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Bij de voorplaat
Christus is verrezen!
bron: pinterest
 
De redactie van De Augustinus
wenst u een Zalig Pasen.

Correctie
In de vorige De Augustinus was de voorplaat geheel gewijd aan Sint Jozef. De
afbeelding van het Sint Jozefbeeld, middenop de voorpagina, kwam uitstekend
tot zijn recht. Echter, de kunstenaar die het beeld heeft vervaardigd was abu-
sievelijk verkeerd vemeld. Het Sint Jozefbeeld is ontworpen en gemaakt door
de kunstenaar/beeldhouwer Peter Roovers.
EvdW

PASEN
Daar zit ik dan. Waar haal ik inspiratie
vandaan. Dat zou toch niet zo moeilijk
moeten zijn in deze veertigdagentijd. 
In de vorige De Augustinus las u over
het Sint Jozefjaar. Maar het moet nu
gaan over het Parochiebestuur!
 
Bestuursleden
Overleg over het zoeken naar en vin-
den van nieuwe bestuursleden blijft
een zoektocht. Ongetwijfeld komt er
een moment waarop wij zeggen: ’’Eu-
reka! Gevonden!" Maar nu nog niet.
Mocht u tijd over hebben, en geïnte-
resseerd zijn in het wel en wee van
onze gehele parochie H. Augustinus:
meldt u aan! Wie weet is er een porte-
feuille waar u geschikt voor bent.
 
Ledenadministratie
DocBase is – in samenwerking met Ad
Sosef van bisdom Rotterdam – een
onderwerp waarover binnenkort een
bijeenkomst wordt georganiseerd. De
parochiesecretariaten hebben daar
graag meer informatie over. Om te
voorkomen dat parochianen tegen hun
zin worden aangeschreven of vergeten
worden.

 
Collecteschema
Het collecteschema voor 2021 is rond-
gestuurd. Hierin staat per kwartaal als
goed doel: de diaconie. Voor een con-
creet doel is er overleg gaande. Ver-
schillende goede doelen zijn ge-
noemd. Nu is dit natuurlijk nog de
Vastenactie. Zodra er overeenstem-
ming is over het goede doel in het
tweede kwartaal wordt dit aan u be-
kend gemaakt.
 
Website
De website is onderwerp van gesprek.
Na ruim acht jaar is dit item aan ver-
nieuwing toe. In dit digitale tijdperk
gaan de ontwikkelingen in snel tempo.
U kunt het resultaat gaan zien, nadat
hier door diverse lieden aan gesleuteld
is.
 
Corona
Tja, een onderwerp waar wij niet om-
heen kunnen. Ik heb nu de vaccinatie-
oproep ontvangen. Hopelijk worden de
maatregelen rond koorzang, kerkdien-
sten en vooral de ondernemers en het
midden- en kleinbedrijf binnenkort
versoepeld.

 
Dank
Aan onze eindredacteur. Dit artikeltje
is tot stand gekomen na de deadline.
Eigenlijk een ‘zonde’ die wij in het
vervolg gaan vermijden!
 
Ik wens u alle goeds voor de tijd na
Pasen, uitkijkend naar Pinksteren. De
Geest wordt dan vaardig over ons.
Geeft ons steun en kracht.
 
Emmy van der Wilk,
2e secretaris Parochiebestuur

Een paasgroet van het Parochiebestuur!
Foto: EvdW
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Nieuwe hoop!
Het leven is niet het oplossen van een som, maar het maken van
een schilderij (ooit ergens gelezen). Als je gelooft meng je je
kleuren met licht. Dat heeft het schilderen van iconen mij geleerd.
Bij iconen schilder je niet zozeer met kleuren, maar met licht.
Volgens de orthodoxe kerk gaat het hier om licht dat van God zelf
afkomstig is.
 
Het leven is niet het oplossen van een som, maar het maken van
een schilderij. Of om het wat minder dichterlijk te zeggen: leven
en geloven is geen kwestie van berekening, maar is iets van het
hart. Geloven heeft alles te maken met het in je hart levend
houden van een droom.
En als je die droom levend houdt, dan is geen berg te hoog en
geen zee te diep of te wijd. De zee slaat zelfs op de vlucht en met
droge voeten haal je de overkant. Zo gaat het eeuwenoude ver-
haal dat we ieder jaar in de paasnacht lezen.
 
En het evangelie vertelt ons met Pasen, dat wie gelooft ook verrijst
en opstaat tot nieuw leven. Die morgen stonden drie vrouwen bij
het graf. Zij horen : “Wat zoekt ge de levende bij de doden. Hij is
niet hier. Hij is verrezen.” En ze krijgen nieuwe hoop.
 
Hoop is hard nodig in deze pandemie. Hoop brengt ons dit jaar
op 4 april samen met Pasen (live of online). Hoop dat het door
God geschapen leven niet bestemd is voorgoed verloren te gaan.
Wie leeft met hoop in zijn hart, wie het licht maakt in het hart van
mensen en mensen helpt opstaan uit wat hen neerdrukt, die zal
God niet in de duisternis van de dood laten. Zulke mensen laat
Hij verrijzen. Hij is onszelf voorgegaan. Wie dit durft geloven gaat
er blijer van leven. Dat wens ik u allen van harte toe.
 
Zalig Pasen!
 
Pastoor Rochus Franken
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COLOFON
De Augustinus is een uitgave van de parochie
H. Augustinus en verschijnt 10 keer per jaar. 
Redactieadres:
redactie@parochie-augustinus.nl
Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken
Eindredacteur: Els van Leuken
2e Eindredacteur: Anneke van der Valk
Locatieredacteuren: 
Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen
Oegstgeest: vacant
Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen
Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der
Wilk, Louis Brackel
Rubrieksredacteuren:
Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn
Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk
Augustinus, 6 in 1: vacature
Pastoraal Team/Spiritualiteit:
Diaken George Brink
De Augustinus-kids:
Anneke van der Valk 
Website: www.
parochie-augustinus.nl 
Drukker: Editoo B.V. te Arnhem
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V.l.n.r. diaken George Brink, pastoor Rochus Franken, kapelaan Boris Plavčić en diaken Peter
Winnubst

Van gelovige en ongelovige
Thomassen
 
Dit jaar vieren we op 4 april het hoog-
feest van Pasen. In de Paastijd, die dit
jaar duurt tot en met 23 mei (het hoog-
feest van Pinksteren), horen we in de
liturgie bijzondere verhalen uit de
Schrift voorlezen. Wat mij altijd opvalt
in die verhalen is hoe moeilijk de leer-
lingen Jezus herkennen. Zelfs als ze
Hem meteen herkennen twijfelen ze
toch. Ze laten Hem dan bijvoorbeeld
een stuk vis eten om te controleren of
ze niet een spook zien.
 
Thomas is niet bij de eerste ontmoe-
tingen met Jezus. Voor Thomas zijn de
verhalen die hij van de anderen hoort
niet voldoende. ”Als ik niet in zijn han-
den het teken van de nagelen zie, en
mijn vinger in de plaats van de nagelen
kan steken en mijn hand in zijn zijde
leggen zal ik niet geloven”.
 
En dan krijgt Thomas de kans om zijn
vinger op de kruiswonden van Jezus
te leggen. En dan blijkt hij zijn naam
van ‘ongelovige Thomas’ weinig eer
aan te doen. Hij komt heel snel tot
geloof. Hij roept onmiddellijk: ”Mijn
Heer en mijn God”.
 
Deze reactie zet mij aan het denken.
Misschien twijfelde Thomas wel niet
zozeer aan Jezus. Misschien twijfelde
hij eerder of de verhalen van de ande-
ren wel klopten. Twijfelde hij of zij in-
derdaad de verrezen Heer hadden
gezien.
 
Thomas twijfelde ergens anders aan.
 
Waarom zou hij daaraan getwijfeld
hebben? Misschien kon hij niet gelo-
ven dat die anderen zo rustig konden

blijven zitten nu er iemand uit de dood
was opgestaan. Als ze Hem echt ont-
moet hadden, waarom stonden ze dan
niet in vuur en vlam? Waarom was hun
hele leven niet veranderd? Een mens
is opgestaan uit de dood. Dat is toch
nooit eerder gebeurd. Daarmee staat
onze hele kijk op de wereld ter discus-
sie!  Als je de Verrezene ontmoet dan
is alles anders geworden.
 
Thomas twijfelde misschien niet zo-
zeer aan de Heer. Misschien twijfelde
hij eerder aan zijn medeleerlingen.
 
U en ik herkennen dit wel denk ik. Ieder
die zich christen noemt komt op zijn
weg de ongelovige Thomas tegen.
Deze vraagt aan ons dat ons geloof
een verschil uitmaakt. Deze vraagt van
ons dat we zijn goedheid en mildheid
in ons leven laten zien. Je kan soms
moedeloos worden van die vragen.
Aan de ene kant vind je dat het inder-
daad wat moet uitmaken. Aan de an-
dere kant doe je je best en ben je ook
geen supermens.
 
En dan horen we in de Paastijd een
ander woord: ”Gaat dus en maakt alle
volkeren tot mijn leerlingen en doopt
hen in de naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest en leert hen
te onderhouden alles wat Ik u bevolen
heb. Ziet, Ik ben met u, alle dagen, tot
aan de voleinding der wereld.”
 
Dat is bemoedigend. We mogen ver-
trouwen dat we heel veel aan kunnen.
Omdat we er uiteindelijk niet alleen
voor staan. Omdat we kracht krijgen
van Hem die zegt: “Wat je ook over-
komt. Ik zal met je meetrekken. Ik zal
bij je zijn, al je dagen.”
 
Zalig Pasen!
Pastoor Rochus Franken

Uit het Pastoraal Team
 
Het concept van het nieuwe pastorale
beleidsplan voor de periode 2021-2025
is door het Pastoraal Team voorgelegd
aan de Pastorale Adviesraad (PAR),
waarin vertegenwoordigers van alle
Pastoraatgroepen van onze parochie
geregeld overleggen.
Het plan, dat erop gericht is dat we ook
in de komende jaren in onze dorpen
een levendige en gastvrije geloofsge-
meenschap blijven vormen en waarin
de aandacht voor de gezinscatechese
een van de speerpunten blijft, wordt nu
besproken in de Pastoraatgroepen.
Ook de Beheercommissies zullen ge-
consulteerd worden.
 
In deze coronatijd, waarin fysieke bij-
eenkomsten vaak niet of nauwelijks
mogelijk zijn, benutten we de mogelijk-
heden die het internet ons biedt met
online bijeenkomsten. We willen die
mogelijkheden blijven gebruiken, ook
wanneer we dan weer fysiek kunnen
samenkomen.
Het blijkt dat er nu geregeld mensen
deelnemen aan online bijeenkomsten
die niet naar een fysieke bijeenkomst
in de pastorie kunnen of willen komen,
zodat het online aanbod een zinvolle
aanvulling zal blijven, ook wanneer
fysieke samenkomsten weer gewoon
mogelijk zijn.
 
Er is een overleg geweest met de ge-
bedsleiders die in verschillende kernen
actief zijn, waarbij we hun ervaringen
in de afgelopen jaren hebben bespro-
ken en hebben vooruitgeblikt naar de
taken die zij in de komende jaren kun-
nen en willen vervullen. Hun inzet en
beschikbaarheid worden door het
Pastoraal Team zeer op prijs gesteld.
 
Het team heeft een planning gemaakt
voor de vieringen van de Eerste H.
Communie. In verband met het maxi-
mum aantal kerkgangers van 30 dat
geldt voor elke viering, zullen deze
vieringen niet plaatsvinden op de ge-
wone mistijden van zondagmorgen,
maar op zondagmiddag 6 en 13 juni.
Verder heeft het team besproken op
welke manier de vieringen van de
Goede Week doorgang kunnen vinden
indien de avondklok ook na 31 maart
van kracht zou blijven.
 
Diaken George Brink
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Eerste steen van de Sint Jozefkerk: 'Christus
werd ons gezonden als hoeksteen'. In 1961
bracht deken W.P.M.Haring deze steen aan.
Foto: EvdW

Een bloemengroet voor degenen die inmiddels
gevaccineerd zijn! Foto: EvdW

Vaccinatie 
Alle kamertjes van mijn zusters in het
verzorgingshuis zijn als kamertjes in
de Ark van Noach.
Nadat zr. Martha haar prik heeft gekre-
gen, zit ze nog even een kopje koffie
te drinken. Met ogen waarin ik ontroe-
ring waarneem zegt ze tegen mij: “Het
vaccin is de loopplank waarmee we de
Ark van Noach kunnen verlaten”.
 
Holkje van der Veer, dominicanes van
Neerbosch.

Afgevaardigde Kerk in Nood
hoopvol
“Reis Heilige Vader heeft wat veran-
derd.”
 
Regina Lynch, de directeur projecten
bij Kerk in Nood (ACN) die met paus
Franciscus meereisde naar Irak, ziet
bemoedigende signalen na het be-
zoek. “De reis heeft de kijk van de
meerderheid van de Irakezen op de
christenen al veranderd. Ze hebben
begrepen dat christenen niet slechts
gasten uit het Westen zijn, maar dat ze
er hun wortels hebben en echt deel
uitmaken van het land en de regio.”
 
Bron: Kerk in Nood

Ook vanuit het bisdom
Rotterdam wordt u en
ons allen een Zalig
Pasen gewenst!

'Patris corde' : Met het hart
van een vader, apostolische
brief nu beschikbaar in het
Nederlands
Vrijdag 19 maart vierde de Kerk het
hoogfeest van de heilige Jozef, de
bruidegom van de Maagd Maria en
voedstervader van Christus Jezus. Op
8 december 2020 riep paus Franciscus
2021 uit tot het jaar van Sint Jozef: die
dag was het precies 150 jaar geleden
dat paus Pius IX de heilige Jozef van
Nazareth verklaarde tot ‘Patroon van
de Universele Kerk’. Bij die gelegen-
heid werd ook de apostolische brief
Patris corde gepubliceerd, Met het
hart van een vader, die nu in de Neder-
landse vertaling beschikbaar is.
 
De brief opent met de woorden: ‘Met
het hart van een vader: zo heeft Jozef
Jezus liefgehad, die in alle vier de
evangeliën 'de zoon van Jozef' wordt
genoemd.’ De paus deelt in deze tekst
vervolgens een aantal persoonlijke
overwegingen over de ‘buitengewone
figuur’ van St. Jozef. Zijn verlangen om
dit te doen groeide tijdens de pande-
mie.
 
Gewone mensen
‘Te midden van de crisis die ons treft,
hebben we kunnen ervaren dat ons
leven wordt gebouwd en in stand ge-
houden door gewone mensen – die
meestal worden vergeten – die niet
verschijnen in de krantenkoppen en
tijdschriften of in de schijnwerpers
staan van de nieuwste show, maar die
ongetwijfeld de beslissende gebeurte-
nissen van onze geschiedenis van
vandaag schrijven: artsen, verpleeg-
kundigen, supermarktmedewerkers,
schoonmakers, verzorgers, vervoer-
ders, ordehandhavers, vrijwilligers,
priesters, religieuzen en vele, vele
anderen die hebben begrepen dat
niemand zich alleen redt.' […] schrijft
de paus.
 
Hij prijst al deze gewone mensen die
dagelijks geduld oefenen en hoop
geven. ‘Hoeveel vaders, moeders,
opa’s en oma’s, onderwijzers laten
onze kinderen niet met kleine en dage-
lijkse gebaren zien hoe ze een crisis
het hoofd moeten bieden en door-
staan, door hun gewoonten aan te
passen, de ogen omhoog te richten en
het gebed te stimuleren.

Zoveel mensen bidden, offeren en
bemiddelen voor 't welzijn van allen.’
 
Hoofdrol
De paus wijst erop dat iedereen in de
heilige Jozef de man kan vinden die
onopgemerkt blijft, de man van de
dagelijkse, discrete en verborgen aan-
wezigheid, een bemiddelaar, een
steun en een gids in moeilijke momen-
ten. ‘De heilige Jozef herinnert ons
eraan dat allen die schijnbaar verbor-
gen zijn of op de achtergrond staan,
een ongeëvenaarde hoofdrol spelen in
de heilsgeschiedenis. Aan hen allen
een woord van erkenning en dank-
baarheid,’ aldus de paus.
 
Bron: rkk

Pasen, afgebeeld op een glas-in-loodraam van
de H. Joannes de Doperkerk, Katwijk
Foto: (kerk)fotografe Diana Nieuwold
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Waarom dragen de priester
en de diaken iedere zondag
een andere kleur kleren?
Besluiten ze samen welke
kleur ze aan gaan doen tij-
dens de mis in de kerk?
 
Tijdens een katholieke kerkmis dragen
de priester en diaken inderdaad samen
dezelfde kleur. De priester en de dia-
ken dragen tijdens de mis een wit lang
gewaad, een albe, met daaroverheen
een lang gekleurd gewaad. Bij een
priester heet dit mooie overkleed een
kazuifel. Bij de diaken is het overkleed
anders van vorm, het overkleed heeft
mouwen. Het bovenkleed van de dia-
ken heet een dalmatiek.
 
Iedere viering in de kerk heeft iets weg
van het vieren van een feest. We vieren
tenslotte samen de mis! Net zoals elk
feest heeft ook iedere mis zijn eigen
thema, onderwerp, en zijn eigen ‘litur-
gische’ kleur.
De liturgische kleuren worden niet al-
leen gebruikt voor de gewaden van de
priester en de diaken, maar ook voor
alle stoffen die je tijdens de viering ziet
op het priesterkoor. Je ziet het op het
altaar, bij de ambo en bij de koorden
van de misdienaars.
 
In de katholieke kerk zijn er vijf kleuren
die tijdens de mis gebruikt worden.
Iedere kleur die gebruikt wordt heeft
een eigen betekenis, draagt een eigen
gevoel mee.
Door deze kleuren die gebruikt wor-
den, kun je meteen de betekenis zien
van wat we vieren. Zo kun je ook ont-
dekken waar we ons in het kerkelijk
jaar bevinden.
 
In het Romeinse Missaal, het grote
misboek, staat geschreven wanneer

welke kleuren worden gebruikt per
zondag. Op deze manier wordt over de
hele wereld in alle kerken dezelfde
kleur gebruikt tijdens de mis. En wor-
den de ‘eigenheid’ van de geloofsge-
heimen en het gevoel van het christe-
lijke leven over de hele wereld, in het
kerkelijk jaar uitgedrukt.
 
De gebruikte kleuren in de katholieke
kerk zijn: groen, rood, wit, paars en
roze.
 
Groen is de meest voorkomende litur-
gische kleur. Groen zie je op alle dagen
waarop er geen bijzondere gedachte-
nis of feestdag is. De kleur groen staat
voor de hoop op het eeuwig leven.
 
Wit is de liturgische feestkleur, deze
wordt gebruikt bij hoogfeesten van
Christus. Deze kleur zie je bijvoorbeeld
in de kerst- en paastijd en op feesten
van de heilige maagd Maria. Omdat het
echt voor feestdagen is, zijn zilver- en
goudkleurige gewaden op deze grote
feestdagen ook toegestaan. De kleur
wit staat voor zuiverheid, reinheid en
voor onschuld.
 
Rood staat symbool voor het bloed van
de martelaren en voor het vuur van de
Heilige Geest. Deze kleur zie je in de
kerk op Palmzondag, Goede Vrijdag,
Pinksteren en op dagen dat we denken
aan de martelaren, de apostelen en de
evangelisten.
 
Paars wordt gebruikt tijdens de ad-
vent, tijdens de vastentijd en op ande-
re boete- en voorbereidingsdagen.
Ook bij uitvaarten wordt paars gedra-
gen. Paars staat voor boetedoening,
inkeer en voorbereiding.
 
Roze is een heel bijzondere liturgische
kleur omdat zij maar op twee dagen

per jaar gebruikt mag worden! Op de
derde zondag van de adventstijd, bij
het feest ‘Gaudete’ en op de vierde
zondag van de veertigdagentijd, op
zondag ‘Laetare’. De kleur is roze,
omdat het wit van Pasen en Kerstmis
door het paars van de veertigdagentijd
of de adventstijd schijnt, als herinne-
ring aan het licht dat komen gaat. De
kleur roze is geen verplichte liturgische
kleur, wanneer kerken geen roze ge-
waden hebben mogen ze in plaats
daarvan paars gebruiken tijdens de
mis.
 
De kleurkeuze is dus niet een mode-
keus of een toevalligheid. Deze kleu-
ren gebruiken we in de kerk om te
zorgen dat we dichter bij het hart van
het Woord komen, dichter komen bij
de ontmoeting met Christus zelf.
 
Diaken Peter Winnubst

Koningin des Hemels  (Regi-
na Caeli)
 
In de paastijd wordt in plaats van de
‘Engel des Heren’ het ‘Koningin des
Hemels’ gebeden.
 
Koningin des hemels, verheug u,
alleluja.
     Omdat Hij, die gij waardig geweest 
     zijt te dragen, alleluja,
verrezen is, zoals Hij gezegd heeft,
alleluja.
     Bid God voor ons, alleluja.
Verheug en verblijd u, Maagd Maria,
alleluja.
     Want de Heer is waarlijk verrezen, 
     alleluja.
Laat ons bidden,
God, door de verrijzenis van uw Zoon
Jezus Christus onze Heer, hebt Gij de
vreugde geschonken aan de wereld.
Wij bidden U: laat ons door zijn moe-
der, de maagd Maria, eenmaal komen
tot de vreugde van het eeuwig leven.
Door Christus onze Heer. Amen.
 
Kapelaan Boris
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Heilige van de maand: Zon-
dag van de Goddelijke
Barmhartigheid
Op de eerste zondag na Pasen, ook
Beloken Pasen genoemd, is in de ka-
tholieke kerk bijzondere genade te
verkrijgen. In het Jubeljaar 2000 riep
Johannes Paulus II de zondag na
Pasen uit tot Zondag van de Goddelij-
ke Barmhartigheid.
 
Zr. Maria Faustina heeft verschijnin-
gen van Jezus gehad. Jezus heeft zich
aan haar bekendgemaakt als de God-
delijke Barmhartigheid. Aan zr. Faus-
tina heeft Jezus gevraagd de eerste
zondag na Pasen voortaan te wijden
aan de Goddelijke Barmhartigheid.
Jezus beloofde dat gelovigen die op
die dag gaan biechten en te communie
gaan, bijzondere genade zullen ont-
vangen.
 
Zr. Faustina zei ook dat Jezus aanwij-
zingen had gegeven voor een afbeel-
ding van Hem. Deze is daadwerkelijk
vervaardigd door de kunstenares Jani-
ce Balabon. Zij schilderde de verrezen
Christus uit wiens hart twee stromen
vloeien, een rode en een blauwe. In
Faustina's visioen werd uitgelegd dat
de blauwe stroom staat voor water en
de rode voor bloed. Het herinnert aan
het moment waarop Jezus aan het
kruis werd doorstoken door de Ro-
meinse militair Longinus. Het bloed
staat voor het leven van de zielen en
het water voor de reiniging van de
zielen, zodat zij gerechtvaardigd wor-
den.

Jezus gaf zr. Faustina de opdracht om
een noveen op te schrijven als voorbe-
reiding op de Zondag van de Goddelij-
ke Barmhartigheid. Op Goede Vrijdag
wordt met de noveen begonnen. Maar
je kunt deze noveen ook op elk mo-
ment van het jaar bidden.
"Ik verlang dat je gedurende deze
negen dagen alle zielen naar de bron
van mijn barmhartigheid leidt, zodat zij
daar kracht en troost uit putten en al-
lerlei genaden die zij nodig hebben
voor de moeilijkheden van het leven,
maar vooral in het uur van de dood.
Elke dag moet je een groep zielen naar
mijn hart brengen en hen onderdom-
pelen in de oceaan van mijn barmhar-
tigheid. Je zult dat doen in dit leven en
in het toekomstige. Aan de bron van

mijn barmhartigheid zal Ik aan geen
enkele ziel iets weigeren. Iedere dag
moet je mijn Vader, omwille van mijn
smartelijk lijden, om genade smeken
voor deze zielen.”
 
Hieronder vindt u de gebeden voor de
eerste drie dagen van de noveen. De
hele noveen kunt u vinden via de link:
https://hetkatholiekegeloof.nl/sub/zondag-
van-de-goddelijke-barmh/
 
Eerste dag
 
Jezus zegt: "Breng vandaag bij mij de
hele mensheid, in het bijzonder alle
zondaars, en dompel hen in de oceaan
van mijn barmhartigheid. Daarmee
verminder je mijn bittere droefheid om
de verloren zielen."
Bidden wij op voorspraak van de 'Moe-
der van Barmhartigheid' om erbarmen
voor de hele mensheid, in het bijzonder
voor de zondaars. Barmhartige Jezus,
u die vol erbarmen en vergeving bent,
let niet op onze zonden, maar op het
vertrouwen dat wij in uw oneindige
goedheid stellen. Neem ons op in uw
medelijdend Hart. Daar smeken wij U
om, omwille van de Liefde die U met
de Vader en de H. Geest verenigt.
Onze Vader
Wees gegroet
Eer aan de Vader
Eeuwige Vader, zie barmhartig neer op
de hele mensheid, in het bijzonder op
de zondaars. Wees barmhartig voor
ons omwille van het smartelijk lijden
van uw Zoon, onze Heer Jezus Chris-
tus, zodat wij allen de almacht van uw
barmhartigheid prijzen tot in eeuwig-
heid. Amen.
Onder uw bescherming nemen wij
onze toevlucht, o Heilige Moeder van
God. Versmaad onze gebeden niet in
onze nood, maar verlos ons altijd van
gevaren, o glorierijke en gezegende
Maagd, onze Vrouwe, onze Middela-
res, onze Voorspreekster. Verzoen
ons met uw Zoon, beveel ons aan uw
Zoon aan, plaats ons voor uw Zoon.
Amen.
 
Tweede dag
 
Jezus zegt: "Breng vandaag bij mij alle
priesters en alle godgewijde personen
en dompel hen in mijn onpeilbare
barmhartigheid. Zij zijn het die mij de
kracht gaven mijn bitter lijden te verdu-
ren. Zij zijn de kanalen, waardoor mijn

barmhartigheid over de hele mensheid
wordt uitgestort."
Bidden wij voor de priesters en kloos-
terlingen op voorspraak van de 'Moe-
der van de Kerk, de Middelares van
alle genade'. Barmhartige Jezus, van
U komt alle goedheid. Wij bidden U,
vermeerder de genade in de zielen van
de priesters en de kloosterlingen,
zodat zij zich hun heilige roeping ten
diepste bewust zijn en zich vol vertrou-
wen toeleggen op de werken van uw
barmhartigheid. Geef dat ze door hun
voorbeeld de zielen brengen naar de
Vader van barmhartigheid en Hem
verheerlijken.
Onze Vader
Wees gegroet
Eer aan de Vader
Hemelse Vader, zie vol goedheid neer
op uw uitverkorenen en geef hun de
genade van uw zegen, zodat zij door
de verdiensten van uw Zoon vol ijver
werken voor het heil van de mensen
en voor hen de volheid van uw barm-
hartigheid verkrijgen. Amen. Onder uw
bescherming nemen wij onze toevlucht
...

Derde dag
 
Jezus zegt: "Breng vandaag bij mij alle
trouwe en vrome zielen en dompel hen
in de oceaan van mijn barmhartigheid.
Deze zielen hebben mij getroost op
mijn kruisweg. Zij waren de druppel
troost in de oceaan van mijn smart."
Bidden wij voor allen die trouw blijven
aan het ware geloof, op voorspraak
van Maria, hulp der Christenen. Barm-
hartige Jezus, U wilt de genadeschat-
ten van uw barmhartigheid aan alle
mensen in overvloed schenken. Wij
bidden U, bemoedig alle trouwe zielen
met de genade van volharding en ont-
steek in hen, met uw onpeilbare liefde,
de liefde tot uw hemelse Vader.
Onze Vader
Wees gegroet
Eer aan de Vader
Algoede Vader, zie vol liefde neer op
de trouwe zielen. Sterk hen, omwille
van het smartelijk lijden van uw Zoon,
met de volheid van genade van uw H.
Geest, zodat zij met alle engelen en
heiligen uw oneindige barmhartigheid
prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Onder
uw bescherming nemen wij onze toe-
vlucht ...

Kapelaan Boris 
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Maand kalender APRIL 2021
1 april Witte Donderdag
2 april Goede Vrijdag
3 april Stille Zaterdag

 4 april Eerste Paasdag
 5 april Tweede Paasdag
11 april Zondag van de Goddelijke

Barmhartigheid, zie pag. 7

Bron: internet/images

Kinderpassie met passie gezongen
In deze tijd van corona is er nog steeds weinig mogelijk voor
alle koren. Waar kinderkoren meestal achterin de rij worden
geplaatst, is het nu de tijd voor De Vrolijke Noot om muzikaal
op de voorgrond te treden. Zo is er soms toch nog een
voordeel te halen uit deze nare periode. "Elk nadeel heeft
zijn voordeel", sprak Johan Cruijff ooit. Want de kinderen
van De Vrolijke Noot mochten wel en hebben dus ook ge-
repeteerd de afgelopen maanden. En zo ontstond het idee
om dit jaar in deze barre tijd een Kinderpassie online uit te
gaan brengen! Waar vieringen in de kerken tot op heden
muzikaal gezien zijn uitgekleed met louter één enkele
zanger of een trio kunt u nu weer genieten van het aanste-
kelijke enthousiasme van een heel kinderkoor. 
 
Van palmtak tot verlaten graf
Er is flink gerepeteerd en de kinderen hebben met gevoel
de vele, mooie toepasselijke Nederlandstalige liederen, van
diverse bekende schrijvers, gezongen tijdens de opname.
Het hele passieverhaal wordt verteld en is naadloos verwe-
ven met alle liederen. ‘Jubelende mensen’, ‘Laatste
avondmaal’, ‘Angst en verraad’, ‘Kruisiging en verdriet’
krijgen een schitterende muzikale vertaling uitmondend in
‘Hoop en nieuw leven’. Een mooi begin van de Goede Week
door deze Kinderpassie te bekijken, te beluisteren en te
beleven met alle zintuigen. Geniet ervan hoe deze kinderen
hun eigen muzikale verhaal van de hoop voor u uitvoeren.
Alles wordt muzikaal begeleid door pianist Niek van der
Meij. Agnes Bol: "Wij hopen alle parochianen, en hopelijk
nog veel meer belangstellenden hier iets moois te kunnen
bieden, dus stuur deze link maar door naar derden”.
 
Link: https://youtu.be/LGaeay7PHTU
 
Agnes Bol, dirigente De Vrolijke Noot

Tour of Faith op Palmzondag
Tour of Faith op Palmzondag
Op 28 maart was het Wereldjongerendag. Iedereen tussen
de 14-30 jaar was van harte uitgenodigd om met andere
jongeren van het bisdom Rotterdam de Wereldjongerendag
te vieren. Mgr. Van den Hende nodigde alle jongeren uit
om Palmzondag samen te komen vieren.
 
Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van het
jongerenpastoraat bisdom Rotterdam. Als je de pagina
volgt, krijg je automatisch de uitnodiging voor de volgende
bijeenkomst. Of meld je aan via een mail naar d.buhler@-
bisdomrotterdam.nl. Via Desiree Bühler kun je je ook
aanmelden voor de WhatsApp-groep van het jongerenpas-
toraat.
 
De Wereldjongerendag op Palmzondag was een speciale
editie van de Tour of Faith. Dit is de maandelijkse jonge-
renontmoeting voor jongeren van 16-30 jaar in het bisdom
Rotterdam. Tijdens Tour of Faith ben je te gast in een pa-
rochie en vier je de eucharistie met bisschop Van den Hende
als celebrant. Er is een geloofsgesprek en een gezamen-
lijke (brood)maaltijd als afsluiting. Je bent van harte welkom
hieraan deel te nemen. Tour of Faith vindt plaats op de
laatste zondag van de maand.
 

Online ontmoeting rond de priester- en   
diakenopleiding in het bisdom Rotterdam
Op zondag 14 maart vond de Oriëntatiedag van Vronesteyn
plaats. Het was een online bijeenkomst voor mannen die
nadenken over de vraag of God ze roept tot het priester-
schap of diaconaat. Op dit moment zijn er drie belangstel-
lenden, vertelt rector Broeders. Op de Oriëntatiedag ging
hij samen met bisschop Van den Hende in gesprek met de
deelnemers. Rector Broeders is positief over deze wijze
van ontmoeten.
“Digitaal samenkomen is een heel geconcentreerde manier
van met elkaar spreken. Je kijkt elkaar recht in het gezicht
en er is weinig afleiding door de omgeving. Normaal komen
mensen als ze Vronesteyn bezoeken op een voor hen
nieuwe plek. Online konden ze nu vanuit hun eigen huis in
gesprek. Het leidde tot een heel goed gesprek. Het was
een heel positieve ervaring.”
“Na de opening met een roepingengebed, zijn we met elkaar
in gesprek gegaan over roeping”, vertelt de rector. “We
hebben daarover gesproken als het zetten van een stip aan
de horizon en op weg gaan. Dat hebben we verbonden met
het thema van Roepingenzondag dit jaar: Wees niet bang,
kom dichterbij. Dus: zet die stip op de horizon en ga op weg
er naartoe en maak werk van je roeping.”
Bisschop Van den Hende sprak met de deelnemers over
de roeping tot priester of diaken. Rector Broeders:
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Nalaten aan de parochie
Het bisdom Rotterdam heeft vijf artikelen beschikbaar ge-
steld aan parochies om te plaatsen in parochiebladen en
op parochiewebsites. Het doel van de artikelen is om meer
bekendheid te geven aan het onderwerp ‘Nalaten aan de
parochie’ en het bespreekbaar te maken.
 
Deel 4
 
Nalaten aan uw parochie is een waardevolle en troost-
rijke optie
 
Het rijk van God is niet op een landkaart te vinden, het
begint in de harten van mensen. Vanuit onze kerkgebouwen
komen wij tot allerlei vormen van naastenliefde en vrijwilli-
gerswerk. Samen vormen we een netwerk van liefde, ver-
bonden met Christus, waarbij we ons geloof voeden en
vieren in de liturgie. In de catechese verdiepen we ons
geloof en geven we het door aan anderen. Zo kan die
Blijde Boodschap ook voortleven in de harten van volgende
generaties.
 
Voor steeds meer katholieken is het opnemen van de pa-
rochie in het testament een waardevolle en troostrijke optie.
Wilt u nadenken over het opnemen van de parochie in uw
nalatenschap? Zo kunnen we de Kerk, die een netwerk van
liefde is, samen doorgeven aan volgende generaties.
 
Er leven veel praktische vragen rond het opstellen van een
testament en nalaten. Hieronder vindt u een antwoord op
de vraag: hoe kan ik nalaten?
 
Hoe kan ik nalaten?
Nalaten kan op twee manieren: via een legaat of via een
erfstelling. Een legaat is een vaste som geld of een bepaald
goed van vaste waarde, zoals een huis, een schilderij of
antiek. Het is goed om na te gaan wie u wat wilt nalaten. U
kunt ook nalaten via een erfstelling. Dat is niet een vast
bedrag, maar een percentage van uw nalatenschap. Erfge-
namen zijn de mensen of organisaties die u een erfstelling
nalaat. Zij ontvangen een aandeel na aftrek van de uitkering
van legaten en eventuele schulden. Behoort uw parochie
tot de begunstigden? Dan zijn beide vormen geschikt. Wat
u ook kiest, in alle gevallen zullen uw medeparochianen u
erg dankbaar zijn voor uw mooie gebaar.
 

Bron: bisdom Rotterdam

Online bijeenkomst over nalaten aan de kerk
Aandacht geven aan nalatenschappen is het overwegen
meer dan waard. Parochies ontvangen door de jaren heen
regelmatig nalatenschappen en veel goede doelen geven
met succes aandacht aan dit onderwerp.
De online bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 13 april
van 20.00-21.30 uur.
 
Op deze avond gaan we in gesprek over aandacht voor
nalatenschappen in uw parochie. Dat doen we 1) aan de
hand van recente inzichten in nalatenschappen en 2) met
het materiaal dat voor parochies werd ontwikkeld in het
bisdom Rotterdam.
 
“We hopen u te ontmoeten bij deze online bijeenkomst om
samen te verkennen hoe parochies op een respectvolle en
zorgvuldige manier aandacht kunnen geven aan nalaten-
schappen”, schrijft algemeen econoom John Bakker in de
uitnodiging die mede namens de organisatoren Ad Sosef
en Martijn Erkens werd verzonden aan parochies.
 
Aanmelden kan via economaat@bisdomrotterdam.nl. Doet
u dat vóór 9 april. Geef s.v.p. ook uw adres door, zodat wij
u voorafgaand aan de bijeenkomst het beschikbare infor-
matiepakket kunnen toesturen. Een dag voor de bijeen-
komst ontvangt u de link om deel te kunnen nemen.
Voor meer informatie zie:
bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk
 
Bisdom Rotterdam

Hebt u al eens nagedacht over uw testament? Naast uw
dierbaren ook de parochie opnemen in uw testament is het
overwegen meer dan waard. Heeft u behoefte aan een
gesprek over uw nalatenschap? Dan kunt u contact opne-
men met het secretariaat van uw parochie. Zij verwijzen u
door naar de juiste persoon met wie u hierover kunt spreken.
Daarnaast kan ook een notaris u van dienst zijn. Hij of zij
is deskundig en kan een testament voor u vastleggen. Ook
kunt u meer lezen over nalaten aan de parochie in de
brochure ‘Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwe-
gen meer dan waard’. U kunt de brochure vinden op de
website van het bisdom Rotterdam, of aanvragen bij het
secretariaat van uw parochie.

“God roept ons en het is aan ons om te antwoorden. Bij het
nadenken over de vraag of God je roept tot het priester-
schap of diaconaat is het belangrijk om dat niet voor jezelf
te houden, maar erover in gesprek te gaan. Je kunt het
samenvatten met drie g’s: gebed, gesprek, gemeenschap.
Oftewel: ga erover in gebed en breng het in gesprek in de
gemeenschap van de Kerk. Wacht niet passief af, maar doe
er iets mee als die vraag je bezighoudt.”
 
Heb je vragen over de vorming en opleiding tot priester of
diaken? Neem dan contact op met rector Broeders, telefoon
070-3873804.
 
Bisdom Rotterdam
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Kerkfoto's De Goede Herder
Kerkfotograaf Diana Nieuwold maakte deze foto's in september 2020. 
Linksboven: Het speciale frontontwerp van het door orgelmakers Elbert-
se vernieuwde orgel  maakte het rozetraam van St. Petrus - gemaakt
door Joep Nicolas - in 2011 weer zichtbaar. Glas-in-lood-raam van Abel,
door Joep Nicolas. Doopkapel, met beeldwerk van ijzeraarde, gemaakt
door Charles Vos, voorstellend de doop van Christus door Joannes de
Doper. Detail van het door Willem Nijs uit teakhout gehakte Mariabeeld,
boven het Maria-altaar.                                                                       HR
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Het bewijs dat God bestaat (7)
Wat vooraf ging
Een aanwijzing dat God bestaat ontdekken we door naar
onszelf te kijken. Diep in ons bestaat een onuitroeibaar
verlangen. Uiteindelijk stelt iedereen vragen als: Waar doe
ik het allemaal voor? 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.' 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.
.
Het bewijs dat God bestaat? (7)
Een andere aanwijzing voor het bestaan van God is ons
gevoel voor goed en kwaad.
 
'Iedereen heeft wel eens mensen ruzie horen maken.(…)
Ze zeggen dingen zoals: ‘Wat zou je ervan vinden als ze
tegen jou zo deden?’ – ‘Dat is mijn stoel, ik zat hier eerst’ –
‘Laat hem met rust, hij doet jou toch ook niets?’ (…) – ‘Kom
op, je hebt het beloofd’. (…) Wat mij in dit alles interesseert
is dat iemand die zulke opmerkingen maakt daarmee niet
alleen zegt dat het gedrag van de ander hem toevallig niet
aangenaam is. Zo iemand beroept zich op een of andere
gedragsnorm en verwacht dat de ander die ook kent. En
die ander zegt maar heel zelden ‘Hoepel toch op met je
norm’.(…) Ruzie maken betekent proberen aan te tonen
dat de ander fout is geweest. En dat is een zinloze onder-
neming zolang je niet samen een vorm van overeenstem-
ming hebt bereikt over wat Goed en wat Fout is.’ (C.S.Lewis,
Onversneden Christendom, Kok-Kampen, 2009, blz. 17,18)
 
Een natuurlijk gevoel voor goed en kwaad?
Het Tweede Vaticaans Concilie zegt: ‘In het diepst van zijn
geweten ontdekt de mens een wet, die hij zichzelf niet
gegeven heeft, maar waaraan hij moet gehoorzamen. De
stem van deze wet spoort hem voortdurend aan, het goede
lief te hebben en te doen, en het kwade te vermijden, en
op het juiste ogenblik zegt ze hem diep in zijn hart: doe dit,
doe dat niet. Want de mens heeft een wet, die door God in
zijn hart geschreven is.’ (Gaudium et Spes no 16)
 
Volgens het Concilie hebben we allemaal een natuurlijk
gevoel voor goed en kwaad. Dit is afkomstig van God. Het
is de stem van God in ons geweten.
 
Ik kan in theorie zeggen dat ik mag liegen als ‘ik me daar
goed bij voel.’ Maar ik vind het echt niet leuk als mijn beste
vriend voortdurend tegen mij liegt. Mensen gedragen zich

zelf vaak niet op een juiste wijze, maar verlangen dat wel
van anderen. Daarmee bevestigen ze het bestaan van een
gemeenschappelijk gevoel van goed en kwaad.
 
‘Hij zal misschien een belofte aan jou verbreken, maar
probeer je dan een belofte aan hem te verbreken, dan klaagt
hij onmiddellijk dat dat ‘niet netjes’ is.’ (C.S.Lewis, Onver-
sneden Christendom, blz. 20)
 
Normen worden bepaald door de tijd waarin we leven?
“Maar pastoor, wordt wat we goed en kwaad noemen niet
door de cultuur bepaald en de tijd waarin we leven? Dat is
toch mensenwerk? Dat heeft niets met God te maken.”
 
Als dat waar is, hoe komt het dan dat in de meest uiteen-
lopende tijden en culturen steeds dezelfde fundamentele
waarden en normen worden aangetroffen? Veruit de
meeste culturen verwerpen bijvoorbeeld moord en diefstal.
 
‘Wij moeten erkennen dat er handelingen zijn die bij ieder
van ons een reactie van afschuw oproepen.(...) En wanneer
mensen de dodenkampen in Auschwitz of Birkenau bezoe-
ken (...) zeggen zij niet alleen maar lachend, ‘die daders
hadden wel heel andere normen dan ik. Wat is deze wereld
toch wonderlijk divers.’ Nee, zij zeggen: ‘Dit is verkeerd’.’
(S.Hahn. Redenen om te geloven, de Boog, 2008, blz.
46,47)
 
Wordt vervolgd!
Pastoor Rochus Franken
 
Tip om te lezen: een boek van C.S. Lewis
In de artikelen van pastoor Franken wordt vaak verwezen
naar het boek ‘Onversneden Christendom’ van C.S. Lewis.
Dit boek is een aanrader! Het is een klassieker. C.S. Lewis
laat op een eenvoudige manier zien wat het christelijk geloof
wel en niet inhoudt. Lewis heeft ontelbaren in hun geloof
geïnspireerd. Wat hij schrijft is helder, maar zeker niet op-
pervlakkig.
 
 
Uitgver: Kok-
Kampen
11e druk
februari 2016
224 pagina's
ISBN nummer:
9789043526548
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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

Pasen 2021
Voor het tweede jaar achtereen een andere veertigdagen-
tijd en Pasen dan we voorheen gewend waren. In mijn
gevoel hebben we net Kerstmis gevierd. Toch hebben we
het eerste kwartaal van 2021 alweer achter de rug. We
naderen het einde van de veertigdagentijd en gaan op naar
het Hoogfeest van Pasen. De afgelopen weken waren voor
ons een tijd van bezinning en inkeer. Helaas of gelukkig,
daar komt-ie weer, corona maakte het dit jaar wel heel in-
tensief.
 
Zelfs de seculiere wereld maakt(e) een periode van sober-
heid mee. Winkels, scholen, restaurants, etc. gesloten.
Beperkte onderlinge contacten. Mensen werden en worden
op zichzelf teruggeworpen en denken meer dan voorheen
over levensvragen na. Wanneer zal dit eindigen?
 
Wanneer het ons gegeven wordt geloven wij echter dat
Pasen ons de zekerheid biedt van een betere toekomst.
Met of zonder corona. Zo hoop ik onder andere om bij ‘het
aardse’ te blijven, dat de geplande jubileumactiviteiten rond
het 175-jarig bestaan van onze parochie(kern) in de twee-
de helft van dit jaar toch nog door zullen kunnen gaan.
Kortom, vol vertrouwen de komende tijd tegemoet en met
elkaar een heel goede Pasen toegewenst.
 
Leen de Best, voorzitter BC

In Memoriam 
 
Geschokt namen wij  kennis van het onverwachte
overlijden op 11 maart van Harry van Mierlo op
84-jarige leeftijd. Harry was vanaf 1980 tot 1995
voorzitter van het toenmalige kerkbestuur, wat later
parochiebestuur heette. Na zijn pensionering,
medio 2003, kwam Harry weer terug als voorzitter,
want stilzitten, daar was hij nog lang niet aan toe.
Deze functie heeft hij bekleed tot eind 2011. 
 
In jaren 2010/2011 heeft hij de voortrekkersrol op
zich genomen om samen met bestuurders van de
andere parochies te komen tot een fusie van de
huidige Augustinusparochie, waarvan wij sinds
2012 deel uitmaken. Daarnaast is Harry ook vele
jaren voorgegaan in gebeds- en communievierin-
gen in onze parochiekerk en bij de Laurentius Ge-
meenschap in Rijnsburg. 
 
Als dank voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid
bij onze kerkgemeenschap heeft Harry in 2012 de
pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifi-
ce' ontvangen. Een markant persoon is heenge-
gaan en Harry van Mierlo  zal in onze herinnering
blijven als een krachtige persoonlijkheid.
 
Na de afscheidsdienst op 19 maart is Harry begra-
ven op het parochiekerkhof. 
 
Dat hij moge rusten in vrede! 
Namens de Beheercommissie,
Jeanne van der Valk
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Afscheid na 21 jaar
Zo, de laatste vergadering met de stuurgroep liturgie zit er
op. Nu alleen nog de laatste vergadering met de Pastoraat-
groep en dan stop ik na 21 jaar als coördinator liturgie.
 
Wat is dat vreemd. Ik heb 21 jaar met heel veel plezier en
enthousiasme mezelf ingezet voor de liturgie in de parochie
en alles wat daarbij kwam kijken als parochiebestuurslid.
En later als pastoraatgroepslid. In 1999 ben ik gevraagd
door Peter van der Perk om voorzitter te worden van het
liturgisch overleg, zoals het toen nog heette. Daar zat ik in
namens de werkgroep Laurentius Gemeenschap Rijns-
burg.
 
Wat vliegt de tijd en wat gebeurt er veel als je terugkijkt op
zo’n periode. Het is alsof het gisteren was. De Laurentius
Gemeenschap bestaat niet meer. Pastoor Ammerlaan, die
toen net begon, vlak nadat ik mijn zending van de bisschop
kreeg als parochiebestuurslid en die zijn 40-jarig priester-
jubileum vierde. Joke Vermeulen, die in de parochie als
pastoraalwerkster werkte, door wie ik de inlegvellen ben
gaan maken als onderdeel van mijn taak als parochiebe-
stuurslid liturgie.
 
Na de dood van pastoor Ammerlaan stond een korte peri-
ode Joke Vermeulen aan het roer, en kwam Jan Lamberts
in 2006 in beeld. Met hem heb ik de Werkgroep Bijzondere
Vieringen opgezet, zodat er een breder draagvlak zou zijn
bij het voorbereiden van bijzondere vieringen zoals Pasen,
Kerst en themavieringen. We keken naar de orde van dienst
voor communievieringen. De liturgie werd steeds interes-
santer. Ik ging de pastorale school volgen hierdoor, wilde
zoveel mogelijk leren en weten. Uiteraard werd liturgie mijn
specialisatie. In 2010 ben ik dan ook de opleiding tot ge-
bedsleider gaan volgen met als mentor kapelaan Stephan
Kuik. Dit alles voortvloeiend uit mijn liefde voor de liturgie.
Een logisch en natuurlijk proces: lector was ik al in Rijnsburg
en ik vond en vind het fijn om Gods Woord te lezen en te
laten horen. In de tijd van Jan Lamberts is ook de  werkgroep
Taizévieringen opgericht en die is er nog steeds, ook iets
wat ik niet los zal laten.
 
En zo zijn we heel wat voorgangers verder, en heb ik heel
wat medeparochiebestuurders en  -pastoraatgroepsleden
als collega gehad in die 21 jaar. Ik ben hen allen zeer er-
kentelijk voor hun samenwerking, kennis en gezelligheid.

De stuurgroep liturgie is in de loop van de jaren natuurlijk
ook veranderd van samenstelling, maar de twee grote
constanten waren en zijn Harry Grimbergen en Agnes Bol.
Vanaf deze plek wil ik hen bedanken voor hun inzet voor
de liturgie, zij doen dit nog langer dan ik. Agnes en Ralph
Severens wil ik samen veel succes wensen in de nieuw te
vormen Centrale Liturgieraad. Die is voor de gehele paro-
chie Augustinus. Want met de komst van een nieuwe
pastoor breekt er weer een nieuw tijdperk aan en daarom
is het ook goed om te gaan. Het moet ook, ik krijg geen
verlenging meer. Nieuwe mensen, nieuwe plannen, een
frisse wind, een nieuwe geest. Door de Centrale Liturgie-
raad zal de vorming van de parochie H. Augustinus meer
zichtbaarheid krijgen en de communicatie helderder en
transparanter worden.
 
Ik wil Ralph Severens, u kent hem als één van de kosters,
veel succes wensen als pastoraatgroepslid liturgie voor in
ieder geval de komende 4 jaar. Hij zal alle zaken rondom
liturgie begeleiden. Het afgelopen jaar heeft hij al meege-
lopen, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het hem gaat
lukken en dat u hem weet te vinden voor vragen en opmer-
kingen inzake liturgie.
 
Voor de duidelijkheid: ik zal mijn werk op het secretariaat
gewoon blijven doen. Ook zal ik coördinator corona blijven
zolang als dit nodig is.
 
Vanaf deze plaats wil ik iedere vrijwilliger die met liturgie te
maken heeft bedanken voor de fijne samenwerking de af-
gelopen 21 jaar. Ik heb ieder contact als opbouwend en
positief ervaren. Ik heb veel geleerd, daar ben ik dankbaar
voor en ook voor alle kansen die ik gekregen heb. En nu
wacht ik af wat er op mijn pad komt. Waar God me toe roept.
Op Hem vertrouwend dat dit ook iets bezielends zal zijn
zoals de afgelopen 21 jaar.
 
Groetjes, Anneke Noordermeer-Karremans

                                                                                                Foto: pvh

Voortgang Actie Kerkbalans 2021
Bent u ook zo benieuwd naar het totaal aan toezeggingen
van de Actie Kerkbalans? Welnu, op het moment dat ik dit
schrijf is zo’n 95 % van alle retourformulieren binnengeko-
men en kunnen we de stand voorzichtig opmaken. Het ziet
er weer heel mooi uit voor dit jaar, want ik kan u melden dat
er een bedrag van € 80.680 is toegezegd bij een begroting
van € 78.000, en dat er per eind februari al € 49.824 is
ontvangen, dit is 62 %. Namens onze parochiekern héél
hartelijk dank!
 
U weet dat er dit jaar voor het eerst de mogelijkheid was
om digitaal mee te doen met Actie Kerkbalans. Dit is een
bemoedigend en succesvol begin geweest, want van de
deelnemende parochianen heeft zo’n 28 % hieraan mee-
gedaan, en de meesten van hen hadden na 2 dagen hun
toezeggingsformulier al teruggestuurd. Geweldig!
 
Het proces verliep nog niet helemaal vlekkeloos, maar onze
webmaster Wim van Rijn zal dit voor volgend jaar optima-
liseren door een en ander aan te passen. Via de papieren
toezeggingen zijn er veel nieuwe e-mailadressen bijgeko-
men, zodat ook deze personen volgend jaar de mogelijkheid
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Loop of fiets jij mee voor een comfortabeler
zitplek in onze kerk?
Zaterdag 17 april van 15.00 – 17.00 uur is er een heel
speciale coronaproof sponsorloop of –fietstocht eindigend
bij onze kerk. Met elkaar willen we € 3.000,- ophalen om
kerkbankbekleding in onze kerk te kunnen realiseren om er
nu ook vanaf dit jubileumjaar met alle kerkgangers en

gasten al (zit)plezier aan te kunnen beleven. Hoe kunt u
deelnemen? Lees het inlegvel in deze uitgave. Waarom
moet u deelnemen? Lees hieronder verder.
 
Wat voor kerkgebouw hebben we?
Onze H. Joannes de Doperkerk is een neogotische kerk,
gebouwd in 1911 en is een gemeentelijk monument. Het
kerkgebouw met een capaciteit van ca. 450 zitplaatsen is
goed onderhouden en heeft een prima verwarming en ge-
luidsinstallatie, twee beamerschermen (sinds november
2015 mede door fondsen gerealiseerd) en ook mogelijkhe-
den om te filmen en direct te projecteren of via de livestream
aan mensen thuis te vertonen. De kerk heeft in totaal 84
kerkbanken. Deze kerkbanken dateren uit de vorige eeuw
en verkeren nog in prima staat, maar we ontberen… een
goede kerkbankbekleding.
 
Waarom moet u meelopen of -fietsen?
Het doel van het project ‘Project dat zit perfect’ is de aan-
schaf en plaatsing van zachte vaste kerkbankbekleding om
bij de vieringen, en zeker ook bij de vele maatschappelijke
samenkomsten in ons kerkgebouw, de gasten een geriefe-
lijker zitplaats te geven dan de klassieke houten bank. Want
buiten de twee weekendvieringen wordt onze kerk gelukkig
ook gebruikt voor diverse andere soorten samenkomsten,
zoals concerten van o.a. de Oranjevereniging Katwijk aan
den Rijn, activiteiten op Open Monumentendag, kerstcon-
certen in diverse uitvoeringen o.a. uitgezonden door RTV
Katwijk, ‘Walking dinner’, bijeenkomsten van de basis-
school De Horizon, musicaluitvoeringen, orgelconcertjes op
het Reilorgel, Passiecantate enz. Er zijn ook verzoeken voor
gebruik van het kerkgebouw als uitwijk naar een grotere
locatie om te voldoen aan de anderhalve meter afstand in
deze barre coronatijden.
 
Wat hebben we nodig om alles te realiseren?
In 2019 zijn andere kerken (o.a. in Monster, Oudewater,
Heilig Landstichting) door leden van onze evenementen-
commissie bezocht die al hun oude klassieke kerkbanken
bekleed hebben, om hun ervaringen op te halen en inspi-
ratie op te doen. Diverse foto’s uit die kerkgebouwen tonen
het beeld wat we voor ogen hebben om iets vergelijksbaars
te realiseren in ons kerkgebouw. Medio 2020 zijn de
voorbereidingen in gang gezet voor het 175-jarig jubileum
van de parochiekern in 2021, zo ook voor dit project. Om
alles te realiseren qua kerkbankbekleding, uit te laten
voeren voor de hoogmis met de bisschop van Rotterdam
op 11 juli a.s., gaat de evenementencommissie uit van een
opbrengst van € 3.000,-. Wetende dat er per zitplaats € 25,-
nodig is, bent u nu aan zet!
 
Lees verder en… meld u aan!
Wilt u er meer over weten, hoe u zich kunt aanmelden, de
coronaspelregels en meer… zie dan het inlegvel in deze
uitgave. Die informatiebrief komt ook op onze website en
in de digitale nieuwsbrief te staan en er liggen ook exem-
plaren achterin de kerk.
 
De evenementencommissie,
Hetty Mens (voorzitter), Richard Hulmer, Joke Jongeneel,
Astrid van der Valk, Gerard Bol

Foto's: Astrid van der Valk en Dirk van Egmond

Kinderwoorddienst
Wat was het leuk onze vorige bijeenkomst. We hebben echt
heel veel kaarten gemaakt. Geen palmpasenstok dit jaar
maar een palmpasen-brievenbuspakket. Supergaaf dat we
zoveel kaarten hebben gemaakt dat we echt veel parochi-
anen blij hebben kunnen maken. We hopen jullie ook nog
te zien bij de speciale gezinsvieringen op Palmpasen en
Pasen. Superfijn dat we dan steeds samen kunnen zijn,
maar na de viering op Paaszondag moeten we elkaar weer
even missen. Onze volgende bijeenkomst staat gepland op
18 april. Noteer deze datum alvast in de agenda en zorg
dat je ouders op tijd een plekje reserveren!
Tot de 18e, Linnsey en Marit

krijgen om digitaal mee te kunnen doen. Zoals gebruikelijk
houd ik u gedurende het jaar geregeld op de hoogte van
de stand van Actie Kerkbalans middels onze bekende digi-
tale thermometer in de digitale nieuwsbrief, de beamers in
de kerk en De Augustinus. Tot een volgende keer maar
weer!
 
Anneke van der Valk

gavere.gbsdevierklaver.be
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Bron: pixabay.com

Heilig Doopsel
Wanneer u uw kind wilt laten dopen of wanneer u zelf ge-
doopt wilt worden kunt u contact opnemen met het secre-
tariaat. E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met
als vermelding Heilig Doopsel. I.v.m. het coronavirus is er
nog geen datum voor de eerstvolgende Heilig Doopselvie-
ring.

Dhr. Leen van Paridon, echtgenoot van Tilly van
Paridon – Salman.
Geboren 28 juni 1938 en overleden 7 februari 2021.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donder-
dag 11 februari, waarna hij begraven werd in
Noordwijk.
 
Dhr. Ed Koek, weduwnaar van Maud Koek - Dümpel
Geboren 7 januari 1943 en overleden 13 februari
2021.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag
19 februari in het crematorium Rhijnhof in Leiden.
 
Dhr. Nico Ouwehand, echtgenoot van Jopie Ouwe-
hand – de Graaf.
Geboren 4 augustus 1945 en overleden 1 maart
2021.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 6 maart
in onze kerk, waarna hij begeleid werd naar crema-
torium Rhijnhof in Leiden.
 
Dhr. Harry van Mierlo, echtgenoot van Yvonne van
Mierlo – van Maesen
Geboren 28 juni 1936 en overleden 11 maart.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag
19 maart, waarna hij begraven werd op ons kerkhof.

Kerkvervoer
Contact RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.:
071-4033 388, 
KATWIJK en VB is Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of
06-1281 2203

Voedselmanden
Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel erg belangrijk. Wij
vragen hier echt uw warme aandacht voor. Tijdens de
openingstijden van het parochiekernsecretariaat, op de
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur, is er
ook de mogelijkheid om spulletjes voor de voedselbank af
te leveren in de manden in de kerk.

Op donderdag 8 april 2021 vindt de kledinginzame-
ling plaats.
Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur
Plaats: voor de R.K. kerk H. Joannes de Doper,
Kerkstraat 70, Katwijk

Mag ik aan u voorstellen
7 ‘Schattepetatjes’ van kinderen, 2 meiden en 5 jongens,
dit zijn de communicantjes van 2021 … tadaaaa! Inmiddels
hebben we al een paar bijeenkomsten achter de rug
waarin we elkaar beter hebben leren kennen, we meer
hebben geleerd over de Liefde van God voor ons allemaal
en dat hij er altijd zal zijn! Wow dat is toch heerlijk nieuws!
Elke bijeenkomst groeien we steeds een stukje dichter naar
de dag waarop zij hun Eerste Heilige Communie mogen
gaan ontvangen.
 
Voor de mensen die helaas geen plekje in de kerk konden
bemachtigen op zondag 28 maart, dit zijn de jongens Mike,
Kacper, Jayden, Cen, Christo en de meiden Vela en Kiki. 
 
Groeten van Marloes Jongeneel
Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie

Jayden de Man                                          Kacper Wrobel
Vela Plug                 Cen van Leeuwen     Kiki Jongeneel
Mike Plug                                                  Christo Maroun

De locatieredactieleden Paul en Piet wensen u van
harte goede Paasdagen en blijf vooral gezond.
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Vieringen door de week
Dinsdag  09.00 u EV Kapelaan Plavčić H. Willibrord Oegstgeest
Dinsdag  09.00 u EV Pastoor Franken H. Laurentius en DMG Voorschoten
Dinsdag  09.00 u EV Pater Magnin St. Jozef Wassenaar
Woensdag  09.00 u EV Kapelaan Plavčić H. Joannes de Doper Katwijk
Woensdag  09.00 u EV Pastoor Franken St. Willibrordus Wassenaar
Donderdag  09.00 u EV Pastoor Franken H. Willibrord Oegstgeest
Donderdag  09.00 u EV Kapelaan Plavčić St. Jozef Wassenaar
Donderdag  19.00 u EV Kapelaan Plavčić H. Laurentius en DMG Voorschoten
Vrijdag  09.00 u EV Pastoor Franken De Goede Herder Wassenaar
Vrijdag  18.00 u EV Kapelaan Plavčić St. Willibrordus Wassenaar

Mededeling 
Beste parochianen,
Graag willen wij uw aandacht vestigen op het volgende.
In verband met het verlengen van de avondklok, zijn de vieringen in de Goede Week vaak niet op de gebruikelijke tijd-
stippen. Leest u alstublieft zorgvuldig bovenstaand rooster.
Wijzigingen van vieringen na het drukken van De Augustinus worden op de website vermeld.
U dient zich wel bij het parochiesecretariaat aan te melden als u een viering wilt bijwonen. We mogen in verband met
de coronamaatregelen maar 30 mensen per viering toelaten.
Het pastoraal team

Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / 

Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius en DMG / 
Voorschoten Datum

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

Wasenaar
en bijzonderheden Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 Leidseweg 98 en bijzonderheden Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat 77

do. 1-apr. Witte Donderdag   19.00  EV
Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Schola

19.00 EV Pastoor Van Vliet / 
Laurentiuskoor do. 1-apr. Witte Donderdag 18.30 EV Franstalige parochie 19.00  EV Kapelaan Plavčić / 

Diaken Brink  

vr. 2-apr. Goede Vrijdag 

15.00

 19.00

 

EV

Kapelaan Plavčić 
Kruisweg / kwartet de 
vrolijke noot 
Pastoor Franken 
Kruishulde

15.00 Diaken Winnubst 
Kruisweg 15.00 

Pastoor Franken 
Kruisweg / 
Dameskoor

vr. 2-apr. Goede Vrijdag  18.00 EV Franstalige parochie 
Kruishulde  

15.00
 

19.00 EV

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

za. 3-apr. Stille Zaterdag 19.00 EV Kapelaan Plavčić 
Paaswake 19.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst 
Paaswake / 
Gemengd koor

19.00 EV
Pastoor Van Vliet 
Paaswake / 
Laurentiuskoor

za. 3-apr. Stille Zaterdag 16.30 Gezinskerk Pasen 19.00 EV

Pater Mattheus / 
Diaken Brink 
Paaswake / cantor-
organist

zo. 4-apr. Eerste Paasdag 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Schola 11.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Laurentiuskoor

zo. 4-apr. Eerste Paasdag 
11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken / 
cantores

09.30 EV Pastoor Franken / 
KWD  

ma. 5-apr. Tweede Paasdag 11.00 EV Pastoor Franken / 
Gemengd koor 11.00 EV Kapelaan Plavčić / E. 

Brouwer organist ma. 5-apr. Tweede Paasdag 09.30 EV Kapelaan Plavčić

za. 10-apr.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 10-apr.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 11-apr. Tweede zondag van 
Pasen (Beloken Pasen) 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Gemengd koor

11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Laurentiuskoor zo. 11-apr. Tweede zondag van 

Pasen (Beloken Pasen) 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor-organist

za. 17-apr.  19.00 viering vervalt 19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 17-apr.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 18-apr. Derde zondag van 
Pasen 09.30 EV Kapelaan Plavčić / 

KWD 11.00 EV Pastoor Van Vliet / 
Schola 11.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Laurentiuskoor

zo. 18-apr. Derde zondag van 
Pasen 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić / 
cantores

 09.30 EV
Pastoor Franken / 
Diaken Brink / cantor-
organist / KWD

za. 24-apr.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 24-apr.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 25-apr. Vierde zondag van 
Pasen 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Franken / 

Gemengd koor 11.00 EV
Kapelaan Plavčić / 
Diaken Winnubst / 
Laurentiuskoor

zo. 25-apr. Vierde zondag van 
Pasen   09.30 EV Kapelaan Plavčić / 

cantor-organist

za. 1-mei  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 1-mei  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 2-mei Vijfde zondag van 
Pasen 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Dameskoor

zo. 2-mei Vijfde zondag van 
Pasen 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken / 
cantores

 09.30 EV Pastoor Van Vliet / 
cantor-organist
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Speciale vieringen door de week
Woensdag 7 april 19.00 u Actueel Avondgebed, gbl Naber H. Laurentius/DMG Voorschoten
Donderdag 8 april 09.00 u Verliesviering, gbl Noordermeer Joannes de Doper Katwijk
Woensdag 28 april 20.15 u Rozenkransgebed, gbl Günther H. Willibord Oegstgeest

Vieringen Kapelaan Plavčić
Maandag (Ma. 26/4 niet) 13.30 u Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 15.00 u St. Willibrordus Wassenaar
Dinsdag 08.00 u Rozenkrans en Aanbidding tot 09.00 u H. Willibrord Oegstgeest
Woensdag 13.30 u Rozenkrans en Aanbidding tot 15.00 u St. Jozef Wassenaar
Vrijdag 17.30 u Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 20.00 u St. Willibrordus Wassenaar
Zaterdag 07.00 u Rozenkrans en Aanbidding tot 09.30 u H. Willibrord Oegstgeest
Zondag (Zo. 25/4 niet) 18.30 u Rozenkrans en Aanbidding tot 20.00 u Joannes de Doper Katwijk

Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / 

Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius en DMG / 
Voorschoten Datum

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

Wasenaar
en bijzonderheden Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 Leidseweg 98 en bijzonderheden Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat 77

do. 1-apr. Witte Donderdag   19.00  EV
Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Schola

19.00 EV Pastoor Van Vliet / 
Laurentiuskoor do. 1-apr. Witte Donderdag 18.30 EV Franstalige parochie 19.00  EV Kapelaan Plavčić / 

Diaken Brink  

vr. 2-apr. Goede Vrijdag 

15.00

 19.00

 

EV

Kapelaan Plavčić 
Kruisweg / kwartet de 
vrolijke noot 
Pastoor Franken 
Kruishulde

15.00 Diaken Winnubst 
Kruisweg 15.00 

Pastoor Franken 
Kruisweg / 
Dameskoor

vr. 2-apr. Goede Vrijdag  18.00 EV Franstalige parochie 
Kruishulde  

15.00
 

19.00 EV

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

za. 3-apr. Stille Zaterdag 19.00 EV Kapelaan Plavčić 
Paaswake 19.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst 
Paaswake / 
Gemengd koor

19.00 EV
Pastoor Van Vliet 
Paaswake / 
Laurentiuskoor

za. 3-apr. Stille Zaterdag 16.30 Gezinskerk Pasen 19.00 EV

Pater Mattheus / 
Diaken Brink 
Paaswake / cantor-
organist

zo. 4-apr. Eerste Paasdag 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Schola 11.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Laurentiuskoor

zo. 4-apr. Eerste Paasdag 
11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken / 
cantores

09.30 EV Pastoor Franken / 
KWD  

ma. 5-apr. Tweede Paasdag 11.00 EV Pastoor Franken / 
Gemengd koor 11.00 EV Kapelaan Plavčić / E. 

Brouwer organist ma. 5-apr. Tweede Paasdag 09.30 EV Kapelaan Plavčić

za. 10-apr.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 10-apr.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 11-apr. Tweede zondag van 
Pasen (Beloken Pasen) 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Gemengd koor

11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Laurentiuskoor zo. 11-apr. Tweede zondag van 

Pasen (Beloken Pasen) 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor-organist

za. 17-apr.  19.00 viering vervalt 19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 17-apr.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 18-apr. Derde zondag van 
Pasen 09.30 EV Kapelaan Plavčić / 

KWD 11.00 EV Pastoor Van Vliet / 
Schola 11.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Laurentiuskoor

zo. 18-apr. Derde zondag van 
Pasen 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić / 
cantores

 09.30 EV
Pastoor Franken / 
Diaken Brink / cantor-
organist / KWD

za. 24-apr.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 24-apr.  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 25-apr. Vierde zondag van 
Pasen 09.30 EV Pastoor Franken 11.00 EV Pastoor Franken / 

Gemengd koor 11.00 EV
Kapelaan Plavčić / 
Diaken Winnubst / 
Laurentiuskoor

zo. 25-apr. Vierde zondag van 
Pasen   09.30 EV Kapelaan Plavčić / 

cantor-organist

za. 1-mei  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 1-mei  19.00 EV Pastoor Franken

zo. 2-mei Vijfde zondag van 
Pasen 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Dameskoor

zo. 2-mei Vijfde zondag van 
Pasen 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken / 
cantores

 09.30 EV Pastoor Van Vliet / 
cantor-organist

17

Liturgische Agenda van do. 1 april t/m zo. 2 mei 2021



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
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
Redactie Website:
E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl
 

Bron: Wikipedia

Een bijzondere opdracht
Toen in 2003 het boek 'De Da Vinci Code' van Dan Brown
verscheen, was het een megasucces. Dan Brown speelde
met gegevens die iedereen dacht te kennen: het Laatste
Avondmaal, een fresco van Leonardo da Vinci in het
klooster van Sancta Maria delle Grazie bij Milaan. Tellen.
Het zijn er toch twaalf, maar toch….. allemaal apostelen?
Het kunstwerk werd via internet opgezocht, achtergronden
nageplozen. Het verhaal boeide en iedereen vroeg zich af
wat het geheim was.
Ik moest aan deze schildering denken toen ik las wat het
schilderij van Tintoretto met hetzelfde onderwerp teweeg
kan brengen. Biedt dat ook een geheim? Tintoretto schil-
derde zijn verhaal op een totaal andere manier. In plaats
van een strakke horizontale ordening plaatst hij de figuren
in een schuine opstelling, waardoor we als het ware inkijken
in de ruimte: we worden deelgenoten. Het is levendig.
Dienstboden dragen eten en drank aan. Maar toch is alles
gericht op de centrale figuur in een verblindend licht: Jezus.
In een groot artikel in Trouw van 16 maart 2021 over de
ervaringen met dit schilderij vertelt oud-diplomaat Edy
Korthals Altes over hoe bijzonder dit werk voor hem is ge-
worden in zijn kijk op het leven.

De voorstelling is totaal anders van opzet dan die van Da
Vinci. Daar zitten in een keurige ordening groepjes mannen
naast Jezus te wachten op wat hen geboden gaat worden.
Tintoretto schildert deze gebeurtenis in een totaal andere
dynamische compositie. Het is een bijna chaotische aanblik
van een bijzonder moment: Jezus deelt het brood dat hij
zijn lichaam noemt uit aan zijn volgelingen. Een licht zijn
als opdracht. Het licht van Jezus raakt deze tafelgenoten:
een bezielende opdracht. Dat deze boodschap overkomt
wordt zichtbaar in het licht rondom hun hoofden. Behalve
bij één: Judas die nog steeds op zijn vingers zit te bereke-
nen hoe zijn verraad hem geld heeft opgeleverd. Dit moment
gaf de diplomaat het inzicht over zijn werk als ambassadeur
voor Nederland in de NATO. Daar werd in die tijd van de
Koude Oorlog gesproken over hoe de militaire kracht van
de NATO kon worden ingezet. Dit was voor hem niet meer
naar zichzelf toe te verantwoorden. In 1985 nam hij ontslag
en dit werd hem eervol verleend. De mens is deel van de
goddelijke schepping en heeft daarin zijn/haar verantwoor-
delijkheid om te zorgen voor mens en natuur. Macht en
oorlog staan voor Korthals Altes lijnrecht tegenover respect
en zorg: dood tegenover leven.
Deze lichtende boodschap, het visioen van Korthals Altes,
is een opdracht van een orde die uitgaat boven eigenbe-
lang, geeft zin aan ons bestaan. De opdracht van Jezus is
helend te zijn. De eucharistie is geen consumeren, waar de
apostelen van Da Vinci op uit waren, maar een opdracht
om het licht van Christus uit te dragen. Pasen is dan de
boodschap tot nieuw leven.
 
Dik Kompier

Op 13 juni zullen zeven kinderen in een extra viering
‘s middags hun Eerste Heilige Communie doen.
Wij wensen hen een goede voorbereiding op de
zondagen 18 en 25 april, 2, 9, 16 en 30 mei.

Wij gedenken...
...Johanna Petronella Maria (Jo) de Vroom-
Kloosterman, weduwe van Wim de Vroom, moeder en
oma. Jo werd op 29 juni 1929 geboren en overleed op 11
maart. Het afscheid heeft in besloten kring plaats gevonden
op donderdag 18 maart.
 
Moge deze lieve dode rusten in Gods licht en vrede.
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Impressie van het priesterkoor, met daarin het hoogaltaar uit Warmond
geprojecteerd

Andere tijden
Onder dit kopje schreven wij in De Augustinus van decem-
ber 2020 - januari 2021 over de inrichting van onze kerk,
met name van het priesterkoor. In onze H. Willibrordkerk
heeft Vaticanum II, het Tweede Vaticaans Oecumenisch
Concilie dat van 11 oktober 1962 tot 8 december 1965 werd
gehouden, geleid tot een volledig aangepast priesterkoor.
Daarbij verdween het hoogaltaar, het tabernakel werd opzij
geplaatst en het koor kreeg een plek op het priesterkoor:
samen rond de altaartafel. Ook het orgel verhuisde van het
oksaal naar het priesterkoor.
Maar ….. tijden veranderen en zo ook de visie vanuit ‘de
Kerk’ op bijvoorbeeld de plaats van het Heilig Sacrament,
dat toch een centrale plek in ons geloof heeft, naast de
belangrijke plek van het volk Gods.
Om de vier jaar vindt er vanuit het bisdom een canonieke
visitatie plaats in de parochies. Al een aantal keren is
daarbij, voor wat onze H. Willibrordkerk betreft, verzocht
om ons tabernakel te verruilen voor weer een hoogaltaar,
centraal op het priesterkoor.
De consequentie is: verplaatsing van en/of wellicht vervan-
ging van het orgel en alle bouwkundige aanpassingen die
daarbij komen kijken. We verkeren in de gelukkige omstan-
digheid dat er een legaat beschikbaar is, waaruit we de
verplaatsing, de eventuele vervanging en het onderhoud
(voor de komende jaren) van het orgel kunnen financieren.
Het legaat is hiervoor geoormerkt en kan niet aan iets an-
ders besteed worden.
Door de verkoop van Mariënhaven, het voormalige groot-
seminarie in Warmond, kwam het fraaie, 17e-eeuwse uit
hout gesneden altaar van de kapel van Mariënhaven be-
schikbaar. Veel oudere priesters uit ons bisdom kennen dit
altaar uit hun opleidingstijd. Voor ons bisdom dus een

hoogaltaar van grote betekenis en met steun van het bis-
dom kunnen we het om niet – dat wil zeggen: gratis en voor
niets – een plek geven in onze H. Willibrordkerk. We hebben
ons er als Pastoraatgroep en Beheercommissie, samen met
het Pastoraal Team, over beraden en kwamen tot de con-
clusie dat het, mede door de bescheiden afmetingen, een
mooi hoogaltaar voor onze kerk zou zijn, uitstekend pas-
send bij onze neogotische kerk. Daar hebben we het bisdom
van in kennis gesteld.
Het plaatsen van dit prachtige hoofdaltaar in onze kerk
brengt, zoals hiervoor al bleek, een kettingreactie teweeg,
niet alleen in materieel opzicht. Het vertrouwde beeld van
een koor op het priesterkoor zal, wellicht deels, veranderen.
We zoeken naar mogelijkheden om passende oplossingen
te vinden.
Daartoe is een werkgroep kerkinterieur ingesteld, die
bestaat uit pastoor Rochus Franken, diaken Peter Win-
nubst, Pim Kouwenhoven, Koos van der Heijden en Bert
Gerritsen vanuit de Beheercommissie en Els van Leuken
vanuit de Pastoraatgroep. Deze groep is al een aantal keren
bij elkaar gekomen en een van de resultaten daarvan is een
papieren model van het huidige orgel, dat nu te zien is in
de zijbeuk bij de rouwkapel.
Dit is dus niet het definitieve plan! We gaan ons in de ko-
mende maanden beraden over hoe en wanneer e.e.a.
gerealiseerd zou kunnen worden.
 
Meer plannen
Zoals u weet is La France gesloten. Er zal geen partycen-
trum meer herrijzen. Daarmee verdwijnt ook de mogelijk-
heid voor ons als parochiegemeenschap gebruik te maken
van de faciliteiten, die La France bood. Denk daarbij aan
condoleancebijeenkomsten bijvoorbeeld. Momenteel bera-
den we ons ook op mogelijkheden om hierop in te spelen,
waarbij we nadrukkelijk denken aan het creëren van duur-
zame oplossingen.
Graag nodigen we u uit om met ons mee te denken bij al
deze ontwikkelingen.
We zouden het op prijs stellen wanneer u ons uw reacties,
vragen of ideeën wilt schrijven of mailen:
pastorie@willibrordoegstgeest.nl .
 
Werkgroep kerkinterieur

  ZALIG PASEN EN EEN GOEDE GEZONDHEID
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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

Familieberichten
Overledenen
Op maandag 1 februari is op 91-jarige leeftijd overleden:
Cornelia Petronella Johanna van Schaijik-Schoen (Nel). De
volgende voorbeden tekende dochter Loes op uit de mond
van Nel van Schaijik-Schoen en deze waren als volgt: 'Groot
Licht, dank u voor alles, voor alles wat ons gegeven is. Engel
van God, die Nelke haar bewaarder zijt, aan wie de God-
delijke goedheid Nelke heeft toevertrouwd, verlicht, geleid,
bewaar en bestuur haar'. Deze woorden klonken tijdens de
uitvaart van moeder Nel op dinsdag 9 februari, waarna zij
is begraven op het parochiekerkhof. 'Zon Zee Licht in ons
leven, het glas was altijd vol, hockey-tennis-fietsen', aldus
de typering op de rouwkaart. De liefde van God droeg zij
mee in elke vezel en gaf zij door aan haar kinderen en
medeparochianen. Vooral in de jaren dat zij de wijkcontac-
ten onderhield en koffie schonk in Huize Adegeest. Natuur-
lijk zullen wij haar missen, maar de gedachte dat zij weer
samen is met Fon en haar dierbare zussen verlicht de pijn
van het verlies.

Elisabeth Gerarda Theresia (Bep) Lelieveld-Schrader is op
woensdag 10 februari op 91-jarige leeftijd overleden. Bep
Lelieveld behoorde tot de zeer trouwe leden van het voor-
malige Moeder Godskoor. Jaar in jaar uit was zij altijd als
sopraan op haar post. In weer en wind fietste ze vanuit haar
huis aan de Donklaan naar de Moeder Godskerk. Zij was
zowel lid van het dameskoor als het gemengd koor. Door
haar dubbele inzet bij beide koren, heeft zij veel betekend
voor onze parochie door haar zang bij uitvaarten, huwelijken
en de zondagse eucharistieviering. Gelukkig hebben we
haar destijds in het zonnetje kunnen zetten bij haar koorju-
bilea: in 1981 werd zij met de zilveren Gregoriusmedaille
onderscheiden en in 2006 vierde zij haar 50-jarig jubileum,
waarvoor zij werd onderscheiden met de gouden Gregori-
usmedaille, toegekend door de Nederlandse Sint-Gregori-
usvereniging. Dat de engelen haar nu mogen toezingen in
het paradijs met de lofzang die zij ontelbare malen zelf heeft
gezongen.

Op maandag 22 februari is op 83-jarige leeftijd overleden:
Christina Jacoba Anna Maria van der Poel-Strijk. De laatste
jaren werd zij verzorgd in R.K. Zorgcentrum Roomburgh in
Leiden. De uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 26
februari in de H. Laurentiuskerk, waarna de crematie
plaatsvond op Rhijnhof.

Op donderdag 25 februari is Elisabeth Wilhelmina Johanna
Maria Teske-van Geffen (Els) overleden. Zij is 64 jaar ge-
worden. Els was al enige tijd ziek. Ze was de vrouw van
Jan Teske, kapper in Voorschoten. Els en Jan zijn 28 jaar
getrouwd geweest. Op dinsdag 2 maart was de uitvaart in
de H. Laurentiuskerk, waarna ze is begraven op ons paro-
chiekerkhof.

Mogen zij opgenomen zijn in Gods eeuwige liefde.

Kindertekeningenactie
Tijdens de lockdownperiode hebben de kinderen van de
parochiekern Voorschoten tekeningen gemaakt voor
mensen die in verpleegtehuizen in Voorschoten wonen. In
de verpleegtehuizen zijn mensen soms eenzaam en van-
wege corona bang om contact te hebben met hun familie.
Geen pretje allemaal dus. De kinderen hebben de mensen
in verpleegtehuizen aangemoedigd met mooie tekeningen
met veel hartjes en regenbogen.  De Wijkcontactgroep was
een belangrijke schakel om de tekeningen van 'jong naar
oud' te brengen.

Mocht je kind nog een tekening willen bijdragen, je kunt de
tekeningen nog steeds aanleveren bij het Kerkelijk Bureau
o.v.v. Actie Kindertekeningen. 
Dank allemaal!

De Gezinswerkgroep
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Nieuw lid Pastoraatgroep:    
Hanneke Alkemade-de Rond
Op 1 maart jl. is Hanneke Alkemade-de Rond benoemd
als lid van de Pastoraatgroep in onze parochiekern. Graag
stellen we haar aan u voor.
Hanneke is 31 jaar en geboren in Hoeven, Noord-Brabant.
Haar bachelor Voedingsmiddelentechnologie heeft ze ge-
haald op de HAS hogeschool in ’s-Hertogenbosch en
daarna een master Food Technology aan de Wageningen
Universiteit. Ze werkt nu bij Nutricia in Zoetermeer als
Coördinerend Productie Engineer, waar zij zich bezighoudt
met het voedselveilig produceren van vloeibare medische
voeding.
Haar hobby’s zijn: bakken, fotograferen en creatief bezig
zijn.

In 2016 is ze voor de liefde naar Voorschoten verhuisd. Tom
en Hanneke zijn vorig jaar augustus getrouwd in onze H.
Laurentiuskerk. Tijdens de voorbereidingen voor hun ker-
kelijk huwelijk, samen met diaken Peter Winnubst, kwam
ter sprake dat er nog openstaande vacatures waren voor
vrijwilligers. Toevallig was Hanneke nog op zoek naar leuk
vrijwilligerswerk in Voorschoten. De nood was op dat mo-
ment het hoogst bij de Pastoraatgroep en de Eerste H.
Communiewerkgroep, zodoende is zij daarmee gestart. Het
was voor haar een logische stap om in de Eerste H. Com-
muniewerkgroep te gaan, omdat ze in Hoeven ook al met
haar moeder 10 jaar lang actief lid was van de Eerste H.
Communiewerkgroep. Een vrijwilliger met ervaring dus!
Inmiddels is ze ook actief in de Kinderwoorddienst en helpt
ze bij de Gezinsvieringengroep met activiteiten.

Op de vraag waarom ze graag activiteiten doet met kinde-
ren vertelde ze het volgende:
“Ik vind het leuk om kinderen iets te kunnen vertellen over
het katholieke geloof en hen te laten ervaren hoe het is om
erbij te horen. Daarnaast is het ook gewoon leuk om acti-
viteiten te organiseren, waarbij de kinderen lekker creatief
aan de slag kunnen gaan (bijv. adventskransen maken,
Palmpasenstokken versieren)”.We vroegen haar ook naar
de motivatie om lid te worden van de Pastoraatgroep: “Ik
ben bij de Pastoraatgroep gegaan, om iets bij te kunnen
dragen aan de Voorschotense kerkgemeenschap, na te
denken hoe we de kerk aantrekkelijk kunnen houden voor

kinderen/jongeren/jong volwassenen en om mee te kunnen
denken over (toekomst) plannen van onze parochiekern”.
Wij wensen Hanneke veel succes met haar vrijwilligerswerk
in onze parochiekern!

Tilly ten Thije,
Secretaris Pastoraatgroep

Caritas in Voorschoten
Caritas (van het Latijnse carus = duur, dierbaar, ten on-
rechte wel in verband gebracht met het Griekse charis =
genade of liefdadigheid) is het plegen van een daad van
liefde en barmhartigheid. Men kan caritas verrichten in
materiële en immateriële zin. Voorschoten kent reeds vele
jaren een Caritas verbonden aan de R.K. Parochie. In het
recente verleden was dat de ICI, hetgeen staat voor Inter-
parochiële Caritas Instelling. Deze naam gaf aan dat er twee
parochies waren in Voorschoten en wel de parochie van de
H. Laurentius en de parochie van De Moeder Gods. Na de
fusie tussen beide parochies werd de naam van de paro-
chie: de parochie van de H. Laurentius en De Moeder Gods.
De naam van de ICI bleef onveranderd. (hoewel dit niet
meer overeenkwam met de nieuwe situatie).

Na het samengaan van de parochie H. Laurentius en De
Moeder Gods in één verband met de parochies van Katwijk,
Oegstgeest en Wassenaar tot de parochie van de H. Au-
gustinus trad er nog  niet direct een naamswijziging op. De
vier afzonderlijke caritasinstellingen hebben in die tijd  be-
sloten een federatie te vormen, met de bedoeling uiteinde-
lijk tot een fusie te komen. De situatie veranderde per
01-01-2019, want na een verzoek tot samenvoeging van
de vier kernen heeft het Bisdom per decreet besloten dat
er per 01-01-2019 voor de Parochie H. Augustinus één
Caritasinstelling is met de naam: Parochiële Caritasinstel-
ling van de Parochie H. Augustinus (PCI). De Parochiële
Caritas Instelling is nu dus een instelling voor alle kernen.

Wel is er in iedere kern een eigen werkgroep van de PCI,
waardoor hulp dicht bij de mensen uit de betreffende kern
kan plaatsvinden. In Voorschoten is dat de Werkgroep
Caritas Voorschoten. Voor alle duidelijkheid, de taken en
inzet van het bestuur van de werkgroep Caritas Voorscho-
ten blijven ongewijzigd en staan ten dienste van de paro-
chianen in Voorschoten en overigens voor allen die in be-
hoeftige omstandigheden verkeren.

Voorschoten, 1 maart 2021

Het bestuur van de Werkgroep Caritas Voorschoten

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde,
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan,
omdat door het verleggen van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
Bram Vermeulen
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Uitreiking Laurentiuspenning aan René
Brouwer op zondag 21 maart 2021
Beste René,
Daar sta je dan; niets vermoedend hierheen gekomen. Je
weet dat we in onze parochiekern de traditie hebben om
aan vrijwilligers die zich bijzonder inzetten, de Laurentius-
penning uit te reiken. De Pastoraatgroep heeft besloten dat
jij hier zeker voor in aanmerking komt. Wat heb je allemaal
voor onze parochiekern en later ook voor de gehele paro-
chie gedaan?

Je begon met het opzetten van de website voor de parochie.
Je was ook betrokken bij de activiteiten met betrekking tot
de sluiting van de Moeder Godskerk in 2016 en de inven-
tarisatie van de goederen in de Moeder Godskerk. Maar je
grootste taak was bij de Caritas van de parochie voor ICI
en later PCI. Je was hier jarenlang bij betrokken. Als pen-
ningmeester van de ICI: accuraat, enthousiast en trekker
van de vorming van de federatie en fusie van de afzonder-
lijke Caritasverenigingen. Vaak bankoverschrijvingen gere-
geld, leenaktes opgemaakt, onderhandeld met het bisdom
over de verkoop van land.

Elk kwartaal een overzicht van de financiële stand van
zaken, opmaken en indienen van de jaarlijkse begroting,
opmaken van de jaarlijkse rekening en verantwoording naar
het bisdom.

Besprekingen met de bank over beleggingen, oprichter van
de beleggingscommissie en de laatste jaren penningmees-
ter van de PCI, één organisatie voor Caritas voor de Au-
gustinusparochie, zoals het reglement van het bisdom
voorschrijft. Je vervulde de functie van penningmeester met
verve!
We zijn je hier heel dankbaar voor.

Op de Laurentiuspenning die we je vandaag geven staat:
'Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft'
(Psalm 72, vers 12)

Nogmaals heel hartelijk dank voor al het vrijwilligerswerk
dat je hebt gedaan. Carla en jij gaan binnenkort verhuizen
naar Borculo. Dat vinden wij erg jammer. We wensen jullie
beiden veel geluk!

Uitreiking Laurentiuspenning aan Carla
Brouwer op zondag 21 maart 2021
Beste Carla,
Ook jou hebben we hier naar toe gelokt. Nu je Voorschoten
gaat verlaten, willen we je graag bedanken voor het vele
werk dat jij in onze parochie hebt gedaan.
 
Het zijn heel wat activiteiten:
je hebt o.a. meegewerkt aan gezinsvieringen, je was lid van
de Pastoraatgroep, je organiseerde en begeleidde het
parochieproject voor Mongolië (we herinneren ons nog de
yort - de Mongoolse tent - in het oude Bondsgebouw), je
was lector en schonk koffie na de seniorenvieringen. Een
vrijwilliger pur sang. Jij staat voor wat je doet en voor
waarin je gelooft.
Bij het organiseren van gezinsvieringen bouwde je met
anderen rond het Woord vieringen die  verstaanbaar zijn
voor kinderen. Bij je lector zijn gaf je stem aan het Woord.
En het goed lezen van het Woord is eigenlijk al een verkon-
diging.
In je tijd in de Pastoraatgroep werkte je mee aan het handen
en voeten geven van dat Woord. Het Woord moet immers
ook gedaan worden. Als de vergaderingen bestonden in
het nadenken over bepaalde onderwerpen, onderbouwde
jij duidelijk je mening. Je had er goed over nagedacht.
Datzelfde ondervind je in gesprekken met jou. Het Woord
waar maken is eigenlijk ook het doel van parochieprojecten:
mensen daadwerkelijk helpen, dichtbij en veraf.
 
Oecumene heeft ook jouw belangstelling. Vastenmaaltijden
werden georganiseerd vanuit de Raad van Samenwerken-
de Kerken. Daar werkte je graag aan mee. Je vervulde de
functie van penningmeester binnen de RvSK. Geen wonder
dus dat je je vrijwilligersloopbaan hier in ons dorp afrondde
met je lidmaatschap van de RvSK. Nu ga je naar Borculo.
In de planning staat dat je daar blijft. Helaas…voor ons.
Toch zul je nog veel paden bewandelen. Wij wensen je dat,
waar je ook heen gaat, je pad verlicht zal worden door het
Woord van God, in wie jij gelooft. Voor al het werk dat je
hebt gedaan voor onze parochiekern willen we je graag de
Laurentiuspenning uitreiken.

Op de Laurentiuspenning staat het zo:
'Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad'
(De tekst komt uit Psalm 119, vs 105)
 
Carla, bedankt voor al het werk dat je hebt gedaan en we
wensen jou en René alle goeds in Borculo.
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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 12 april 2021 bij het Kerkelijk Bureau of de
locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

Paastriduüm - de drie dagen van Pasen
vieren
We vieren met Pasen de opstanding van Jezus. Maar
Christus is eerst door lijden en dood heen gegaan en dat
hoort bij het verhaal van Pasen. We hebben God leren
kennen als een God die er in de diepste duisternis is, en
niet een God die het lijden ineens wegneemt. Het is de God
aan wie wij ons kunnen overgeven, van wie wij de nabijheid
mogen toelaten. De God die redt en leven geeft, door alle
lijden heen. Zoals de weg van Jezus ook de weg is van
lijden en overgave, een weg ten leven. Je zou kunnen
zeggen: Pasen is niet een feest van licht en leven, maar
een feest van licht in duisternis en leven door de dood heen.

De viering van Pasen vindt in de liturgie niet slechts op één
dag plaats, maar op drie dagen. We spreken over het
Paastriduüm: de drie dagen van Pasen: Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, die uitmondt in het
Paasvigilie met de Paaswake. Liturgisch gezien vormen
deze vieringen één geheel, dat leidt tot de belangrijkste
zondag van de geschiedenis, het Pasen van de Heer. We
hopen dat de parochianen de weg naar de kerk weten te
vinden om Pasen te vieren op deze manier: met de drie
dagen van Pasen te beginnen op Witte Donderdag. Ook al
is dat noodgedwongen via het scherm.

Emmaüslied: Op naar Jeruzalem!
Weg naar omlaag, de roze droom voorbij.
Vreemd toch die man, hij spreekt tot jou,
tot mij:
Waarom zo somber en zo vol verdriet?
Ach, weet jij niet wat ginder is geschied?
Jezus, zo machtig in zijn woord en daad,
gekruisigd werd hij door de kerk, de staat.

Ken toch je Schrift, sprak fier de vreemdeling,
kwam hij niet zo tot zijn verheerlijking?
Is die profeet niet op God’s weg gegaan?
Heeft hij niet heel zijn leven recht gedaan?
Door steeds te kiezen voor de onderkant,
werd hij vermoorde onschuld, overmand.

Blijf ons nabij, de duisternis daalt neer.
Wees onze gast, houd met ons maaltijd Heer.
Daar aan die tafel nam en brak hij brood,
opende ogen, overwon de dood.
Breken en delen gastvrij voorgedaan,
verdwenen plots dat mensen op doet staan.

Weg naar omhoog, op naar Jeruzalem,
om te verkondigen met luide stem:
brandde ons hart niet toen hij tot ons sprak?
Feest der herkenning in het Brood dat brak.
Jezus Messias voluit opgestaan!
Wij leven door Hem achterna te gaan!
Ko Schuurmans

Zalig Pasen
De redactie van de parochiekern Voorschoten wenst u een
Zalig Pasen.

Stichting Baby Hope
Zwanger of net bevallen? Wie in Nederland woont, heeft
van de zorgverzekeraar een kraampakket ontvangen, vol
met verbanden, navelklem en luiertape. Heel prettig natuur-
lijk, maar het zou kunnen dat u deze materialen uiteindelijk
niet nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u in het ziekenhuis
bent bevallen. Gooi uw ongebruikte kraammaterialen
niet weg, want u kunt er levens van andere baby’s en
kraamvrouwen mee redden!

Stichting Baby Hope zamelt de materialen in voor kraam-
projecten in Tanzania, Kameroen, Ghana, Benin, Suriname
en een aantal Oost-Europese landen. Doel is meer hygiëne
tijdens bevallingen, die kan bijdragen aan de afname van
zuigelingensterfte, zodat meer vrouwen hun pasgeboren
baby’s levend en wel tegen zich aan kunnen drukken.
Stichting Baby Hope geeft ze graag een sprankje hoop op
een betere toekomst. Helpt u mee?

In onze parochie zijn we met de werkgroep MOV in 2010
gestart met dit mooie kraamproject. U kunt de kraammate-
rialen inleveren bij: Willeke Schrage, Buizerderf 6 in Voor-
schoten, tel. 071-5618840. Wilt u op een andere manier
helpen? Een gift op rekeningnummer NL54ING-
B0009599914 t.n.v. Stichting Baby Hope te Nieuwkoop is
ook van harte welkom, bijvoorbeeld om verloskoffers aan
te kunnen schaffen. Alvast bedankt!
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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
 
 
 

Gebedsintenties april
Voor de intenties van de Maria
Dagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Mat van Dael
Reinout Barge
Caspar Kerckhoff
Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers
Bob Polman
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
Corrie Voorham-Heemskerk
 
 
 
 
 

Taken en palmtakjes
'Je bent nooit dichter bij God dan in een
tuin' is een (vertaald) Engels gezegde,
aldus Liz van Weezendonk. Zij weet
het mooi te zeggen, want zij is ook
Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlij-
ke Stand (BABS) namens gemeente
Wassenaar.
Zij heeft zich in december samen met
anderen enthousiast ingespannen om
voor alle 70-plussers in onze parochie-
kern op tijd een attentie in de brieven-
bus te bezorgen. Een project met de
wijkcontactpersonen en de dames van
de werkgroep Gemeenschapsopbouw
(Alexa van den Berg , Ingrid Dekker en
Janny van Tienhoven) die het idee voor
de attentie bedacht hebben en veel
werk hebben besteed aan het liefdevol
en mooi verpakken.
 
Inmiddels is er een Paasproject be-
dacht door de Werkgroep Gezinskerk.
Dit is Wassenaarbreed uitgevoerd,
elke parochiekern heeft meegedaan
en daarom hebben velen de afgelopen
week een door de kinderen gemaakte
kaart en een (gezegend) palmtakje in
de bus gekregen. Een steuntje in
zware tijden vanuit uw parochiekern.
De blijheid van Pasen 2021 via een
gezegend palmtakje afkomstig uit een
Goddelijke tuin!
 
Liz heeft - met ingang van het Paas-
project - het coördineren van de werk-
groep Gemeenschapsopbouw van mij
overgenomen. Ik bedank allen voor de
samenwerking in de Gemeenschaps-
opbouw. Mijn taak van locatieredac-
teur blijft en houdt ons met elkaar in
contact! Graag verwijs ik naar pagina
10 voor prachtige foto’s van onze kerk.
 
HR

Nieuws uit het bisdom
ontvangen?
Gratis digitale nieuwsbrief
Deze komt elke twee weken. Ga naar
www.bisdomrotterdam.nl
Klik op de button 'Blijf op de hoogte'.
Vul uw gegevens in en klik op 'Verzen-
den'.
U krijgt de nieuwsbrief dan elke twee
weken.
 
Tussenbeide
U kunt het blad van het bisdom in de
kerk gratis meenemen. Komt u vanwe-
ge het coronavirus nu minder in de
kerk? Dan kunt u een persoonlijk
abonnement op Tussenbeide nemen
voor een bedrag van € 12,50 per jaar.
U kunt zich hiervoor aanmelden via
tussenbeide@bisdomrotterdam.nl of
telefonisch op 010-2815171.
 

Schaapjes bij De Goede Herder wachten op Pasen. Foto Danielle Landesz-Campen 19-03-2021
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Gezinskerk: Veertigdagentijd
Op 14 maart jl. was het kinderwoord-
dienst met het thema veertigdagentijd.
We hoorden het verhaal over het
manna. Na afloop van de mis hadden
de communicanten hun eigen bijeen-
komst waarin vergeving centraal
stond. Inmiddels zijn de communican-
ten ook bij toerbeurt begonnen om mee
te draaien als assistent-misdienaar. Ze
worden daarbij geholpen door onze
ervaren misdienaars. Erg mooi! We
gaan nu op weg naar de Goede Week.
 
Gezinskerk Wassenaar

Elisabethcertificaat
In de advent was er een actie van de
Gezinskerk. Bij parochianen een
mooie tekening in de brievenbus doen,
door de kinderen gemaakt, met een lief
kort briefje erbij. Men heeft dit bijzonder
gewaardeerd. En: het bisdom ook!
Vanuit Rotterdam kwam deze bemoe-
digende prijsuitreiking met de volgen-
de  tekst:
 
''Uit erkentelijkheid voor de diaconale
inzet voor de meest kwetsbare men-
sen tijdens de coronacrisis in het voor-
jaar van 2020 heeft de bisschop van
Rotterdam dit Elisabethcertificaat uit-
gereikt aan de activiteit: BIDDEN EN
KLEUREN VOOR ZIEKEN van de
werkgroep GEZINSKERK WASSE-
NAAR.
Door deze inzet heeft u zich gevoegd

in de voetsporen van de H. Elisabeth
van Thüringen, naamgeefster van de
diocesane diaconieprijs Brood en
Rozen.
Rotterdam, 14 november 2020, was
getekend: Mgr. dr. J.H.J. van den
Hende.''
 
 

Handmade by Kirsten
Op internet zagen we een mooi houten
paastafereel compleet met graf, Jezus,
engelen, Golgotha...prachtig...dat we
wel wilden hebben voor onze aan-
dachtstafel in de kerk en om te gebrui-
ken in de kinderwoorddienst. Dankzij
onze misdienaar en vormeling Kirsten
komt die er; ze maakt het zelf op de
houtbewerkingsclub van de YMCA! Ze
krijgt hierbij hulp van Hans van de
YMCA: fantastisch toch. Kirsten wij
vinden het heel erg leuk dat jij dit doet,
heel hartelijk bedankt!
 
Gezinskerk Wassenaar

Gezinskerk: Goede week en
Pasen 
We starten met het maken van de
palmpaas en brengen die naar de
adressen. Als u dit blad leest hebben
we Palmpasen waarschijnlijk al ge-
vierd (d.v.). Op Goede Vrijdag (2
april) om 15.00 is  de Kruisweg in de
Sint Willibrordus. Op Paaszaterdag (3
april) om 17.00 uur (bij avondklok
16.30 uur) is er een speciale Gezins-
kerk in de Sint Jozef, waarin we Pasen
met de kinderen vieren in een woord-
en en gebedsviering van een half uur.
Op Eerste Paasdag (4 april) is er tij-
dens de eucharistieviering van 9.30
uur in de Sint Jozef kinderwoorddienst.
In de Paastijd, op 18 april is er kin-
derwoorddienst tijdens de eucharistie-
viering van 9.30 uur in de Sint Willibror-
duskerk. We horen dan over de tijd na
Jezus' Verrijzenis (ongelovige Tho-
mas). Van harte welkom, het is wel
nodig om aan te melden bij de Gezins-
kerk. Op die manier kunnen we ook
eventuele wijzigingen doorgeven.
 
gezinskerk-wassenaar@parochie-augus-
tinus.nl
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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
 

Sint Jozefkerk en Sint
Jozefgemeenschap
Zoals in de laatste kersteditie al is
geschreven, is - na de aanwijzing van
de Sint Willibrorduskerk (in 2018) als
de centrale kerk - vorig jaar de stap
gezet om voor de Sint Jozefkerk een
onderzoek voor herbestemming te
starten.
Er bleken veel geïnteresseerden. Wij
hebben besloten eerst verder te gaan
met een partij die een maatschappelij-
ke bestemming voor ogen heeft. Graag
had ik u, als parochianen, hierover
deze maand willen informeren tijdens
een 'breed overleg', maar dat is nu
moeilijk te organiseren in deze corona-
tijd. Er wordt in ieder geval voor de
eerste helft van september een infor-
matie- c.q. hooravond georganiseerd,
waar ook het bisdom bij aanwezig zal
zijn. De voorlopige datum is 13 of 14
september. Ik hoop dat wij tegen die
tijd weer veel mensen in de kerk mogen
ontvangen. In de tussentijd mag u mij
altijd bellen (070-5140873) als u vra-
gen heeft. Zo nodig organiseren wij iets
in een klein groepje al voor september.
Het ziet er naar uit dat in de eerste helft
van het jaar 2022 (misschien zelfs in
het eerste kwartaal) de kerk aan de
eredienst wordt onttrokken en daarna
zal dan de overdracht aan de nieuwe
eigenaar plaatsvinden.
 
Aparte commissies zijn samen met
mensen van het bisdom aan het uit-
zoeken wat er met de roerende en
onroerende religieuze goederen kan of
moet gebeuren als de kerk aan de
eredienst onttrokken wordt. Best wel
een lastige klus.
Verder zijn we natuurlijk zeker nog van
plan om een 'feestje' voor de parochi-
anen te organiseren.

De achterwand, waarop de melodielijn van het Onze Vader staat afgebeeld. Een ontwerp van wij-
len Johan Goudeau, architect. Foto: Gabrie Lansbergen

Ook zijn wij met de drie Beheercom-
missies en Pastoraatgroep van Was-
senaar in overleg hoe het samen-kerk
zijn in Wassenaar zo goed mogelijk
vorm kan worden gegeven. 
Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk
vrijwilligers uit de Sint Jozef en De
Goede Herder ook actief worden in de
centrale kerk; vooral mensen actief
rond liturgie maar ook de wijkcontact-
personen en bezorgers van ons Au-
gustinusblad.
Dit betekent ook dat vertegenwoordi-
gers van de drie gemeenschappen
zitting gaan nemen in de toekomstige
centrale Beheercommissie, zoals dit
ook al werkt voor de Pastoraatgroep.
Alles is er op gericht om samen kerk te
zijn in Wassenaar.
Het idee is geopperd dat er in de Sint
Willibrorduskerk ook een Jozefkapel
wordt ingericht, met dierbare religieuze
goederen uit de Sint Jozefkerk.

Zoals u leest, er staat veel te gebeuren
in het komende jaar. Ik hoop dat u ook
een steentje bij wilt dragen als we wat
hulp nodig hebben.
 
Gabrie Lansbergen
Voorzitter Beheercommissie

De bloemengroep in de weer voor de paasver-
siering; Ria Nijp, Thea den Hollander, Angéli-
que Spring in 't Veld, en invalhulp Anneke Bot.
Foto: EvdW
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Misintenties april 2021
Uit dankbaarheid bij een negentigste
verjaardag
Uit dankbaarheid voor 101 jaar van lief
en leed
 
Maria Elshout-Hulsman //  Maria Els-
hout-Pitz  // Martha Gerse // Maurice
Gerse //  Johan Goudeau // overleden
ouders Van der Ham – Onderwater //
Corry van Hemert-Knijnenburg // Ben
’t Hoen  //  Aad den Hollander //  Trudy
den Hollander  // Frans Linnebank //
 André Noordover // Anja Peters //
Theo en Theodora Raaphorst-Diemel 
//  Mladen Rajic // Thessa Rodenburg
//  Marco Rijnbeek // Therese Maria
Schijffelen-Miedema // Sophia Schra-
der-van Rhijn // overleden ouders Van
Vliet-Romeijn // overleden familie
Wubben.

Magnificat Cantorij
Zaken die al jarenlang een soort vast
stramien in ons leven zijn, vallen soms
niet meer op. Tot.....door omstandig-
heden er opeens een hiaat in het ge-
beuren ontstaat. Zo heeft corona al
geruime tijd de nodige (of onnodige?)
veranderingen in ons leven gebracht.
En dit betreft ook het zingen tijdens de
vieringen in kerken. Geen koor meer,
geen samenzang. Met maar 30 men-
sen in vieringen en geen koffie drinken
na afloop is er ook gemis aan contact
met elkaar. Ook zeker voor de Magni-
ficat Cantorij koorleden. De meeste
koorleden hebben jarenlang (sommi-
gen meer dan 50 jaar) met hun inzet
getracht de vieringen op te luisteren en

Vond u het ook zo moeiljk om te gaan stem-
men? Waar gaat mijn kostbare stem naartoe?
En zal ik nu toch voor het CDA kiezen, of voor
de CU, of voor VOLT? Als u in ieder geval
maar gebruik heeft  gemaakt van uw democra-
tisch recht om te mogen en te kunnen stem-
men! Per brief, of gewoon, met het rode pot-
lood dat heeeeele grote stembiljet uitvouwen!
En de tellers hebben het geweten!
Voor de eerste keer konden wij in onze Sint
Jozefkerk stemmen. Een hele bijzondere erva-
ring. Natuurlijk na afloop alle stemmen tellen,
ook dat was een gebeurtenis. U ziet: er werd
hard gewerkt op die 17e maart jl. tot 's avonds
laat! Een vrijwilliger van het stembureau nam
deze foto met de telefoon van Ingrid van den
Goorbergh.

Sint Jozef in de bloemen, verzorgd door onze
nijvere bloemengroep. Op zijn verjaardag,19
maart jl. U las al dat de kerk als stembureau
functioneerde. In april zal onze Sint Jozefkerk
enige dagen ten dienste staan van het Adel-
bertcollege. In die school moeten examens
worden afgenomen. Met anderhalve meter
was er te weinig ruimte. Met genoegen heeft
onze kerk die dagen onderdak toegezegd aan
zeventig eindexamenkandidaten. Heel veel
succes gewenst! Onder de hoede van Sint
Jozef moet dat toch echt gaan lukken! Foto:
EvdW

meerwaarde te geven door melodie en
teksten (zingen is dubbel bidden). Met
cantores is steeds geprobeerd volgens
de coronaregels toch de vieringen op
te luisteren. Soms met een of twee
zangers. En sinds Kerstmis mochten
er vier zangers samen zingen. Dit be-
tekent dat er geen (nauwelijks) meer-
stemmige (mooie) missen en liederen
gezongen kunnen worden.
 
En wat missen we dat allemaal. Koor-
leden, maar ook de kerkgangers die
graag mee willen zingen. Juist ook in
de Goede Week en Paastijd. Die bij-
zondere vieringen met mooie symbo-
len en gezangen. Jammer, het is
(voorlopig?) niet anders. Wij doen ons
best.
En hopen op.........God doet de rest.
Voor nu wens ik iedereen namens de
Magnificat Cantorij: Zalig Pasen!
 
Thea den Hollander, voorzitter        
Magnificat Cantorij 
 
 Ook uw redacteur wenst
u van harte een
Zalig Pasen!

Het Liturgierooster
 
Zoals u ziet op de bladzijden in het
midden van De Augustinus is het
liturgierooster gewijzigd. De letters
waren te klein, omdat er teveel me-
dedelingen in geplaatst moesten
worden.
Gekozen is nu voor het vermelden
van de vieringen in het weekend, op
zaterdag en zondag. De vieringen
doordeweeks en bijzondere vierin-
gen staan onderaan op de pagina's
16 en 17.
Hieronder de vieringen in de Jozef 
met data en begintijden.
 
Gezinskerk Wassenaar, Stille Za-
terdag 3 april, 16.30 u.
Op Eerste  Paasdag, zondag 4
april, begint de eucharistieviering
gewoon om 09.30 uur.
 
Dinsdag 6 en donderdag 8 april:
eucharistieviering, aanvang 09.00
uur.
Woensdag 7 april: Rozenkransge-
bed en Aanbidding, aanvang 13.30
uur.
 
Dinsdag 13 april: eucharistievie-
ring, aanvang 09.00 uur
Een verzoek van het Adelbertcolle-
ge om examens in de kerk te mogen
houden voor 70 leerlingen is geho-
noreerd door diaken George Brink,
pastoor Rochus Franken en de Be-

heercommissie. Dit betekent het
volgende: de vieringen op 15 ,20 en
22 april vervallen. Eveneens het
Rozenkransgebed op 14 en 21 april.
Dinsdag 27 en donderdag 29 april:
eucharistieviering, aanvang 09.00
uur.
Woensdag 28 april: Rozenkransge-
bed en Aanbidding, aanvang 13.30
uur.
De viering van zaterdagavond 25
april vindt plaats in de Sint
Willibrorduskerk, aanvang 19.00
uur.
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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 ►

ZONDER VERRIJZENIS
GEEN CHRISTENDOM 
De Italiaanse journalist en schrijver
Messori behandelde deze vraag in zijn
boek 'Men zegt dat Hij verrezen is'.
Messori deed onderzoek naar de
echtheid van de verrijzenis en ging het
debat aan met bijbelgeleerden die het
lege graf bestempelen als een mythe,
die niet verenigbaar is met de historie
of de menselijke rede. 
De verrijzenis, door paus Johannes
Paulus II omschreven als 'de centrale
gebeurtenis van de geschiedenis van
de mens', vormt volgens Messori 'het
hart van het christelijk geloof. Als de
verrijzenis niet had plaatsgevonden,
zou het christendom niet zijn ontstaan'. 
Hij vervolgt: “Het evangelie is heel
duidelijk. Na de dood van Jezus is er
onder de leerlingen zo veel teleurstel-
ling en verlies van oriëntatie, dat ze
overwegen om terug te keren naar
huis. Ze twijfelen of Jezus wel de
Messias was. Het is de verrijzenis die
het geloof en het christendom sticht,
zonder verrijzenis geen christen-
dom. Het Evangelie is geen verzame-
ling fabels, maar een waargebeurd
verhaal dat overeenkomt met wat wij
weten over het tijdperk waarin Jezus
leefde.”
 
Toch twijfelen sommigen aan de echt-
heid van deze historische gebeurte-
nis. Maar Paulus zegt dit: "Als Christus
niet is verrezen, is uw geloof waarde-
loos". Messori: "Als wij de verrijzenis

van Jezus ontkennen, dan kunnen wij
het christendom wat mij betreft net zo
goed verlaten". Niet voor niets is Pasen
en niet Kerstmis het belangrijkste feest
op de christelijke liturgische kalender.
Elke zondag is niets anders dan een
voortgang van de viering van de verrij-
zenis. De Kerk heeft altijd geloofd – en
dit is ook te zien in haar liturgie – dat
het centrum van het jaar en het geloof
juist de verrijzenis is.”
 
Messori omschrijft de verrijzenis als-
volgt: "Een verbazingwekkende vreug-
de, die wij moeten herontdekken.
Waarom is Christus gestorven en ver-
rezen? Waarom is Hij naar het paradijs
teruggekeerd? Hij heeft de weg voor
ons geopend. De verrijzenis van Chris-
tus gaat vooraf aan de onze. Hij sleept
ons achter zich aan, mee naar de he-
melse vreugde, als wij dit verdienen.
Als iemand over Pasen en de verrijze-

nis nadenkt, beseft hij ,dat Jezus de
weg heeft geopend, en dat er een
plaats is voor hem in de hemel. Er
bestaat een eeuwig leven. Dat Jezus
de weg daar naartoe voor ons heeft
geopend, is het steunpunt van de hoop
van alle gelovigen.”
 
 
Op de vraag 'Is het nog mogelijk om
deze vreugde te beleven in het Wes-
ten, waar het christendom een margi-
nale rol lijkt te spelen?'  antwoordt
hij: “Dit is een vraag waarop alleen
Jezus zelf een antwoord heeft. Er is
een grote achteruitgang van de religie.
Maar ik ben nooit bezorgd geweest
over de numerieke neergang van het
aantal gelovigen. Jezus heeft altijd
gezegd, dat de groep van zijn leerlin-
gen een ‘kleine kudde’ is, een minder-
heid. Dat velen Hem zouden afwijzen
en weinigen Hem zouden aanvaarden.

DE VERRIJZENIS VAN JEZUS CHRISTUS
Bron: Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal in Antwerpen. Schilder: Peter Paul Rubens (1612)

Zalig Pasen
De redactie wenst u allen een Zalig
Pasen, bij dit belangrijkste feest van de
Katholieke Kerk!
Dat laatste kunt u ook afleiden uit on-
derstaand artikel.         LB
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Daarom ben ik niet bang voor kleine
aantallen. In Nederland ging in de jaren
zestig nog 80% van de katholieken
naar de mis, nu 3% als ik me niet ver-
gis. Maar dit beangstigt mij niet. Een
massa-christendom is niet wat Jezus
voor ogen had toen Hij sprak over 'deze
kleine kudde'. Misschien is het wel
beter dan vroeger, want het gaat nu om
bewuste christenen. Tegenwoordig is
naar de mis gaan in het Westen een
moedige keuze. Ik houd van een Kerk
die bestaat uit een kleine groep, met
een diep, bewust geloof."
 
In het boek vertelt Messori over de
leerling Johannes, die het lege graf
'zag en geloofde’. Wat zag hij en waar-
om geloofde hij? Wat hij zag, was fy-
siek onmogelijk. Destijds werden over-
ledenen in Israël in een lijkwade gewik-
keld en vervolgens omzwachteld met
doeken. Jezus is tijdens de verrijzenis
uit zijn doodskleed getreden, maar liet
dit intact achter. Om uit de wikkels te
komen, zou men deze eerst moeten
verwijderen. Maar dit is wat Johannes
zag in het graf: de wikkels waren intact
en het lichaam van Jezus was daar niet
meer in te vinden. Ook het getuigenis
van de vrouwen bij het graf vormt een
belangrijk bewijs. Voor een jood geeft
het verschijnen aan een vrouw geen
garantie van waarheid. 
 
Als het paasverhaal een verzinsel was
geweest, zou het dus anders zijn op-
gesteld. Jezus zou dan zijn versche-
nen aan Petrus, of aan andere man-
nen. Toch kiest Jezus ervoor om als
eerste juist aan Maria Magdalena te
verschijnen. 
 
Op de vraag tenslotte 'Wat zou u doen
als men u ondanks alles zou aantonen
dat Jezus niet is verrezen?' antwoordt
Messori: “Als men werkelijk het onbe-
twistbare bewijs zou leveren dat Jezus
niet verrezen is, dan zou ik uit de Kerk
stappen en geen christen meer kunnen
zijn. Maar binnen in dat graf, is de Zoon
van God die terugkeert naar zijn eeu-
wigheid, die voor altijd een lichaam zal
hebben, dat de tekens draagt van de
pijnlijkste martelingen. Alleen daar, in
een tuin nabij Jeruzalem, verandert dit
onacceptabele schandaal in een aan-
biddelijk mysterie.” 
(dit is een sterk bekorte versie van een
artikel van Francesco Paloni in het KN)
                                          LB

Aangepast 'askruisje' op
Aswoensdag
 
U begrijpt het al: ook op Aswoensdag
op 17 februari jl. was er vanwege co-
rona een afwijkende gang van zaken
met betrekking tot het 'askruisje' (zie
onderstaande foto): noodgedwongen
strooide de pastoor - voorzien van
spatscherm - een beetje as boven het
hoofd van de kerkgangers die dat wil-
den uit.
Uw redacteur vond het vanwege de
historie gewenst, dat toch ook maar op
een foto vast te leggen.             LB

Enthousiaste vrijwilligers
aan het werk in de kerktuin
 
We willen melding maken van het zeer
vele werk van Wim Westgeest, hierbij
van tijd tot tijd geholpen door Aad van
Spronsen (broer van onze Hans), in de
border langs het pad richting het kerk-
hof (zie de foto hierboven en hieron-
der). Uit dit behoorlijk grote stuk grond
hebben zij sinds november enkele
kubieke meters wortelen en brokken
steen verwijderd. Nu  zijn er plantjes
gezet met enkele solitaire struiken (zie
foto hierboven). Een en ander wordt
hierdoor dus duidelijk verfraaid!
Op de onderste foto is te zien welk pad
wordt bedoeld; ook is te zien dat het
pad langs die border is voorzien van
een verharding in de vorm van kalkgra-
nulaat met een deklaag van zand.  
Hulde voor Wim Westgeest en Aad van
Spronssen voor het vele zware graaf-
werk!! Applaus!!!
                               LB

Voorbereiding Eerste H.
Communie
Als aspect van de voorbereiding op de
Eerste H. Communie krijgen alle com-
municanten van dit jaar in de voorbe-
reidingsperiode tot 6 juni op een zon-
dag in de maand maart de gelegenheid
om assistent-misdienaar te zijn.
De bedoeling is dat zij hierdoor ervaren
wat de taken van een misdienaar zoal
inhouden, maar ook om nog meer dan
in de kerkbanken betrokken te zijn bij
de eucharistie.
Zo was op zondag 7 maart als eerste
aan de beurt Chato, met de hulp van
de ervaren misdienaars Fleur en Boaz.
Op onderstaande foto v.l.n.r. Fleur,
Boaz en Chato. 
 
 
                 
 
 
 
Op zondag 14 maart waren aan de
beurt Alexandra en Paula; op onder-
staande foto ziet u  v.l.n.r. Alexandra
temidden van haar zussen Sabine en
Frederieke en Paula.        LB              
                                                 
 

Op deze foto zijn het nieuwe pad en de aan-
plant gereed!
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Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klach-
ten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen,
tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

Misintenties voor april
2021
 
 
Zaterdag 3 april (Paaswake):
Marloes Beijersbergen, Wilhelmina
Maria de Koning, An van der Kroft,
Ton Gordijn, Maria Johanna Kou-
wenhoven, Dirk Eduard de Vlugt,
Dick en Mien van Leeuwen-Schoorl,
familie Oosterveer-Compier, overle-
den ouders Remmerswaal-van
Winsen, overleden ouders van
Spronssen-Remmerswaal, overle-
den ouders Van der Kroft-van den
IJssel, overleden ouders Van Veen-
Goldhagen
 
 
Maandag 5 april (2e Paasdag): 
Laurentius Adolf Kusters, Petrus
van der Spek, Johanna van de Riet-
-Bartels, Johan van Paridon, Marti
van Deursen-Hakkeling , Antje Vin-
kensteijn-van der Ham, Corrie
Knaap, overleden ouders Knaap-
Remmerswaal, overleden ouders
Kortekaas-de Jong
 
 
Zondag 11 april: Corrie Knaap, Dirk
Eduard de Vlugt
 
 
Woensdag 14 april: Corrie Knaap
 
 
Zondag 18 april: Dirk Eduard de
Vlugt, overleden ouders Korte-
kaas-de Jong
 
 
Zondag 25 april: Dirk Eduard de
Vlugt, overleden ouders Van Veen-
Goldhagen
 
 
Zondag 2 mei: Gerarda Korte-
kaas-de Jong (jrgt), overleden
ouders Kortekaas-de Jong, Nico
Mooijman, overleden ouders Mooij-
man-Hacking, familie Oosterveer-
Compier
 
 

Huidige samenstelling Pas-
toraatgroep vanuit de St.
Willibrordus
 
Tengevolge van een paar mutaties is
de huidige samenstelling van de Pas-
toraatgroep vanuit onze parochiekern
teruggelopen tot twee personen: Ton
Beijersbergen en Monique Rueb-Moo-
nen.                                            LB

Vervanging orgel gaat van
start
 
Vanuit de Beheercommissie komt de
melding dat de vervanging van het
orgel achterin onze kerk binnnenkort
van start gaat.
Voor deze vervanging is jarenlang
gespaard, de financiering van deze
vervanging, begroot op € 140.000, 
vindt nu plaats (1) door een bedrag
ontvangen voor roetschade aan het
huidige orgel, vanwege het brandje
(met grote gevolgen) in de Mariakapel
enkele jaren geleden, en (2) een ge-
richte gift, die voor dit doel is ontvangen
van een overleden parochiaan en (3)
een bedrag uit de spaarpot voor dit
doel.
 
De afbraak van het oude orgel vangt
aan begin mei, er wordt hierbij nage-
gaan welke delen nog bruikbaar zijn,
het merendeel gaat naar de orgelbou-
wer terug, de opbouw van het nieuwe
orgel start begin juli en zal ongeveer
duren t/m november van dit jaar. Van
deze werkzaamheden zal vanuit de
kerk niet veel te zien zijn, omdat deze
grotendeels achter het voorfront van
het huidige orgel plaatsvinden (dat
voorfront blijft dus gehandhaafd).       
                                         LB           
                                                             
                        

Verfraaiing kerkhof
 
Momenteel is onder handen het werk
aan de verfraaiing van ons kerkhof.
Deze werkzaamheden staan onder
leiding van Wim Westgeest, als lid van
de Beheercommissie.
De Beheercommissie heeft hierbij voor
ogen een laatste rustplaats dicht bij de
plek waar de overledene ter kerke is
gegaan en waar nabestaanden bidden
in het vertrouwen dat hun dierbare
opgenomen is in het huis van God onze
Vader. Een dergelijke plek moet erva-
ren worden als een mooie en spiritue-
le plaats, die de nabestaanden een
gevoel geeft dat met deze rustplaats
eer bewezen wordt aan de overledene
en aan God.
 
Dus wordt nu achterstallig onderhoud
verricht aan de paden. Het middenpad
is opnieuw bestraat en de zijpaden zijn
verhard en afgebakend met een rand,
waardoor verzakkingen worden voor-
komen (zie bovenstaande foto). Hier-
door worden alle graven beter bereik-
baar (ook voor mensen met een rolla-
tor), en wordt het mogelijk dat nabe-
staanden niet op afstand, maar rond-
om het graf de begrafenisceremonie
kunnen bijwonen.
 
Verder wordt door her- en aanplanting
gezorgd voor een meer parkachtige
omgeving, waarbij de (gezochte) rust
niet meer verstoord wordt door braak-
liggende percelen kale grond vanwege
beschikbare familiegraven, smalle/
slecht doorlopende paden, sombere
betonnen opsluitbanden, grote vlak-
ken ongedefinieerde afwerking, zoals
rond de huidige urnenkolommen e.d. 
                                                 LB

Het huidige orgel en speeltafel vanaf het
koorbalcon

Op de foto ziet u het opnieuw beklinkerde pad
en aan de rechterkant enkele zijpaden met
nieuwe toplaag
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PAROCHIE H. AUGUSTINUS
 
Pastoraal Team
Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij
overlijden: 06 4942 3242 
Pastoor Rochus Franken,
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
e-mail: rochusfranken@outlook.com

Kapelaan Boris Plavčić, referent Katwijk
tel. 06 4351 4595, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar
e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl 
Diaken George Brink, referent Wassenaar,
tel. 06 3078 0364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl 
Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest / Voorschoten
tel. 06 2443 4516
e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
 
Parochiebestuur
Voorzitter: Pastoor Moderator Rochus Franken
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
e-mail: rochusfranken@outlook.com
Vicevoorzitter a.i.: Marten van der Meer,tel. 06 3066 6681
e-mail: movandermeer@martenconsultancy.net
Secretaris: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624
e-mail: meijer100@planet.nl
Penningmeester: Hans van Mullekom
e-mail: van.mullekom@kpnmail.nl
Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@beaujolaiswijnen.nl
Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417
e-mail: jan.ko@ziggo.nl
Algemene zaken: Joost Westgeest, tel. 06 5111 4886
e-mail: joostwestgeest@gmail.com
Communicatie en 2e secretaris: Emmy van der Wilk
(adviseur) te. 070  511 1594
e-mail: wilk.eamvander@gmail.com
Personeel en vrijwilligers: 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
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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

Inleverdatum kopij mei 2021
uiterlijk 12 april 2021:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 1 mei - 6 juni 2021
Verschijningsdatum: 28 apr. 2021
De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen en andere bijdragen
te redigeren, in te korten of niet te
plaatsen.
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Evangelie - De Emmausgangers

Evangelie van Lucas 24, 13-35

Twee van de leerlingen van Jezus zijn op weg

naar een dorp, dat Emmaüs heet. Zij praten

over alles wat is gebeurd met Jezus. Terwijl

zij zo aan het praten zijn komt Jezus zelf

naar hen toe en loopt met hen mee. Maar ze

herkennen hem niet. Hij vraagt hun: 'Waar

praten jullie over?' Met een verdrietig gezicht

antwoorden ze: “Weet u dan niet wat er is

gebeurd in Jeruzalem?” Hij vraagt hun: 'Wat

dan?' Ze antwoorden hem: 'Ze hebben Jezus

aan het kruis geslagen. En wij hoopten nog

wel dat Hij degene zou zijn die Israël ging

verlossen! Maar het is nu al drie dagen

geleden dat dit is gebeurd. Een paar 

                                  vrouwen die we kennen

                                  hebben ons in de war

                                  gebracht; ze waren

                                    in de vroegte naar

                                        het graf geweest,

maar ze hadden zijn                lichaam niet

gevonden en ze kwamen             ons zeggen,         

dat zij ook nog engelen                     hadden

gezien die zeiden dat                           Jezus

weer leeft. 

Paastijd
Pasen is het grootste feest in de Kerk. We vieren dat Jezus is gestorven
en verrezen! Jezus “eeft! A““e“uia! Tot aan Pinksteren is het in de kerk de
Paastijd . De k“eur is dan wit.

In dit verhaa“ kan je de twee
be“angrijke de“en van de H. Mis
herkennen: de Dienst van het
Woord en de Dienst van de
Eucharistie (het Brood). 
Herken je ze?
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Een paar van ons zijn naar het graf gegaan

en inderdaad het was leeg, maar Jezus zagen

ze niet.” Dan zegt Jezus tegen hen: 'Jullie

denken niet na; geloven jullie dan niet wat de

profeten vroeger al gezegd hebben! Moest

de Messias niet eerst lijden om in zijn glorie

binnen te gaan?' Dan begint Jezus hen de

verhalen van de Bijbel uit te leggen. Zo

komen ze bij het dorp Emmaüs, maar Jezus

doet alsof Hij verder moet gaan. Ze vragen:

'Blijf bij ons, want het wordt al avond en de

dag loopt ten einde.' Dan gaat hij binnen om  

bij hen te blijven. Als ze aan tafel liggen,

neemt Hij het brood, spreekt de zegen uit,

breekt het en reikt het hun toe. Dan gaan hun

ogen open en zij herkennen Hem, maar Hij

verdwijnt uit hun gezicht. Ze zeggen tegen

elkaar: 'Brandde ons hart niet in ons, terwijl

Hij onderweg met ons sprak en ons de Bijbel

uitlegde?' Ze staan onmiddellijk op en keren

naar Jeruzalem terug. Daar vinden ze de

andere leerlingen samen. Zij zeggen: 'De

Heer is echt verrezen, Hij is aan Simon

verschenen.' En zij vertelden wat er onderweg

was  gebeurd en hoe zij Hem herkenden aan

het breken van het brood.

Lieve Jezus, 
toen de E””aüsgangers

weg“iepen, “iep U ”et ze ”ee. 
Wi“t U ook a“tijd bij ”ij b“ijven?  

A”en.

Weet je dat de
 “ente ko”t?

 
RK Kids.n“ is afhanke“ijk van donaties.

U kunt RK Kids.n“ steunen door een donatie over te
”aken op NL04 INGB 0003 8898 42 

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.n“
 

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties
is a““een toegestaan voor abonne”enthouders.

Een abonne”ent is koste“oos aan te vragen via RKKids.n“

De Augustinus-kids


