Christophe (Chris) Hermans, echt-
genoot en vader. Chris werd geboren
op 22 oktober 1960 in Wittem en over-
leed op 24 januari in Leiden. De begra-
fenis was op maandag 1 februari in
Wahlwiller.
 
Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Zingen in coronatijd?!
Het coronatijdperk rijdt onze koren ook
danig in de wielen. Momenteel is onze
Willibrordparochiekern nog drie koren
rijk: de Schola Cantorum, het Dames-
koor en het Gemengd Koor (in de toe-
komst hopen we ook weer met een
kinder-/jeugdkoor te kunnen starten).
 
Naast het feit, dat de leden van de
koren het fijn vinden om actief een
bijdrage te kunnen leveren aan de
vieringen in de kerk, zijn er binnen de
koren uiteraard ook veel plezierige en
sociale contacten en soms jarenlange
vriendschappen ontstaan.

 
En zoals dat met familie- en andere
contacten het geval is, voelen ook de
koren het gemis van het samenzijn en
samen zingen. Er zijn tenslotte ook
geen wekelijkse, vaak erg gezellige
repetities.
 
Toch zijn de koren niet helemaal stil in
deze tijd. Het protocol van de Neder-
landse Bisschoppenconferentie biedt
beperkte mogelijkheden voor zang in
de kerk. Samenzang tijdens de eucha-
ristievieringen mag nu niet.
 
Daarom is ervoor gekozen om de vaste
gezangen met de kerkbezoekers te
bidden, zodat ook zij actief mee kun-
nen doen tijdens de eucharistieviering,
maar…. muzikale medewerking van
maximaal 4 zangers is binnen de hui-
dige regels nog steeds toegestaan,
waarbij uiteraard de coronaregels in
acht genomen dienen te worden.
 
Door het Co2-gehalte nauwlettend in
de gaten houden en met de vereiste
ventilatie (dit in verband met mogelijke
verspreiding van het virus via aeroso-
len) zorgen we voor een zo veilig mo-
gelijke omgeving.
 
De meewerkende zangers staan ook
minimaal 1,5 m van elkaar. Dat maakt
het voor de zangers ook extra moeilijk,
zeker als er meerstemmig gezongen
wordt. Eenieder is zelfstandig zijn of
haar eigen partij aan het zingen.
 
Veelal wordt er thuis gerepeteerd.
Daarvoor bestaat een digitaal pro-
gramma, waarmee men zelfstandig
zijn/haar eigen partij kan oefenen. Het
levert veelal verrassende resultaten
op; koorleden vergroten er ook hun
vaardigheden mee.

 
Zo heeft de coronatijd ook nog een
nieuwe dimensie toegevoegd aan
koorzang. Ieder nadeel……….
 
Ondanks alle beperkingen en verve-
lende ‘bijwerkingen’ die daarbij een rol
spelen, heerst er, hoe paradoxaal ook,
zeker een gevoel van betrokkenheid
en verbondenheid.
 
Het stemt dan ook tot dankbaarheid dat
we steeds kunnen blijven rekenen op
zoveel vrijwilligers, van koren, dirigen-
ten, organisten, lectoren, acolieten,
kosters, collectanten, onderhouds-
groep van begraafplaats en tuin, bloe-
mengroep, en Schoonschip en dege-
nen die zich inzetten voor het reilen en
zeilen van de pastorie. Hulde!
 
Namens Pastoraatgroep
en Beheercommissie,
Pim Kouwenhoven
(lid van het Gemengd Koor)

Dirigent Mijke de RU en vier leden van het
Gemengd Koor die vierstemmig (!) zingen: Elly
Eilers, sopraan, Maria van Ammers, alt, Jean-
Paul Lange, tenor en Paul Hanssen, bas.
Let ook op de microfoonstandaard die door het
beeld loopt: er wordt gewerkt aan optimalisatie
van de opnames van de koorzang.
Datum: 14 februari 2021
 
Foto: Erik Flikkenschild
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Foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotograaf

Nogmaals: Givt
In het aprilnummer 2020 van De Augustinus stond op de
pagina van de H. Joannes de Doper een artikel over digitaal
collecteren. Aanleiding was het coronavirus. We zijn nu
bijna een jaar verder en er is nog niet veel veranderd.
Daarom een herhaling van een deel van het artikel.
 
Nu ook digitaal collecteren!
‘De wereld is in de ban van het coronavirus en de overheid
beveelt aan om contante betalingen te vermijden en bij
voorkeur te pinnen.’ Hoe doen we dat met de collectes in
de kerk? Naast contant geven voor de collectes kunt u ook
digitaal geven via de Givt-app.
 
Geen contant, toch geven
Contant geld verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld. Ook
in de kerken kwam steeds vaker de vraag of digitaal done-
ren mogelijk is. Digitaal collecteren met Givt biedt daarvoor
een oplossing. Het is een slimme techniek om iedereen
zonder contant geld in staat te stellen om met een
smartphone te geven. Het is dus een aanvullende manier
van geven, want het contant geven (in de mandjes) blijft
bestaan. Heeft u geen contant geld meer bij u, dan kunt u
door Givt weer meedoen! Geven via Givt is anoniem en
veilig. Givt respecteert uw privacy en werkt conform de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Een ander voordeel van geven met Givt is dat uw giften
door de belastingdienst worden geaccepteerd als aftrekba-
re posten – de parochie is ANBI-proof!
 
Hoe werkt Givt?
Om te geven met Givt heeft u een smartphone nodig,
waarop de app van Givt geïnstalleerd moet worden. Neemt
u daarom thuis even de tijd en download de Givt-app via
www.givtapp.net/cloud uit de App Store of Google Play. U
registreert vervolgens uw e-mailadres en een wachtwoord,
dan kunt u al geven. Het is ook belangrijk om (eventueel op
een later moment) de registratie te voltooien: dat betreft een
volmacht met uw adres en bankgegevens zodat uw gave
van uw bankrekeningnummer kan worden afgeschreven.
 
Wanneer u na voltooiing van uw registratie de app opnieuw
opent, wordt op het scherm gevraagd: ‘Hoeveel wil je ge-
ven?’. Kies een bedrag en toets op ‘Volgende’. Dan ver-
schijnt: ‘Kies hoe je wil geven’. Onze aanbeveling is te
kiezen voor ‘Lijst’. Dat werkt het fijnst. Na het maken van
de keuze ‘Lijst’ verschijnt op het scherm: ‘Kies aan wie je
wil geven’. Met zoeken gaat u naar de naam van de parochie
(kern): ‘Augustinus Parochie Oegstgeest’. Wanneer u dan
daarna onderaan het scherm drukt op ‘Geven’ en in het
volgende scherm op ‘Klaar’ is uw collecte voltooid.
 
Wanneer met Givt geven?
U kunt met Givt geven zodra u in de kerk bent, voorafgaand
aan de viering, en als u dat liever doet, kunt u ook al geven
voordat u van huis vertrekt. Uiteraard kunt u ook geven
tijdens de collecte/offerande in de viering. Wanneer u thuis
een viering live meekijkt of meeluistert, kunt u ook op de-
zelfde manier meedoen aan de collecte. Meedoen is ook
met elkaar verbonden zijn.

 
Heeft u geen internetverbinding? Geen probleem, u kunt
altijd een bijdrage overmaken, als aanvulling op uw kerk-
bijdrage op rekeningnummer NL45 INGB 0000 0739 00 of
NL95 RABO 0138 4020 19.
We hebben uw geld hard nodig! Zo is ons mooie orgel – zie
foto – dringend aan restauratie toe. Op het moment wordt
overlegd hoe we dat gaan aanpakken.
 
Beheercommissie H. Willibrord

                         Foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotografe

Maart - Sint Jozefmaand
Sint Jozefbeeld in de H. Willibrordkerk
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Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods

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

Parochiekerk:
Heilige Laurentius
Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten

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

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

Agenda
17 februari t/m 4 april 
Collecte Bisschoppelijke Vastenactie
Woensdag  3 maart
19.00 uur   Actueel avondgebed
Woensdag  10 maart
19.30 uur   Vergadering Pastoraatgroep (Bondsgebouw)
                         

Familieberichten
Overledenen
Maandag 11 januari overleed te Voorschoten Francisca
Josepha Maria van Berkel-Smeets (Frans), geboren 8 de-
cember 1928 te Nijmegen. Zij was getrouwd met Kees,
moeder van Petra, schoonmoeder van Rob en oma van
Esmée en Marre.
Voor Frans waren geloof en kerk heel belangrijk. Ze heeft
theologie gestudeerd in Amsterdam. Ze heeft in de redactie
van het dekenaal bulletin van het dekenaat Leiden gezeten.
Ze was ook betrokken bij Mariënburg, de Acht Meibeweging
en heeft op het dekenaat Den Haag gewerkt. Tot op hoge
leeftijd bleef ze studeren en cursussen volgen. Ze was zeer
belezen. In de Laurentiuskerk heeft ze aan de wieg van de
Kinderwoorddienst gestaan. Ze was oprecht geïnteres-
seerd in andere mensen.
De uitvaart was op maandag 18 januari in de Laurentius-
kerk, waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.

Op dinsdag 12 januari is op 88-jarige leeftijd overleden:
Adriana Johanna Josepha van Duijnhoven-van Lieverloo
(Sjaan).
De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 15 januari
op het parochiekerkhof, waar zij werd begraven bij haar
overleden echtgenoot.

Dinsdag 19 januari overleed Ludovicus Hendricus van Vliet
(Loek), geboren 13 mei 1938 te Leiden. Hij was getrouwd
met Riet, vader van Lianne en Ludo, schoonvader van
Anand en Annelies, opa van Laurens, Charlotte, Tiemen
en Flora. Hij was één van de leden van het eerste uur van
het Moeder Godskoor. Bij de fusie in 2015 werd hij lid van
het Laurentiuskoor. In 2018 vierden we zijn 50-jarig koor-
jubileum. In 2019 heeft hij afscheid van het koor genomen
toen het niet meer ging.

Loek heeft ook 8 jaar in het kerkbestuur van de Laurentius
en de Moeder Gods gezeten, met één van de zwaarste
portefeuilles: onderhoud gebouwen. Hij heeft o.a. de
tochtsluis achter in de Laurentiuskerk ontworpen. Ook was
hij betrokken bij de verbouwing van het Bondsgebouw. De
uitvaart was dinsdag 26 januari in de Laurentiuskerk.

Op woensdag 20 januari is op 89-jarige leeftijd overleden:
Raimunda Lanilda Vicento-Brandborg.
De begrafenis vond plaats op maandag 25 januari op be-
graafplaats Rosenburgh.

Mogen zij opgenomen zijn in Gods eeuwige liefde.

Tekeningen voor eenzame ouderen
In de Pastoraatgroep kregen we een idee om kinderteke-
ningen bij mensen te brengen die in verpleegtehuizen
wonen. Dit kan dan lopen via de Wijkcontactgroep. In de
verpleegtehuizen zijn mensen soms eenzaam en vanwege
corona bang om contact te hebben met hun familie.
Ons idee is dat de kinderen tekeningen maken - zoveel je
maar wilt -, want we hebben het hier over ongeveer 250
mensen. Moedig deze mensen aan, zeg dat we aan ze
denken met een groot hart of regenboog. Dit zijn maar een
paar voorbeelden.
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Praktisch kun je de kindertekeningen in een envelop posten
in de brievenbus van de pastorie, o.v.v. ‘Actie kinderteke-
ningen’. Daar wordt dan voor de verdere verspreiding ge-
zorgd.
Zullen we aan de slag gaan?

Freek van Krevel

Vastenactie 2021 MOV H. Augustinus
Zoals u in De Augustinus van februari op pagina 8 heeft
kunnen lezen, heeft de MOV van de parochie H. Augustinus
dit jaar een eigen project ingediend: Houses for hospital
workers Pirimiti Community Hospital, Zomba, Malawi ofte-
wel 'Bouw van veilige slaapruimte voor personeel van Piri-
miti ziekenhuis, Malawi'.

Het project wordt getrokken door de werkgroep Zuiderkruis
van de parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk. Deze
werkgroep was vorig jaar al 20 jaar actief in Malawi, waar-
door ze het land en de mensen goed kennen. Omdat het
niet veilig is om in Malawi in het donker te lopen of te fietsen,
wordt er dit jaar geld ingezameld voor onderkomens voor
personeel bij het ziekenhuis, zodat zij niet meer in het
donker hoeven te reizen.

Dit jaar is in Nederland ook alles anders. Om geld in te
zamelen zullen er meer individuele acties dienen te worden
ondernomen. Om solidair te zijn met de mensen in Malawi
kunt u gaan lopen of fietsen, en per gemaakte kilometer
een bedrag doneren in de vastentijd aan dit project.

U kunt het project steunen door uw gulle gaven te depone-
ren in de olifanten in de diverse kerken in onze parochie.
Ook kunt u uw giften overmaken op rekeningnummer NL
21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie Den Haag
met vermelding van het projectnummer 401617. Meer in-
formatie over het project kunt u vinden op www.vastenactie.
nl en op de posters achter in de kerken.

Werkgroep MOV H. Augustinus

Veertigdagenkalender 2021

Ook al leven we temidden van de coronapandemie, toch
maakten we samen een nieuwe veertigdagenkalender.
Misschien wel juist nu, omdat we toch thuiszitten. Het thema
van de kalender is 'Kom met verhalen …'. Dit zijn woorden
ontleend aan het einde van het gedicht Vrede van Leo
Vroman:

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.
 Dat past goed bij de Veertigdagentijd. We vertellen elkaar

verhalen, herinneren ons het verdriet dat er was, maar te-
gelijk klinkt hierin hoop door omdat ‘de oorlog is verdwenen’.
Juist omdat deze woorden uit een gedicht komen staan er
ook gedichten in de kalender, en gedachten, mooie teksten
en mooie beelden en tekeningen. De kalender komt uit op
12 februari a.s.

Omdat er geen vieringen en andere erediensten zijn, kan
de kalender niet even worden uitgedeeld. Ze zijn af te halen
bij de volgende uitdeelpunten:
 
Dorpskerk, Kerkplein 2, in ’t Voorhuys, dinsdag 13 uur -
16 uur, zaterdag 12 uur - 15 uur.
Kerkelijk Bureau in de RK-Pastorie, Leidseweg 102, 
maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag   9.30 uur – 12.30
uur.
Freek Bakker, Van Slingelandtplantsoen 2.
Ruan Crew, Chopinlaan 17.
 
Verder zal ik kalenders (laten) brengen naar ieder die mij
opbelt, 06-13805668.
 
Freek Bakker

Boekje voor parochianen - Veertigdagentijd

kapucijnen antwerpen.be

Achter in de kerk ligt voor u een
boekje van pastoor Franken om
mee te nemen naar huis. De pas-
toor schrijft: “In onze tijd is het ex-
tra hard nodig te lezen en te bid-
den over je geloof. Om u te hel-
pen heb ik voor elke dag van de
komende veertigdagentijd een
kort (luchtig) stukje geschreven”.

Palmpasen

                                                www.kinderwoorddienst.nl

Palmpasen, het begin van de Goede Week, de laatste
vastenzondag voor Pasen. Op deze dag wordt de feeste-
lijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele
pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de
ongezuurde broden (ook wel Joods Pasen genoemd), in de
stad waren, verwelkomden hem met palmtakken. Volgens
de evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en
dood hem wachtten.
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Vervolg Palmpasen

Al in de middeleeuwen kenden veel Europese steden
palmpaasprocessies, waarin Jezus' intocht in Jeruzalem
werd nagebootst. Optochten van kinderen die achter een
fanfarekorps aanlopen en in hun hand een palmpaasstok
houden zijn hier (in bepaalde delen van Nederland) een
overblijfsel van.
De palmpaasstokken zien er per regio anders uit. Het zijn
houten kruisen, die versierd zijn met een broodhaantje,
groene takjes, gekleurde eieren, slingers en kransen met
snoep en fruit, die na de viering naar zieken en bejaarden
gebracht worden.

Op deze dag begint voor de christenen de Goede Week.
Deze begint op Palm- of Passiezondag, de zesde zondag
van de veertigdagentijd en eindigt met Paaszaterdag. Het
doel van de Goede Week is de overweging van het lijden
en sterven van Christus.  De laatste dagen van de Goede
Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag)
vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.
De benaming 'Goede Week' verwijst naar het gegeven, dat
de dood dankzij Jezus definitief overwonnen is. Lange tijd
mochten tijdens de Goede Week - en dat gold ook voor de
daarop volgende paasweek - geen zware lichamelijke
werkzaamheden worden verricht.

Bij het begin van de Goede Week, op Palmzondag is er de
palmwijding. Deze herinnert aan het gejuich, waarmee men
Jezus bij zijn intocht ontving. Echte palmtakken zijn takken
van de palmboom of van de olijfboom. Palmen zijn het
symbool voor de koning, terwijl olijftakken het symbool zijn
van de vrede, die door de koning wordt gebracht. In onze
streken worden deze echte palmtakken vervangen door
takjes van allerlei andere, altijd groene struiken of bomen.
 
Vroeger hing men de palmtakjes boven of naast de huisdeur
of bracht men ze naar het kerkhof of naar een pas omge-
ploegde of met koren ingezaaide akker. In enkele, vooral
landelijke streken, bestaan die gebruiken ook nu nog.
Geschikte plaatsen in huis om de palmtakjes op te hangen
zijn: achter het kruisbeeld of boven een deur. Op sommige
plaatsen brengt men het palmtakje ook wel naar peter en
meter of naar het gezin van een petekind.

De oudste getuigenis over het vieren van Palmzondag in
Jeruzalem stamt uit het einde van de vierde eeuw. Vandaar
verspreidde het zich in het oosten en naar het westen.
(www.beleven.org)

Palmpaasstokken
Op vrijdag 26 maart van 16.00 uur tot 17.00 uur is er gele-
genheid om een palmpaasstok te versieren in het Bonds-
gebouw naast de H. Laurentiuskerk. Stokken en versierin-
gen zijn aanwezig. Het broodhaantje en snoepjes kun je er
zelf thuis opzetten. Voor limonade en koekjes wordt ge-
zorgd. Ook zullen we kort uitleggen waarom Palmzondag
zo belangrijk is.

Op zondag 28 maart om 11.00 uur begint de palmzondag-
viering in de H. Laurentiuskerk en kunnen de kinderen
meelopen in de processie.
Dit alles onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Op
de website en via de gezinsapp zal informatie gegeven
worden of dit door kan gaan.   
Wij zouden het fijn vinden als jullie komen!

De Gezinsmiswerkgroep

Dromen van een nieuwe wereld
Een wereld, een land
waar niemand gebrek lijdt,
waar mensen dagelijks lief
en leed delen, waar mensen
als noten zijn van eenzelfde
lied, elke noot met haar
eigen klank op het
onuitputtelijke thema van
menselijke vrede en vriendschap!

Een wereld, een land
waar alles weer kleiner
wordt op maat van de
mens, met ambachten en
kleine winkeltjes, waar
hartelijkheid het huis vult
en mensen weer menselijke
warmte vinden, waar men
lacht in de straten en
kinderen laat spelen,
waar gezonden en zieken,
validen en minder validen,
jonge mensen en bejaarden
elkaar weer kunnen
herbergen en geborgenheid
geven!
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Bij klachten over de verzending van De Augustinus in
Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel.
071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl

Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. in-
leveren vóór 15 maart 2021 bij het Kerkelijk Bureau of
de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

Een wereld, een land,
met een
menselijk gezicht,
het gezicht
van de liefde!

Interview met Carla en René Brouwer

Na een afspraak voor dit interview voor ons parochieblad
De Augustinus, werd ik gastvrij ontvangen in hun woning
die zij binnenkort gaan verruilen voor een huis in Borculo
in de Achterhoek. Zij hebben daar een jarendertighuis ge-
kocht en hopen daar rond april naar toe te kunnen verhui-
zen.

Waarom naar die kant van het land?
De eerste reden was dat zij eigenlijk, naarmate de pensi-
oengerechtigde leeftijd naderbij komt, weg willen uit de
Randstad. Niet dat zij in Voorschoten niet fijn hebben ge-
woond, dat allesbehalve. De ligging is gunstig, er zijn 2
stations, landelijk tussen 2 grote steden in, maar de rust die
het oosten van het land biedt trekt hen ook enorm aan, dus
hebben ze de stap genomen en daar een huis gekocht.

Ik vroeg hen of zij van oorsprong uit Voorschoten of omge-
ving komen.
Carla komt uit Rijswijk en René uit Winschoten. Ze hebben
elkaar leren kennen op een jongerenkoor in Rijswijk, waar
René voorzitter werd. Vervolgens zijn ze verhuisd naar
Waddinxveen, daar werkten ze ook mee in de gezinsvie-
ringen, en volgde Carla de pastorale school, totdat ze
vertrokken naar Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Daar zat
Carla eveneens op een koor. René werkte toen in België,
met heel veel plezier hebben ze daar in het Zeeuwse ge-
woond.
Later moest er opnieuw worden verhuisd in verband met
werk, naar de Randstad dit keer en toen werd Voorschoten
de keus om te gaan wonen. De moeder van Carla woonde
in Zoetermeer, tevens een reden om voor Voorschoten te
kiezen. Tot nu toe.
Carla is werkzaam in de thuiszorg en zal dit in hun nieuwe
woonplaats wel weer gaan oppakken.

Hun verblijf in Voorschoten is onderbroken om, opnieuw in
verband met werk, 2 jaar te gaan wonen in de USA. Samen
met hun jongste zoon Xander hebben ze daar enorm veel
levenservaring opgedaan.
Zowel de schoolopleiding als het omgaan en werken met

mensen in een ander werelddeel was iets wat ze zeker niet
hadden willen missen. Het geeft je veel mee voor je verde-
re leven. Bij terugkeer in Nederland heeft Xander hier zijn
opleiding aan de Amerikaanse school kunnen afmaken.
Samen hebben ze nog een zoon, Laurens, die is in die 2
jaar in het ouderlijk huis blijven wonen.
Nu hebben de kinderen hun eigen levenspad gevonden.
Laurens woont in Breda en Xander in Newcastle. Door de
coronacrisis hebben ze hem al ruim een jaar niet lijfelijk
gezien, natuurlijk kun je op allerlei andere manieren elkaar
spreken en zien, toch is dat heel anders dan dat je elkaar
voelt. Hun zoon in Breda is net als zijn vader een fanatiek
fietser. Vanuit Breda brengt hij zijn ouders soms een bezoek
op zijn racefiets.

Ik was benieuwd naar hun hobby’s.
René stapt heel graag op zijn racefiets, een ritje van 100
km komt vaak voor. Verder is zijn werk ook zijn hobby als
pci-er. Fotografie en familiegeschiedenis heeft ook zijn
belangstelling. In de toekomst, als hij meer tijd heeft, wil hij
aan de slag met zijn modelspoorbaan.
Carla is heel graag bezig met naald en draad, quilten
vooral. Daarnaast houdt ze van lopen, pittig doorlopen wel
te verstaan, wat ze geregeld doet. Een boek lezen hoort
ook tot haar hobby’s.

Omdat ze ook voor onze parochie veel vrijwilligerswerk
hebben gedaan, vroeg ik ze naar de reden waarom.
De parochie sprak ze enorm aan, pastoor Paardekooper,
daarna Peter van Beurden en Dirk Gudde hebben hen
daarin gestimuleerd. René was eerst actief op de Emmaus-
school, met het opzetten van het IT-project en de website,
daarna heeft hij dat ook voor de parochie gedaan. En hij
was kerstengel. Carla werkte mee aan het project 'Tent van
God', en René was betrokken bij de activiteiten met betrek-
king tot de sluiting van de Moeder Godskerk. Tot nu toe is
hij penningmeester van de PCI.
Carla was toentertijd lid van het pastoraal team. Door hun
vertrek naar Amerika moest zij hiermee stoppen. Enkele
jaren na terugkeer vroeg hun voormalige achterbuurman
Freek Bakker of zij geen deel uit wilde maken van de Raad
van Samenwerkende Kerken als penningmeester en als lid
van de R.K. kerk. Daar heeft zij toen mee ingestemd, maar
omdat zij nu gaan vertrekken is ze daar met ingang van dit
jaar mee gestopt.

Voor onze parochiekern is het een verlies dat zij gaan
vertrekken. Ik denk dat Borculo blij mag zijn met zijn nieuwe
inwoners, het is een leuk echtpaar dat betrokken en belang-
stellend is en oog heeft voor anderen.

Mini Focke
Redactie parochiekern H. Laurentiuskerk.
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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, 1e en 3e zondag om 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
Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl
 
 
 

Foto: Stefan Landesz, 8 februari 2021

In Memoriam Jan Sorbi
Op 97-jarige leeftijd overleed op 02-01-
2021 Jan Sorbi. De gebedsdienst bij
zijn uitvaart in de Goede Herderkerk
werd geleid door pastoor Rochus
Franken en dominee Tom Mikkers
(NPB). Hij werd begraven in het fami-
liegraf op In Loco Pascuae.
 
Het leven van Jan, net als dat van zijn
leeftijdgenoten getekend door WO II,
kende grote zorgzaamheid voor gezin,
familie en maatschappij. 'Als je alleen
maar aan jezelf denkt heeft bidden
geen zin en kerkgang evenmin', was
zijn overtuiging.
 
Jan’s  vier kinderen vertelden hoe ze
in een liefdevol gezin opgroeiden; hun
ouders Marianne en Jan Sorbi waren
een goed span. Goed onderling con-
tact tussen de kinderen vonden ze
belangrijk. Jan deed bestuurswerk
voor de Pius-X-school en het Adelbert-
college. Marianne, destijds een van de
oprichtsters van het Dameskoor, werd
op latere leeftijd ziek en Jan zorgde
vele jaren voor haar. Ze overleed in
2012. Jan bleef daarna vrijwilligers-
werk doen in Duinstede, een teken van
dankbaarheid.
 
Telkens weer ontmoette Jan nieuwe
vrienden en kennissen, gelijkgestem-
den bij wie hij geborgenheid vond. De
laatste jaren heeft hij veel gevoelens
en gedachten met zijn kinderen ge-
deeld. Hij was een dankbaar mens. In
december 2012 schreef hij: "Wat is het
fijn om zo oud te mogen zijn. God dank
ik elke dag dat ik nog even leven mag".
 
Ds. Mikkers legde in zijn overweging
de 'heilige opdracht' van de Bijbel als
volgt uit: orde scheppen in de chaos;

chaos terugbrengen tot een behapba-
re werkelijkheid; Jan had deze op-
dracht verinnerlijkt. Hij was (en bleef)
katholiek; in de bijbelgroepen in de
Burcht en de NPB vond hij een tweede
'thuis'.
 
Ook in contacten in parochie De Goede
Herder zorgde hij er door zijn vragen
en meningen voor, dat de gesprekken
de kern raakten. Wilde je echt iets van
God weten, dan moest je bij Jezus zijn. 
Zijn les (Matteus 25): 'onderneem, doe
wat met je talenten'. Jan heeft zijn vele
talenten ten volle gebruikt.
 
Dominee Mikkers bezocht hem kort
voor kerst en Jan luisterde met aan-
dacht naar het Kerstevangelie. “Als ik
dood ben heb ik geen controle meer”,
had Jan wel eens tegen zijn kinderen
gezegd. Het antwoord klinkt in het
Kerstevangelie, bij monde van ds.
Mikkers: “Het allerhoogste gezag
neemt het dan over. God heeft ieder-

Agenda
Voortaan zijn de Eucharistievieringen
op de eerste en derde zondag van de
maand. De aanvangstijd is 16 uur. Als
er een vijfde zondag in de maand is, is
er die zondag geen Eucharistieviering.
 
Gebedsintenties
Deze staan op pag. 25.

Foto: familie Sorbi

een lief, ook degenen die de controle
verliezen en sterven. Amen".             
HR
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Het voorstellen van de eerste communicanten van 2021 was op zondag
14 februari 2021 

Digitaal Dickens Festival
Meerdere jongeren uit de Wassenaarse kerken deden mee
aan de opvoering van Charles Dickens’  A Christmas Carol,
dat in december via internet te zien was in kerken en
zorginstellingen in Wassenaar. Gekleed in fraaie histori-
sche kostuums liepen de acteurs en actrices in de straten
rond de Dorpskerk.
Het verhaal van ‘Scrooge’ werd met veel enthousiasme
uitgebeeld. De teksten waren mooi en duidelijk verstaan-
baar. Ook het samenspel van de jongeren was een com-
pliment waard. Vele repetities zijn hieraan vooraf gegaan,
waarin intens gewerkt is. Het resultaat is zeker een compli-
ment waard aan allen die hieraan hebben meegewerkt! 
 
EvdW

Herdenkingsmonument op begraafplaats Persijn. Foto: EvdW

Op 27 januari 2021 was het 76 jaar geleden
dat concentratie- en vernietigingskamp
Auschwitz werd bevrijd.
Ter nagedachtenis aan alle 98 Holocaustslachtoffers in
Wassenaar legde burgemeester Leendert de Lange sa-
men met een leerling van het Rijnlands Lyceum, Ben
Vrancken Peeters, een krans bij het Joods Monument,
begraafplaats Persijnhof in Wassenaar.
Daarna legde Benoît Weizenbach, eveneens leerling van
het Rijnlands Lyceum, een bloemstuk namens de drie
middelbare scholen.
 
Voor de tweede keer is op deze manier aandacht besteed
aan het leed van de Wassenaarse Holocaustslachtoffers.
Burgemeester De Lange benadrukte in zijn toespraak het
belang van herdenken: “Opdat wij niet vergeten”. Tot op de
dag van vandaag is de pijn en het verdriet voelbaar.
Niek Kat, lid van de werkgroep Stolpersteine, vertelde het
drama van de bewoners van Huize Klimop. Allen zijn
weggevoerd.
Ook de heer Dreese, bestuurslid van het Nederlands Israë-
litisch Kerkgenootschap, benadrukte het grote belang van
deze jaarlijkse herdenking voor de joodse gemeenschap.
 
In Wassenaar zijn in de Tweede Wereldoorlog 574 slacht-
offers gevallen, waaronder 98 Holocaustslachtoffers. Vorig
jaar mei werd het ‘Ereboek van alle Wassenaarse slacht-
offers in WO-II’ onthuld; daarin zijn alle namen vermeld.
 
Bron: Gemeente Wassenaar

Voor meer informatie over de Gezinskerkactiviteiten zie
pagina 26.

Gebedsintenties De Goede Herder maart 
Voor de intenties van de Maria Dagkapel, Henk en An
Metkemeijer-Kloos, Mat van Dael, familie 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, Coosje van Moll-Beutener.
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Parochiekern St. Jozef - Wassenaar

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

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

Wassenaar Gezamenlijk,
Gezinskerk
Via Skype (vanwege corona) heeft de
Werkgroep Gezinskerk vergaderd op
woensdag 10 februari jl. De invulling
van de Kinderwoorddiensten is afge-
sproken. De activiteiten eveneens.
 
Op 14 februari was de presentatie van
de eerste communicanten. U leest hun
enthousiaste motivatie op pagina 25 in
de mooie ballonnetjes.
Het thema van die viering was: H.
Valentijn, hoe kan het mooier op die
14e februari!
 
Op Palmpasen is er tijdens de eucha-
ristieviering gezinscatechese. Er is -
onder voorbehoud en weer met in
achtneming van de coronamaatrege-
len - een bescheiden palmpaasintocht.
 
Tijdens de gezinskruisweg wordt er
door de aanwezigen niet rondgelopen.
Men blijft in de banken zitten. Goede
Vrijdag, 2 april a.s. om 15.00 uur in de
Sint Willibrorduskerk.
 
Op Stille Zaterdag (van oudsher Paas-
zaterdag) is de gezinspaasviering
eveneens in de Sint Wilibrorduskerk,
aanvang 17.00 uur. Van daaruit zal de
viering via livestream worden uitge-
zonden.
 
Bovenstaande is onder voorbehoud.
De volgende editie van De Augustinus,
de paaseditie, verschijnt in de Goede
Week, op dinsdag 30 of woensdag 31
maart a.s. Daarin vindt u de actuele
informatie omtrent alle paasvieringen.
 
Op 18 april a.s. is de laatste bijeen-
komst van de communicanten. De
feestelijke Eerste H. Communieviering

Misintenties maart 2021
Jo van der Ham-Onderwater  //  Marco
Rijnbeek  //  Trudy den Hollander  // 
Therese Maria Schijffelen-Miedema 
//  André Noordover  //  Mladen Rajic 
//  Anja Peters  //  Pater Carel  Spruijt 
//  Johan Goudeau  //  Theo en Theo-
dora Raaphorst-Diemel  //  Thea Ver-
burg  // Frans Linnebank.  
 

In tien jaar heeft het niet zo gesneeuwd als nu.
Vanuit mijn raam zag ik dat Piet van Leeuwen
een doorgang voor slechtterbeenmensen had
gemaakt! Wat een luxe! Foto: EvdW

is op 6 juni in de Sint Willibrorduskerk.
 
EvdW

Sneeuw
Op de zondag dat ik dit schrijf is er
sneeuw. Het is tien jaar geleden dat wij
zulk winterweer hebben meegemaakt.
Van binnenuit is het een prachtig ge-
zicht, voor de kinderen en de mensen
die goed kunnen lopen is het heerlijk
om buiten te zijn, ondanks de snijden-
de oostenwind. Voor veel mensen is
het goed om binnen te blijven!
 
Sint Jozefjaar
U kunt het niet missen: de paus heeft
dit jaar uitgeroepen tot het 'Jozefjaar'.
De voorplaat laat het al duidelijk zien.
Op pagina 5 is er reeds een artikel aan
gewijd. En ja, wij van de Sint Jozefkerk
geven er natuurlijk ook aandacht aan.

In 2020 begonnen in maart (de 15e of
de 16e) de coronamaatregelen. Daar
zitten wij nu al een jaar in, wie had dit
toen kunnen denken. Dat betekende
wel dat alle activiteiten afgeblazen
werden. Ook het Sint Jozeffeest.
Nu mogen wij, beperkt, weer het Sint
Jozeffeest vieren. Op vrijdag 19 maart
a.s. zal er  een feestelijke eucharistie-
viering in onze Sint Jozefkerk plaats-
vinden. Uiteraard vooraf aanmelden
a.u.b., en niet meer dan 30 aanwezi-
gen.
Er is geen koffie na afloop. Wel is er
Aanbidding, tot 22.00 uur.
U bent van harte welkom!
 
Sneeuw
Als u dit leest is de sneeuw voorbij. Ook
mijn verhuizing. Dan gaan wij richting
voorjaar! Helemaal fijn dat de kinderen
zoveel sneeuwpret (eens in de tien
jaar!) hebben kunnen meemaken.
Ook de avondklok zal waarschijnlijk
voorbij zijn. Niets is voor altijd,  veran-
dering is ons deel. In het gebeden-
boekje 'Een druppel jou' las ik: 'Jezus
heeeeelp! Hoe kan ik vandaag iets van
uw liefde laten zien. Geef ons bewo-
genheid, vrijmoedigheid en daad-
kracht.' Ik wens het u toe.
Alle goeds voor deze veertigdagentijd
in coronatijd!
 
Emmy van der Wilk
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Niet de deur van de Sacramentskapel, maar
de besneeuwde deur  van de 'Jozefzaal', in de
Maria van Jessekerk te Delft.                           -
Foto: Susanne Rodenburg

Kapeldienst
Kees van den Barselaar heeft twintig
(!) jaar kapeldienst gedaan.
Na het overlijden van zijn echtgenote
Lisette is hij daarmee begonnen. Zijn
dochter Marjolein heeft ook meegehol-
pen met de kapeldienst. ’s Morgens
deed Kees de kapel open, en ’s avonds
deed Marjolein de kapel dicht. Het lijkt
niet zoveel werk, maar het is toch ie-
dere keer weer er even aan denken.
Kees, en ook Marjolein, heel veel dank
voor al die jaren waarin jullie gezorgd
hebben dat de kapel geopend en ge-
sloten werd!
De kapeldienst wordt nu overgenomen
door twee trouwe parochianen: Angé-
lique Spring in ’t Veld en ondergete-
kende. In het weekend doet Jan Spring
in ’t Veld de kapel open en dicht. Door
de week zorgt Koos Odijk voor het
sluiten van de kapel. En op dinsdag en
donderdag doet de koster de kapel-
deur open. U ziet: het is een hele or-
ganisatie, maar het loopt! Dat is
belangrijk!
Mocht u ambitie hebben om een week-
je kapeldienst mee te gaan doen dan
bent u uiteraard van harte welkom!
Aanmelden op de pastorie of bij onder-
getekende.             EvdW
 

In Memoriam echtpaar
Raaphorst-Diemel
Na een plotselinge constatering van
een ernstige ziekte verlies je dan te
snel je vrienden.
Beiden, Theo en Thea, werden gelijk-
tijdig opgenomen in het Hospice.
Gezamenlijk gesterkt door de laatste
sacramenten. Pastoor Rochus Fran-
ken heeft dit sacrament voor de zieken
met toewijding verzorgd.
 
Theodorus Johannes Gerardus Raap-
horst, † 12 december 2020.
Wanneer hij komt, door niemand
gewenst…
Ben ik misschien bang, of ik lach en
zeg:
Mijn dag was mooi, de nacht mag
komen.
Het veld is geploegd, de tafel gedekt.
Het huis aan de kant, en alles op zijn
plek.
 
Theodora Petronella Raaphorst-Die-
mel, † 7 januari 2021.
Herinner mij, maar niet in sombere
dagen.
Herinner mij, in de stralende zon.
Herinner mij, hoe ik was toen ik alles
nog kon.
 
Bovenstaande teksten waren vermeld

Het mooie werk van de Bloemengroepdames!
Foto: Angélique Spring in 't Veld

op de rouwkaarten.
Rust in vrede. Dankjewel voor jullie
vriendschap!
 
Piet  van Leeuwen (vriend van de
overledenen)

En toen wilde zij van de Maria van Jessekerk
weer naar huis fietsen.........                         
Foto: Susanne Rodenburg

Het resultaat van heel hard werken door Jan
en Agnes Klein! Foto: Jan Klein
 

Kerkbalans 2021
 
In de vorige editie van ons parochie-
blad De Augustinus las u reeds een
artikel over het rondbrengen van de
enveloppen voor de Actie Kerkbalans.
Op de foto hierboven ziet u hoeveel
tassen dat zijn geweest, en uiteraard
over het werk om alles rond te brengen.
Inmiddels heeft u zich reeds van uw
goede kant laten zien. Van onze finan-
cieel beheerder, Jolanda Smits-van
Schaik, hoorden wij dat er tot nu toe
bijna hetzelfde bedrag op de bankre-
kening is gestort als in januari 2020.
Ongetwijfeld een bijzonder mooi resul-
taat, waarvoor zeker onze dank op zijn
plaats is!
 
EvdW
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Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar

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

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

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

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

HET GEBED KAN ALLES
TEN GOEDE KEREN
 
De Catechismus benadrukt: 'Wanneer
Jezus bidt, leert Hij ons al hoe we
moeten bidden' (nr. 2607). Daarom
kunnen we uit het voorbeeld van Jezus
een aantal kenmerken van het christe-
lijk gebed halen.

In de eerste plaats gaat het om een
prioriteit: het is de eerste behoefte van
de dag, iets dat je doet bij het ochtend-
gloren. Het gebed wekt iets tot leven
dat anders zonder stem zou blijven.
Een dag zonder gebed dreigt te veran-
deren in een vervelende of saaie erva-
ring: alles wat ons overkomt kan in
onze ogen veranderen in een onver-
draaglijk en onzichtbaar lot.
Maar Jezus leert ons te gehoorzamen
en te luisteren. Het gebed is vooral
naar God luisteren en Hem ontmoeten.
De problemen van alledag worden dan
geen obstakels, maar een oproep aan
God om degene die voor Hem staat te
aanhoren en te ontmoeten. De beproe-
vingen in het leven veranderen zo in
mogelijkheden om te groeien in geloof
en liefde. De dagelijkse weg, inclusief
alle moeilijkheden, bezien we dan door
de blik van een 'roeping'. Het gebed
heeft de kracht om dat wat in het leven
een veroordeling lijkt, te veranderen in
iets goeds. In de tweede plaats is het
gebed een kunst die we volhardend
moeten beoefenen. Jezus zegt het
onszelf: klop, klop, klop. Wij zijn alle-
maal in staat tot sporadisch gebed, dat
voortkomt uit de emotie van een mo-
ment; maar Jezus leert ons een ander
soort gebed: het gebed dat gediscipli-
neerd is. Een volhardend gebed brengt
een geleidelijke verandering tot stand,
maakt ons sterk in periodes van be-

proeving en geeft de genade onder-
steund te worden door Degene die van
ons houdt en ons altijd beschermt.
Een ander kenmerk van Jezus' gebed
is de eenzaamheid. Wie bidt gaat de
wereld niet uit de weg, maar heeft een
voorkeur voor afgelegen plekken. Daar
in de stilte kunnen veel stemmen naar
boven komen die we in ons binnenste
verbergen: de diepst weggestopte
verlangens, de waarheden die we wil-
len wegduwen. En vooral spreekt God
tot ons in de stilte. Ieder mens heeft
behoefte aan een plek voor zichzelf,
waar hij zijn innerlijk leven kan ontwik-
kelen. Zonder een innerlijk leven wor-
den we oppervlakkig, onrustig en ang-
stig. De angst doet ons zoveel kwaad!
Daarom moeten we bidden; zonder
innerlijk leven ontsnappen we aan de
werkelijkheid en ook aan onszelf, en
worden we mensen die altijd op de
vlucht zijn.
Tot slot is Jezus' gebed de plek waar
we ontdekken dat alles van God komt
en naar Hem terugkeert. Soms denken
wij mensen dat we heer en meester zijn
over alles, of verliezen we juist elk
geloof in onszelf. Het gebed helpt ons
de juiste richting te geven, aan de re-
latie met God de Vader en aan die met
de hele schepping.
Jezus' gebed is je uiteindelijk volledig
overgeven in de handen van de Vader,
zoals Jezus dat deed in de Hof van
Olijven: "Vader als het mogelijk is...,
maar uw wil geschiede." Het is mooi
dat als wij onrustig en een beetje be-
zorgd zijn, de Heilige Geest ons dan
van binnen verandert en ons brengt tot
die volledige overgave in de handen
van de Vader.
                               Paus Franciscus
Bron: KN
 

Afscheid Karin Rahusen als
lectrice na maar liefst 32 jaar
Het is al even geleden, tengevolge van
plaatsgebrek was het niet eerder mo-
gelijk dit stukje op te nemen in onze
pagina's in De Augustinus. Maar wij
willen het toch niet ongenoemd in de
geschiedenis van onze parochiekern
laten verdwijnen: Karin Rahusen nam
op zondag 29 november 2020 afscheid
als lectrice (zie bovenstaande foto) na
maar liefst 32 jaar deze taak regelma-
tig te hebben vervuld!
Aan het einde van de viering op die
zondag werd zij hartelijk toegesproken
door haar collega lectrice Elly Heijstek.
Elly memoreerde dat Karin 32 jaar dit
vrijwilligerswerk heeft gedaan, trouw,
met inzet en een duidelijke stem, dus
goed verstaanbaar. Steeds weer heeft
zij Gods woord voor ons laten klinken,
iets waarvoor onze parochiegemeen-
schap haar dankbaar is; ze was een
heel goede lectrice! Dank!
 
Noot: enige tijd geleden heeft ook
Marianne van Egmond afscheid geno-
men als lectrice. Wij zeggen haar ook
dank voor de bewezen diensten.
Gelukkig hebben wij weer nieuwe
aanwas als lectoren: Leo Aerden en
Cécile Schijffelen (zij is ruim 6 jaar
lectrice in de St. Jozef en wil vooruitlo-
pend op de Willibrordus als Centrale
Kerk in Wassenaar, ook in de Willibror-
dus als lectrice fungeren).                   
 LB
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Start Actie Kerkbalans 2021
 
Zoals voor veel zaken is corona ook
verantwoordelijk voor een heel andere
start van de Actie Kerkbalans 2021.
Het was niet de start met een samen-
komst van alle contactpersonen vóór-
dat zij hun materiaal meenemen om
het in hun wijk te gaan rondbrengen.
Daardoor ging dit jaar in januari de
actie min of meer in stilte van start: op
bovenstaande foto  ziet u vrijwilliger
Clara Zandbergen bezig met het in
gereedheid brengen van het materiaal
voordat de wijkcontactpersonen het
kwamen ophalen; Clara is in persoon
elk jaar heel belangrijk voor het ver-
vaardigen van de uitdeellijsten, etc. 
Al met al hopen wij natuurlijk dat deze
wat andere start van deze actie hele-
maal géén afbreuk doet aan uw - als
onze parochianen - enthousiasme om
weer voor het jaar 2021 een toezeg-
ging te doen met behulp van het inmid-
dels ontvangen materiaal voor een fi-
nanciële bijdrage aan onze parochie-
kern.
Noot: als u specifieke vragen heeft
hierover dan kunt u contact opnemen
met onze penningmeester: Hans de
Jong, tel.nr. 06 - 53664546                 
                           LB

In Memoriam
 
Op 10 januari jl. is op 96-jarige
leeftijd overleden mw. Adriana
Petronella Helena de Groot--
van Straaten.
Zij woonde tot het laatst aan de
Oostdorperweg 212.
De uitvaart heeft plaatsgevon-
den op 18 januari jl.
Moge zij rusten in Gods licht en
vrede.
 

Op zondag 31 januari jl. waren er 2 nieuwe
misdienaaars; het waren Barbara en Claire op
de foto v.l.n.r. ; op de foto staan ook hun 2 col-
lega's Julie en Charis

Welkom 2 nieuwe
misdienaars

Foto: MdM

Foto: MdM

Ongewone gebeurtenissen
op zondag 7 februari
 
Op zondag 7 februari was het een
ongewone situatie in heel Nederland:
Code Rood vanwege een sneeuw-
storm.
Ondanks dat koude weer kwamen de
4 geplande misdienaars Julie, Charis,
Fleur en Riannne toch gewoon naar de
kerk om hun beurt te vervullen. Heel
goed en dank daarvoor!
Ook kwamen er ouders met hun kinde-
ren met een slee naar de kerk (zie foto)
en ook kapelaan Boris Plavčić (zie
foto) poseerde op de van hem bekende
ongedwongen wijze enthousiast in de
sneeuw na afloop van de viering!.    LB

Aankondiging: vieringen in
de Goede Week en met
Pasen
Eind maart begint de Goede Week
alweer.
Allereerst is er op Palmzondag 28
maart om 09.30 u een viering die
aanvangt met de palmwijding, daar-
na de processie (met handhaving
van de corona-afstanden) en tijdens
de viering de lezing van het lijdens-
verhaal.
Op Witte Donderdag 1 april is er
géén viering in onze kerk, maar in
de St. Jozef om 18.30 u.
Op Goede Vrijdag 2 april is aller-
eerst om 15.00 u de gebruikelijke
kruisweg, hierbij worden de aanwe-
zige kinderen speciaal betrokken.
's Avonds op Goede Vrijdag is om
18.30 u de Kruisvereringsviering.
Op Paaszaterdag 3 april is de Paas-
wake om 21.30 u.
Op Paaszondag 4 april is er géén
viering in onze kerk, maar om 09.30
u is de viering in de St. Jozef.
Op Tweede Paasdag 5 april is er in
onze kerk een viering om 09.30 u.
                                               LB
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Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klach-
ten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen,
tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

In Memoriam
 
Op 12 december is op 77-jari-
ge leeftijd Theodorus Johan-
nes Geradus Raaphorst over-
leden.
Hij woonde op de Lange Kerk-
dam.
De uitvaartplechtigheid heeft
op 18 december plaatsgevon-
den waarna hij is gecremeerd. 
 
 
 
Op 77-jarige leeftijd is mw.
Theodora Petronella Raap-
horst-Diemel overleden.
Op vrijdag 15 januari was de
uitvaartplechtigheid in onze
kerk, waarna zij is gecremeerd.
Haar man Theodorus Raap-
horst  is een maand eerder
overleden (zie het bericht hier-
boven).
 
 
Mogen zij rusten in vrede.

In Memoriam Aad Bakker
 
Op 18 december 2020 is overleden
Adrianus Theodorus Bakker, jarenlang
een vaste kracht van het vrijwilligers-
team van de Sint Willibrordus paro-
chiekern Wassenaar.
Aad heeft zich bijzonder onderschei-
den als penningmeester van de paro-
chie, een taak die hij met verve vervul-
de. De vele vergaderingen en cursus-
sen volgde hij nauwgezet.
Als koster was hij vrijwel alle zaterdag-
avonden aanwezig bij de Eucharistie-
viering. Ook bij uitvaartdiensten func-
tioneerde hij veelvuldig.
Met een zestal collega kosters in de
parochie regelde hij de kostersbijeen-
komsten; eerst bij hem en Henny thuis,
later in De Sloep, waarna hij in een
computerprogramma het rooster bij-
werkte.
Zijn grote hobby was fietsen met een
groep vrienden op zondagmorgen. Hij
wist de liefde voor het wielrennen ook
aan zijn dochters door te geven. Heel
wat uren heeft hij dan ook met zijn
dochters fietsend doorgebracht. Hij
was een fijne belangstellende opa met
veel gevoel voor humor. Als sportieve
opa wist Aad zelfs zijn kleinzoon te
enthousiasmeren voor het voetbal.
De laatste jaren moest Aad jammer
genoeg steeds meer inleveren en werd
zijn wereld almaar kleiner. We zijn hem
en zijn familie veel dank verschuldigd
en zullen hem in liefde herdenken.
                                             Cees Olijslagers

Misintenties voor maart
2021
 
 
Zondag 28 februari: Dirk Eduard
de Vlugt, Nel Verkleij-van der Krogt,
overleden ouders Verkleij-van der
Krogt
 
 
Zondag 7 maart: An van der Kroft,
Dirk Eduard de Vlugt, Coby Heijstek
en overleden familie  Oosterveer-
Compier, overleden ouders Knaap-
Remmerswaal
 
Woensdag 10 maart: Petrus van
der Spek
 
 
Zondag 14 maart: Laurentius Adolf
Kusters, Ton Gordijn, Dirk Eduard
de Vlugt, overleden ouders Ko-
nings-van Benten
 
Zondag 21 maart: Johan van Pari-
don, overleden ouders Remmers-
waal-van Winsen, overleden ouders
Van Veen-Goldhagen, Dirk Eduard
de Vlugt, Nico Mooijman
 
Zondag 28 maart: Maria Johanna
Kouwenhoven, Dirk Eduard de
Vlugt, Gerarda Jonker, overleden
ouders Verkleij-van der Kroft
 
 
Zaterdag 3 april (Paaswake): Wil-
helmina Maria de Koning, Laurenti-
us Adolf Kusters, An van der Kroft,
Petrus van der Spek, Dick en Mien
van Leeuwen-Schoorl, Johanna van
de Riet-Bartels, Ton Gordijn, Maria
Johanna Kouwenhoven, Johan van
Paridon, Dirk Eduard de Vlugt, Nico
Mooijman, Corrie Knaap, overleden
ouders Knaap-Remmerswaal, fami-
lie Oosterveer-Compier, overleden
ouders Remmerswaal-van Winsen,
overleden ouders Van Spronssen-
Remmerswaal, overleden ouders
Van der Kroft-van den IJssel, over-
leden ouders Van der Ham-Onder-
water,  overleden ouders Van
Veen-Goldhagen, overleden ou-
ders Kortekaas-de Jong

De maand MAART is de St.
Jozefmaand!
Op 19 maart is de viering van zijn
naamdag, speciaal in de St. Jozefkerk
is er dan een viering te zijner nage-
dachtenis.
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Inleverdatum kopij april 2021
uiterlijk 15 maart 2021:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 3 april-2 mei 2021
Verschijningsdatum: 30 mrt. 2021
De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen en andere bijdragen
te redigeren, in te korten of niet te
plaatsen.

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

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

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

31

Contacten




