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Scheiding tussen Kerk en
Staat
Het is alweer meer dan een jaar dat het
coronavirus een groot deel van ons
leven beheerst.
Ook de gang naar de kerk is aan allerlei regels gebonden, met nu maximaal
30 kerkgangers per mis.

Stukje geschiedenis

In Nederland kennen we net als in veel
andere Europese landen een scheiding tussen Kerk en Staat. Dit is niet
altijd zo geweest. Politiek en religie
waren eeuwen lang nauw met elkaar
verbonden. De scheiding van Kerk en
Staat werd niet in één keer door de wet
geregeld. Het is een langdurig proces
geweest vanaf het begin van de 19e
eeuw. Toen werden alle bestaande
geloofsgemeenschappen voor de wet
gelijkgesteld.

Kerkgebouwen

Vanaf begin 19e eeuw vond er bijvoorbeeld een herziening van het eigendomsrecht van kerkgebouwen plaats.
Zo werden kerktorens, wegens hun
maatschappelijke/publieke functie, bezit
van de (lokale) overheid, en bleven de
kerkgebouwen in bezit van de kerkelijke organisatie.
Het was tevens de bedoeling dat kerkgebouwen voor een deel ook weer
terug zouden worden gegeven aan
de Rooms-Katholieke Kerk. Door allerlei omstandigheden kwam hier weinig van terecht. Tijdens het bewind
van Napoleon werd in 1811 de burger-
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lijke stand ingevoerd, waarmee voortaan de overheid, in plaats van de kerken, de registratie van de bevolking
bijhield.

Koninkrijk der Nederlanden

Met het ontstaan van het Koninkrijk der
Nederlanden in 1815 zijn de vernieuwingen niet meer teruggedraaid, maar
bleef de overheid zich nog wel met
allerlei kerkelijke zaken bemoeien,
zoals de bezoldiging en de opleiding
van geestelijken, en de bouw van kerken. (Openbaar) onderwijs en armenzorg waren toen al bij de overheid
ondergebracht, maar kerken bleven er
nog altijd invloed op uitoefenen.

teleurstelling toen dit aantal tot 30
personen werd teruggebracht. Toch is
het goed dat er nooit discussie over is
geweest dat de Kerk haar eigen regels
zou bepalen. In overleg met het RIVM
en de overheid zijn de veiligheidsregels van het afgelopen jaar, die gelden
voor openbare gebouwen, ook voor de
kerkgebouwen strikt aangehouden.
Goed dat Kerk en Staat in Nederland
gescheiden zijn, maar ook dat de veiligheidsregels van de overheid aangehouden worden.
Jan Konst, lid Parochiebestuur H.
Augustinus

De Grondwet

De Grondwet van 1848 bepaalde dat
de koning (de overheid) geen verdrag
met het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk meer zou sluiten, waarmee de
rooms-katholieken vrij waren om het
kerkelijk bestuur zelf te regelen. Er zijn
later nog meer hervormingen doorgevoerd.
In principe is het zo, dat de politiek zich
niet met de Kerk bemoeit en de Kerk
zich niet met de politiek bemoeit. Al is
deze scheiding in Nederland niet zo
strikt als in sommige Europese landen,
zoals bv. in Frankrijk en Portugal.

Kan de Kerk haar eigen regels bepalen?

We hebben er veel tijd in gestoken om
per kerk het aantal kerkgangers te
bepalen dat veilig en verantwoord de
missen kan bijwonen. Het was een

Rijksdaalders met randschrift: God zij met ons
Bron: Wikipedia

Bij de voorplaat
Ditmaal een artistieke impressie van
Pinksteren, gevonden op internet bij
de Oecumenische Basisgroep
Maastricht
De redactie van De Augustinus
wenst u een Zalig Pinksteren!

Alles is anders geworden
Wanneer u dit leest hebben we het hoogfeest van Pasen gevierd.
Liturgisch gesproken bevinden we ons in de Paastijd. Die duurt
dit jaar tot en met 23 mei. Dan vieren we Pinksteren. Op die dag
zal ook onze bisschop aan meer dan 20 jongeren in onze parochie
het Vormsel toedienen. De pas gewijde Paaskaars staat in deze
tijd plechtig te branden op het priesterkoor, om aan te geven dat
het Licht van Christus met Pasen onder ons gekomen is.
De Paastijd eindigt met Pinksteren. Want Pasen en Pinksteren
horen bij elkaar. Ze hebben allebei te maken met dezelfde gebeurtenis namelijk: de verrijzenis Van Jezus. De verrijzenis vormt,
denk ik, één van de kernpunten van ons geloof. Zonder de verrijzenis is ook Pinksteren niet te verklaren.
De Paastijd is een goede tijd om je af te vragen je verder kunt
leven nu door de verrijzenis van Jezus alles veranderd was. Want
de verrijzenis van Jezus betekent dat de liefde van God sterker
is dan de dood. Liefde heeft uiteindelijk het laatste woord in het
leven van een mens. Uiteindelijk hebben ziekte, honger, leed niet
het laatste woord. Als je daarin gaat geloven, als je je dat goed
realiseert, dan staan opeens heel veel dingen in een ander licht.
De apostelen vroegen zich ook af: ‘Hoe moeten we verder, nu
alles door de verrijzenis veranderd is?’ Met Pinksteren kregen ze
daar antwoord op. Een antwoord wat ook voor ons mag gelden.
U en ik, we mogen begeesterd worden. Door Gods Geest. Door
God zelf. Zoor Zijn liefde.
We ploeteren wat af in ons leven. We maken ons druk over van
alles en nog wat. De jaren vliegen steeds sneller voorbij naarmate je ouder wordt. Het leven lijkt een droom die voorbijvliegt. Maar
misschien mag juist daarom ook de hoop in ons hart groeien dat
Gods liefde in ons leven het laatste woord heeft. Alles gaat
voorbij maar Zijn liefde blijft.
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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Pastoraal Team
geworden van mensen die authentiek
het katholieke geloof beleven. We
willen als parochie een gemeenschap
zijn waarin alle mensen uitgenodigd en
geholpen worden voortdurend te leren,
te groeien in geloof en het met anderen
te delen. We willen een hoopvolle uitnodigende gemeenschap zijn, waar
mensen graag komen en waar ze
graag anderen voor uitnodigen.
V.l.n.r. diaken George Brink, pastoor Rochus Franken, kapelaan Boris Plavčić en diaken Peter
Winnubst

Mariamaand en Pinksteren

Uit het Pastoraal Team

Met nieuwe versoepelingen in het
vooruitzicht mogen we hopen op nieuwe tijden waarin we veel activiteiten in
ons leven, en ook in onze parochie,
weer mogen oppakken en vormgeven.
In de maanden april en mei, de Paastijd, worden we vanuit ons geloof in de
Verrijzenis van de Heer Jezus Christus
vreugdevol en hoopvol gestemd om de
moed niet te laten zakken in de tijd
waarin we leven met alle beperkingen.

Zoals diaken George Brink al vermeldt
in zijn stukje in De Augustinus van april
wordt op dit moment het concept pastoraal beleidsplan besproken in alle
Pastoraatgroepen van onze parochie.
Wij willen graag dat onze parochie vitaal blijft en zoveel mogelijk blijft doen
wat je van een gastvrije kerk verwacht:
zorg voor eenzamen en ouderen, diaconale projecten en (oecumenische)
geloofsverdieping. Daarnaast blijft de
gezinscatechese een van de speerpunten. Ook jongere generaties zijn
van harte uitgenodigd om mee te doen
met een vitale geloofsgemeenschap.

In het bijzonder in de maand mei
mogen we ook onze toevlucht nemen
tot onze Moeder Maria. In de geschiedenis van de Kerk heeft Maria altijd een
belangrijke rol gespeeld. Het is daarom
ook terecht dat we de meimaand Mariamaand noemen. Laten we in deze
Mariamaand als individu maar ook als
gezin de rozenkrans bidden. We nodigen u als parochiegemeenschap ook
uit om naar de kerk te komen om
samen te bidden. Dat we in het bijzonder mogen bidden dat de pandemie in
de wereld voorbij mag gaan en dat
mensen weer een leven mogen leiden
dat beantwoordt aan de roeping die
ieder van ons afzonderlijk van God
heeft ontvangen.
We gaan nu op weg naar Pinksteren,
het feest van de Geest van wijsheid.
Mogen we, net als de eerste leerlingen
vergaderd rondom Maria, in en door
het gebed uitzien naar de uitstorting
van de H. Geest. Dat wij vervuld mogen
worden met de wijsheid van de H.
Geest.
Zalig Pinksteren!
Kapelaan Boris
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Waar aandacht en zorg gevraagd
worden moeten er ook mensen zijn die
aandacht en zorg geven! En daar ligt
een punt waar we ons zorgen over
maken. Al die mooie activiteiten die we
boven noemen, kunnen niet zonder
mensen die deze activiteiten dragen.
In onze Katholieke Kerk bestaat een
cultuur van hard werken en activisme.
Eigenlijk willen we dat de kerk op zoveel mogelijk terreinen actief is. De
afgelopen jaren is de groep die de
activiteiten verzorgt (pastores en vrijwilligers) echter sterk vergrijsd en in
aantal afgenomen. Dat kan het gevoel
geven dat we met te weinig mensen te
veel moeten doen. Om van dat gevoel
af te komen is het belangrijk om een
visie te hebben op het doel van de
Kerk. We mogen weer weten waarvoor
we zoveel doen. Dat laatste geeft vaak
energie.
Het doel van de parochie
Wat is voor het Pastoraal Team het
doel van de parochie? De parochie is
in de toekomst een gemeenschap

De achtergrond waarom we voortdurend willen leren en groeien in het
geloof is de volgende: kennen wij als
katholieken de rijkdom van ons eigen
geloof? Kunnen wij het verwoorden
naar familie en buren op een manier
die authentiek is? Daarin kan bv. de
Alpha een belangrijke rol spelen. In
deze cursus staan ontmoeting en respectvol in gesprek met elkaar centraal.
De hoop van het Pastoraal Team is dat
als de parochie ons helpt geloof te
vinden/verwoorden op een manier die
bij ons als persoon past en authentiek
is, we ook nieuwe energie krijgen om
iets te betekenen voor anderen.
Overigens hebben we deze ideeën
voor een groot deel gebaseerd op het
boek van James Mallon ‘Als God renoveert’. (Fr. James Mallon, Als God renoveert, De parochie van onderhoud
naar bloei, Adveniat Halewijn, 2019)
Het boek is een internationale bestseller! Ontelbare parochies in de westerse wereld halen hier op dit moment
ideeën uit om hun gemeenschap vitaal
te maken.
U bent als parochiaan uitgenodigd
om mee te denken
Zoals gezegd wordt op dit moment het
concept pastoraal beleidsplan besproken in alle Pastoraatgroepen van onze
parochie. Daar zullen vast veel inspirerende ideeën uit komen. Wat ik hier
boven beschrijf is dus pas een begin.
U bent ook als parochiaan van harte
uitgenodigd het plan te lezen en erover
mee te denken! Indien u dat wilt kunt
u een email sturen naar het secretariaat. (secretariaat@parochie-augustinus.nl) U krijgt het dan digitaal toegestuurd.
Wordt vervolgd!
Pastoor Rochus Franken

Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk
Vier Pasen! De paaswens
van bisschop Van den Hende

Chrismamis in de kahedraal. Bron: bisdom Rotterdam

Bisschop in chrismamis:
“We kunnen niet afwachten
tot de pandemie voorbij is”
“Ik hoop dat het paasfeest voor ons een
nieuw begin is. Dat we ook in deze tijd
van pandemie niet rustig afwachten of
somber worden, maar zeggen: ons
hart moet blijven kloppen voor het
evangelie, we moeten blijven bidden,
de sacramenten blijven vieren waarin
de Heer ons aanraakt en bezielt.” Op
woensdag 31 maart preekte bisschop
Van den Hende in de chrismamis over
de toekomst van de Kerk na de corona
pandemie. Hij sprak over de zorg voor
onze gezondheid naar lichaam en
geest en over de liefde van Christus.
“We zijn veel bezig met onze gezondheid. En ook veel mensen in de zorg
maken overuren, zijn zeer vermoeid,
maar ze gaan door op de weg die ze
ook vaak als hun roeping beschouwen.
Maar naast de zorg voor onze gezondheid is het ook belangrijk om als christen zorg te houden voor je ziel. Het gaat
immers niet alleen om onze lichamelijke conditie, niet alleen of we kunnen
ademen en vrijuit kunnen bewegen.
Maar het gaat er ook om dat wij de weg
van Jezus blijven gaan die is mens
geworden, die alles in ons leven wil
vernieuwen en verdiepen.” Daarnaast
benadrukt de bisschop de aandacht
voor de liefde van Christus: “Het is
duidelijk dat de pandemie niet de liefde
stop zet.”
“Soms wordt wel gezegd: na de pan-

demie, wat blijft er dan over? Dat is
eigenlijk een passieve vraag. We zouden die vraag mogen omdraaien”,
aldus de bisschop. “Laten we niet
zeggen: wat blijft er straks van ons
over, hoeveel doen er dan nog mee in
Gods Kerk? Maar laten we met zorg
voor onze binnenkant, onze ziel, en
zorg voor de voortgaande opdracht
van de liefde op de eerste plaats ons
eigen geloof en engagement levend
houden als een goede gewoonte die
we niet loslaten. En moge dat ook
anderen bewegen en bemoedigen om
na coronatijd niet te zeggen: het is
klaar. Maar te zeggen: we mogen opnieuw met de Heer een stap zetten in
de goede richting. Hij die ons verlost
heeft, gaat met ons mee. Hij die ons
voorgaat op de weg naar eeuwig leven
is nu al onze toekomst. Heb zorg voor
je ziel en houd de liefde gaande. Als
ons dat in Jezus’ naam lukt, dan haken
we niet af, maar zijn misschien nog
meer dan voorheen vurige navolgers
van zijn evangelie.”
Bron: bisdom Rotterdam

Chrismamis via livestream, 31 maart 2021.
Bron: bisdom Rotterdam

“Ook dit jaar willen de bisschoppen
zeggen: vier Pasen. En dat betekent
niet alleen paaszondag maar de hele
paastijd beleven als een op weg gaan
met de Heer en de Geest ontvangen
van de Heer zelf.” Dit zegt bisschop
Van den Hende in de video die op
Tweede Paasdag online kwam op
vierpasen.nl en die de reeks van acht
filmpjes van de Nederlandse bisschoppen afsluit.
Van Pasen tot Pinksteren, de paastijd,
vertellen de schriftlezingen over Jezus
die verrezen is en die als de levende
Heer zijn leerlingen opnieuw bezoekt
en die in die periode zijn leerlingen ook
helpt om steeds meer te geloven in zijn
verrijzenis. Bisschop Van den Hende:
“Het is wat ik iedereen toewens, dat
ook na Pasen en Pinksteren de verrezen Heer en de kracht van de Geest
ons blijven vergezellen. Dat we ook nu
als Kerk geloven wat de eerste leerlingen hebben gezien en gehoord. En ook
nu mogen wij daarvan getuigen."
Bron: Bisdom Rotterdam

Vier Pasen! Bron: Bisdom Rotterdam

Boodschap van het bisdom
Wat een mooi blad heeft het bisdom
weer verzorgd kort voor de Paasdagen! Heeft u het gelezen? De hoopvolle boodschap van bisschop Van den
Hende: elke dag opnieuw met elkaar
leven in het licht van Pasen met het
Pinkstervuur van de Geest in ons hart!
De diaconale activiteiten die in Den
Haag Zuid plaatsvinden, waaronder
ook het Straatpastoraat genoemd
wordt. Dat kennen wij: tien jaar lang
hebben Wassenaarse parochianen
eenmaal per kwartaal daar een maaltijd verzorgd. Er liggen ongetwijfeld
nog exemplaren in de kerk, dus neem
het mee naar huis!
EvdW
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Spiritualiteit
Uit 'Amoris Laetitia', 'De
Vreugde van de LIefde'

Waarom kun je niet kiezen
wanneer je geboren wordt of
doodgaat?
Niemand kan kiezen wanneer hij of zij
geboren wordt: voordat we ontstaan in
de buik van onze moeder, bestaan we
nog niet. Dan hebben we dus nog niets
te kiezen.
Het leven wordt ons gegeven, negen
maanden voordat we geboren worden.
Bij onze geboorte wordt dat zichtbaar
voor iedereen. Dan krijgen we onze
naam, die we ons leven lang zullen
dragen en waarmee mensen zich ons
zullen herinneren, ook als we gestorven zullen zijn.
Veel ouders hebben het diepe gevoel
dat het kindje dat ze krijgen, een geschenk is dat hun wordt toevertrouwd,
een leven dat ze niet zelf hebben gemaakt en waarvoor ze heel goed moeten zorgen.
Gelovige mensen zijn ervan overtuigd
dat het leven ons gegeven wordt door
God en dat ieder mensenkind een
geschenk is uit zijn hand. Dit betekent,
dat we goed moeten zorgen voor het
leven: voor ons eigen leven, voor het
leven van onze kinderen, voor het
leven van alle mensen met wie we te
maken hebben. We mogen dat leven
niet beschadigen door geweld of door
het te verwaarlozen. We hebben de
opdracht te zorgen dat er genoeg te
eten is voor iedereen en dat er plek is
op de wereld voor ieder die geboren
wordt.
Het leven is ons toevertrouwd door
God, ook ons eigen leven. Dat betekent ook dat we geloven dat God mag
beslissen wanneer dat leven eindigt.
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Wanneer we ziek worden is het belangrijk dat we de zorg krijgen die nodig is
om weer beter te worden. Die zorg past
bij de eerbied voor het leven die God
van ons vraagt.
Wanneer iemand zo ziek is geworden,
of door de ouderdom zo zwak is geworden, dat hij of zij niet meer beter
kan worden, dan mogen we dat aanvaarden. Want het hoort ook bij het
leven dat daar een keer een einde aan
komt. We hoeven dan niet meer van
alles te doen om te proberen hem of
haar toch beter te maken. Maar we
moeten wel goed voor hem of haar
blijven zorgen: met liefdevolle aandacht, met middelen die de pijn verzachten, en door voor hem of haar te
blijven bidden. Maar we geloven dat
het niet goed is als mensen zelf kunnen
beslissen om een einde te laten maken
aan hun leven. Omdat die beslissing
thuishoort bij God.
We geloven dat ieder mensenleven
kostbaar is voor God. Ook het leven
van mensen die ziek zijn en het leven
van mensen die leven met beperkingen. We geloven dat ieder mens veilig
is in Gods hand, en dat Hij ieder mens
bij zich wil opnemen als diens leven op
aarde geëindigd is.
Diaken George Brink

Wanneer een persoon die liefheeft,
een ander goed kan doen, of wanneer
hij ziet dat bij een ander alles voorspoedig verloopt, dan beleeft hij dit met
vreugde en hij verheerlijkt zo God,
omdat ‘God houdt van een blijmoedige
gever’ (2 Kor. 9,7); onze Heer waardeert in het bijzonder degene die zich
verheugt over het geluk van de ander.
Als wij ons vermogen om te genieten
van het goede van de ander niet voeden en ons vooral concentreren op
onze noden, veroordelen wij ons ertoe
met weinig vreugde te leven, omdat,
zoals Jezus heeft gezegd, ‘het zaliger
is te geven dan te ontvangen’ (Hand.
20,35). Het gezin moet altijd de plaats
zijn waar ieder die iets goeds doet in
het leven, weet dat zij dat daar samen
met hem zullen vieren. (§110)

Zeer liefdevolle Heilige Geest
Zeer liefdevolle Heilige Geest,
ik bied U mijn wil aan, dat Gij hem
verwarmt en Uw Goddelijke Liefde erin
ontsteekt.
Open mijn ziel voor uw zeven gaven;
en maak van mij een tempel van zuiverheid.
Vervul mij met uw zeven gaven, en
maak mijn hart klaar om mijn God te
ontvangen.
Zuster Margaretha Maria Alacoque

Bron: ymlp.com

(Bron: R. de la Haye, ‘Kom Schepper
Geest’, Zoetermeer, 2004)

Spiritualiteit
Heilige van de maand:
H. Servatius, bisschop
'Pancraas, Servaas en Bonifaas'
zij geven vorst en ijs, helaas.'
Op 13 mei vieren wij de feestdag van
Sint Servaas. In mijn omzwervingen
heb ik regelmatig een bezoek gebracht
aan de St-Servaaskerk aan het Vrijthof
in Maastricht. Hier heb ik vaak mijn
gebed neer kunnen leggen om thuis
verder te bidden met de noveen tot Sint
Servaas. Een noveen tot Sint Servaas
is bidden tot God op voorspraak van
de heilige Sint Servatius, met de vraag
om bijstand en bescherming.
Sint Servatius was een bisschop, die
overleden is in 384 na Christus. Hij was
de tiende en laatste bisschop van
Tongeren en de eerste bisschop van
Maastricht. Volgens vele bronnen was
Servatius afkomstig uit Palestina,
maar geschiedkundig onderzoek toont
aan dat hij waarschijnlijk uit het zuiden
van Gallië (Frankrijk) kwam. Volgens
de middeleeuwse legende stamde
Servatius af van Esmerentia, de moeder van de oma van Jezus. Dit is de
reden dat soms op middeleeuwse afbeeldingen van de Heilige Familie ook
het kind Servatius is afgebeeld, omdat
hij familie van Jezus zou zijn geweest.
Servatius nam deel aan vele concilies:
het concilie van Sardica in 343, het
concilie van Keulen in 346 en het concilie van Rimini in 359. Servatius was
een ijverig voorvechter van de heilige
Drie-eenheid, zoals wij die in ons geloof nu erkennen. Hij was een bezielde
tegenstander van het arianisme. Dit
maakte hij ook zeker duidelijk op deze
concilies. Het arianisme was een stroming binnen het christendom, die de
Drie-eenheid niet accepteerde en de
goddelijkheid van Christus loochende.

Sint Servaas preekt in het Grieks
(bron: wikipedia)

Er zijn vele wonderen die Sint Servaas
zou hebben verricht tijdens zijn leven,
deze zijn opgetekend en doorverteld
door de eeuwen heen. Zo zou Sint
Servaas in Tongeren in het Grieks
hebben gepredikt, maar ondanks dat
werd hij door iedereen in Tongeren
verstaan. Daarnaast zou hij Attila de
Hun hebben gedoopt. Toen Sint Servaas overleed, zouden engelen zijn
lichaam hebben bedekt met ‘hemelse
doeken’.

Engelen bedekken het lichaam van Servaas
(bron: Wikipedia)

Op het graf van Sint Servaas werd
eerst een gedachteniskapel gebouwd.
Onder bisschop Monulfus werd er een
kerk gebouwd, de voorganger van de
huidige St-Servaaskerk aan het Vrijthof te Maastricht. Deze kerk werd een
bekend bedevaartsoord, die veel werd
bezocht in de Middeleeuwen, onder
andere door Karel de Grote, keizer
Hendrik II en Sint Bernardus van Clairvaux.
Ook na zijn dood bleef Sint Servaas
wonderen verrichten. Hij genas lammen, waanzinnigen en melaatsen. Sint
Servatius behoort tot de IJsheiligen en
tot de Bronheiligen. Hij is de patroon
van Maastricht in Nederland. In België
is hij de patroon van de abdij van Tongeren en van het plaatsje Saint-Servais in Namur. In Duitsland is hij de
patroon van het bisdom Worms en van
de stad Quedlinburg. Zijn voorspraak
kan worden gevraagd voor succes,
genezing en tegen doodsangst, tegen
botziekten, koorts, roos, verlamming,
voetpijn, tegen corona en tegen muizen en ratten.
Diaken Peter Winnubst

Gebed tot Sint Servatius van
de dienaar Gods Paus Johannes Paulus II
Heilige Servatius,
U bent in onze streek de verkondiger
geweest van het evangelie. U hebt u
bijzonder ingezet voor de verdediging
van de Godheid van Jezus Christus. In
uw herderlijke werkzaamheden voelde
u zich nauw verbonden met de bisschop van Rome. U hebt u volledig
gegeven aan de zaak van God en aan
de Kerk. Zo bent u geworden tot een
lichtend voorbeeld voor allen die geloven in het evangelie van Jezus Christus, onze Heer.
Wij bidden u, wees onze voorspreker
in de hemel, opdat wij steeds mogen
verkrijgen de genade van volharding in
het geloof van de apostelen, troost in
de moeilijkheden van het christelijk
leven en de gave van een vaste hoop
op het eeuwige geluk. Mogen wij in al
onze noden steeds uw daadwerkelijke
bescherming ondervinden, en te midden van de gevaren en onzekerheden
van het leven veilig voortgaan op de
weg naar het licht en de vreugde van
het hemelse vaderland. Amen.
Heilige Servatius, bid voor ons en voor
de verbreiding van ons geloof. Amen.
Heilige Servatius, belijder, bisschop en
beschermer van ons geloof, grondlegger van onze christelijke beschaving,
wees onze voorspraak. Amen.

Sint Servaas staat bekend als drakendoder.
Het arianisme werd namelijk vaak als een
draak weergegeven in middeleeuwse kunst
(Bron: www.mkg-hamburg.de)
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Maand kalender MEI 2021
13 mei

Hemelvaartsdag; St. Servatius

23 mei
24 mei

Eerste Pinksterdag, H. Vormsel
Tweede Pinksterdag,
afsluiting Laudato Sí-jaar

“De WNM ondersteunt mijn uitzending en als ik een specifieke hulpvraag heb, kan ik de WNM altijd benaderen. Zo
kreeg ik coronanoodhulp die ik heb gebruikt voor het aanschaffen van twee wastafels, zeep en dispensers voor de
parochie.”
Susanne Beentjes

Pinksteractie 2021
Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor
de ander. Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie
2021?
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt.
Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van 15 t/m 23 mei voert WNM
campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde
mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten
voor de ander. Uw steun is daarbij onmisbaar! Al vragen
missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen
zij heel goed gebruiken.
Zij zijn er altijd voor de ander
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en
missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd
en overal ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen werkt
bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (samen
met zijn zus) inzet voor bejaarden en andere kwetsbare
groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn hoede.
Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met
jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en
daardoor hun school niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen,
waarbij omgaan met geld erg belangrijk is. Susanne, pater
Peter en al die andere missionarissen en missionair werkers
zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er - samen met u voor hen.
Samen voor onze missionarissen
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in
hun persoonlijke welzijn. We bieden financiële steun, zodat
zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW.
Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen
genieten van een verlof in Nederland zonder dat zij familie
of vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de
WNM een klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen
een beroep op kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging
ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in de rug van onze missionarissen.
“Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort. Dat mensen
aan je denken, ook al ben je ver weg. Dat is voor mij een
enorme geruststelling. Het is erg fijn een achterban te
hebben.”
Pater Peter Daalhuizen
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Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?
Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug zijn
voor mensen zoals pater Peter en Susanne. Mogen zij en
vele anderen dit jaar weer op uw hulp rekenen en doet u
mee met de WNM Pinksteractie? U kunt de WNM-posters
ophangen, folders verspreiden en/of achter in de kerk
leggen, de Pinksteractie bij familie en vrienden onder de
aandacht brengen, mensen erop attenderen dat digitaal
geven ook mogelijk is. Het is allemaal een kleine moeite die
een groot verschil kan maken.
Zo werken wij samen aan een mooiere wereld. Dank u wel!
www.weeknederlandsemissionaris.nl
IBAN: NL30RABO 0171 21 1111

De online Alpha was een succes
In het voorjaar van 2021 is in de parochie H. Augustinus
een Alpha gehouden. Zeven deelnemers zijn 10 weken lang
iedere woensdagavond bijeengekomen. We hebben gehoord en gesproken over belangrijke punten van het
christelijk geloof, zoals we die beleven in onze Katholieke
Kerk. Vanwege COVID-19 werden deze bijeenkomsten
voor het eerst online gehouden.
Iedere week werd een video gekeken over een belangrijk
aspect van het geloof. Daarna werd er verder gepraat over
wat er in het filmpje gezegd was en wat je er zelf van vond.
Maar ook het Alpha weekend over de Heilige Geest was
heel inspirerend en vormde het hoogtepunt van deze Alpha.
Het is altijd weer bijzonder om te zien hoe mensen van
verschillende leeftijd met allen hun eigen ervaringen en
achtergronden elkaar weten te vinden. Hoe iedereen samen
door de weken heen een hechte en vertrouwde groep vormt,
met mensen die elkaar vertellen over wat hen werkelijk raakt
en beweegt.
Het waren de deelnemers zelf die met grote openhartigheid
anderen hebben geïnspireerd. Zodat we weten dat we niet
alleen staan in ons geloof, onze hoop en onze liefde voor
God en elkaar.
Dat we niet echt bij elkaar konden komen was noodzakelijk
en ook wel jammer. Maar een online Alpha biedt wel de
mogelijkheid voor mensen, die niet gemakkelijk het huis
kunnen verlaten vanwege gezin of beperking, om kennis te
maken met ons geloof. Doet u de volgende keer in het
najaar mee?
Reinoud Kaasschieter
Alpha coördinator
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Kijk voor meer informatie over nalaten aan de parochie op
de webpagina van het bisdom Rotterdam:
www.bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk

Pastorale Adviesraad - PAR
Naar aanleiding van een aantal vragen vanuit de parochie,
hierbij nogmaals een toelichting op het ontstaan en de
werking van de PAR.

Bron: bisdom Rotterdam

Nalaten aan de parochie
Het bisdom Rotterdam heeft vijf artikelen beschikbaar gesteld aan parochies om te plaatsen in parochiebladen en
op parochiewebsites. Het doel van de artikelen is om meer
bekendheid te geven aan het onderwerp ‘Nalaten aan de
parochie’ en het bespreekbaar te maken.
Deel 5
Nalaten aan uw parochie is de katholieke traditie
voortzetten in de toekomst
Hoe hoopgevend is het als uw kerk, onze kerk, een plek
kan zijn en blijven waar parochianen – jong en oud – in volle
overtuiging hun geloof kunnen belijden en elkaar tot steun
kunnen zijn. Tegenwoordig is de kerk niet voor iedereen
een automatisme. Toch zijn er gelukkig veel medeparochianen die er voor elkaar en voor anderen willen zijn. Denk
daarbij aan de vele vrijwilligers en beroepskrachten die zich
inzetten voor de Boodschap van naastenliefde, dichtbij en
ver weg. Zij zijn, wellicht net als u, mensen die de kerk een
warm hart toedragen.
De katholieke traditie en het doorgeven van de geloofswaarden verdienen een vervolg in de toekomst. Uw financiële
steun daarbij voor de parochie is zeer welkom. De parochie
steunen in de vorm van een nalatenschap, is het overwegen
meer dan waard. Er leven veel praktische vragen rond het
opstellen van een testament en nalaten. Hieronder vindt u
een antwoord op de vraag of de parochie erfbelasting moet
afdragen.
Moet de parochie nog erfbelasting afdragen?
Parochies zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) vrijgesteld van erfbelasting. Dat deel van uw nalatenschap dat u de parochie wilt nalaten, komt dus volledig
toe aan uw (toekomstige) medeparochianen. Zij zullen u
dankbaar zijn voor uw steun.
Hebt u al eens nagedacht over uw testament? Naast uw
dierbaren ook de parochie opnemen in uw testament is het
overwegen meer dan waard. Heeft u behoefte aan een
gesprek over uw nalatenschap? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw parochie. Zij verwijzen u
door naar de juiste persoon met wie u hierover kunt spreken.
Daarnaast kan ook ook een notaris u van dienst zijn. Hij of
zij is deskundig en kan een testament voor u vastleggen.
Ook kunt u meer lezen over nalaten aan de parochie in de
brochure ‘Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen meer dan waard’. U kunt de brochure vinden op de
website van het bisdom Rotterdam, of aanvragen bij het
secretariaat van uw parochie.

Op dinsdag 20 oktober 2020 kwamen het Pastorale Team
en de vier voorzitters van de Pastoraatgroepen, één uit elke
parochiekern, bij elkaar om de volgende punten te bespreken: de viering van Allerzielen in coronatijd en de vorming
van een overkoepelende Pastoraatgroep. Allen waren het
eens over de noodzaak van een dergelijk orgaan, om snel
tot een overleg en een beslissing te komen, juist in deze
moeilijke tijd.
Behalve de pastores zitten in de PAR de voorzitters van de
vier Pastoraatgroepen. Zij zijn bereikbaar via de eigen
Pastoraatgroep. Vanuit de Jozef Wassenaar neemt ook
Emmy van der Wilk deel aan de vergaderingen. Tijdens de
laatste vergadering op dinsdag 13 april was Erik Flikkenschild aanwezig, om een toelichting te geven op het beleidsplan (zie ook het artikel van pastoor Rochus Franken
op pagina 4).
Zij adviseren het Pastorale Team op dezelfde manier als
de Pastoraatgroepen, maar dan kernoverstijgend en met
oog voor centraal respectievelijk decentraal.
In de organisatie van de parochie nemen zij dezelfde plaats
in als de Pastoraatgroepen; bij niet spoedeisende zaken
kunnen zij ruggespraak houden met de eigen Pastoraatgroep.
Er is van te voren geen informatieronde in de kernen geweest; het Pastoraal Team had behoefte aan een apart
centraal orgaan, zeker toen er vanwege corona snel besluiten genomen moesten worden die iedere keer de hele
parochie aangingen.
Het crisisteam is opgeheven.
Dat de PAR een goede functie vervult, mag blijken uit de
verzuchting van het team aan het eind van de laatste vergadering: hoe deden we alles voordat er een PAR was?!
Els van Leuken,
PG Oegstgeest

De PAR in Zoom-vergadering op 13 april 2021
Boven: Ralph Severens, Erik Flikkenschild, Emmy van der Wilk, pastoor
Rochus Franken
Midden: diaken George Brink, Ton Beijersbergen, Els van Leuken,
Tilly ten Thije
Onder: diaken Peter Winnubst, kapelaan Boris Plavčić
Foto: Erik Flikkenschild
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Diana Nieuwold (kerkfotograaf) / collage pvh

H. JOANNES DE DOPERKERK in KATWIJK
De kerk in Katwijk werd ontworpen door architect Jean van Groenendael. Op 15 mei 1911 werd hij in gebruik genomen
na een bouwperiode van slechts negen maanden. De parochie was geen rijke parochie, dus er was een uiterst sobere
inrichting. De bouwpastoor Hendriks (1908-1921) koos daarom ervoor zelf de staties te schilderen. Op statie 4 kunt u
zijn zelfportret op de statie zien, uiterst links, de man met de grijze haardos.
In 1388 viel heel Katwijk onder de parochie van Valkenburg, die voor het eerst in de 9e eeuw werd genoemd. Het patronaatsrecht van deze kerk (recht op de opbrengsten en het recht de pastoor te benoemen) lag in de 12e eeuw bij
de Graaf van Holland. In 1295 was in Katwijk aan den Rijn een kapel van het Leprozenhuis te Leiden gevestigd. In
1388 werd Katwijk een zelfstandige parochie, waar Valkenburg nu als kapel onder viel. In 1461 werd Katwijk aan
Zee afgesplitst als een zelfstandige parochie. Tijdens de reformatie wordt de kerk genaast door de overheid en beschikbaar gesteld aan de protestanten.
In de huidige rechterzijbeuk staat het oude barokke hoofdaltaar afkomstig uit de voormalige rooms-katholieke kerk te
Katwijk aan den Rijn die tot de voltooiing van de huidige kerk stond aan de grote steeg. Het huidige orgel is nog maar
kort in onze kerk en is afkomstig uit de Moeder Godskerk uit Voorschoten.
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Gedachten van uw pastoor
Het bewijs dat God bestaat (8)
Wat vooraf ging
Een andere aanwijzing voor het bestaan van God is het
bestaan van goed en kwaad in ons geweten.
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. Ik kan in theorie zeggen dat ik
mag liegen als ‘ik me daar goed bij voel.’ Maar ik vind het
echt niet leuk als ik erachter kom dat 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, Onversneden Christendom, blz. 20)
Het bewijs dat God bestaat? (8)
Wanneer goed en kwaad bepaald worden door de tijd
waarin we leven, zeg maar door de meerderheid van de
mensen, dan kan die meerderheid bepalen dat een bepaalde bevolkingsgroep gediscrimineerd wordt. Dat lijkt ver
gezocht, maar het is gebeurd, bijvoorbeeld in de recente
geschiedenis van de Verenigde Staten.
Maar wij zeggen dan niet: 'De meerderheid heeft het bepaald, dus het was goed.' We zeggen: 'Het was heel erg
verkeerd.' Kennelijk zijn er waarden en normen die meerderheidsbesluiten beoordelen als ‘slecht’.

Bron: MSA Nederland

Deze normen overtreffen wat een bepaalde tijd of cultuur
vindt. En het was op grond van deze normen dat iemand
als Martin Luther King tegen de discriminatie protesteerde.
Waar komt ons gevoel voor goed en kwaad vandaan?
Bestaan goed en kwaad ergens? Maar waar dan? Bestaan
ze in het hoofd van mensen? Maar waarom zouden hun
ideeën mijn gedrag bepalen?
Een andere mogelijkheid is dat we de oorzaak zoeken in
een biologisch instinct. Je ziet bijvoorbeeld in de dierenwereld hoe een moeder haar leven offert voor haar jongen. Dit
instinct verklaart ook menselijk altruïsme, zeggen voorstanders van deze verklaring.
Maar we kennen zelf voorbeelden waarin ons geweten ingaat tegen onze instincten. Iemand verdrinkt. Mijn instinct
tot zelfbehoud zegt mij niet in het water te springen. Mijn
geweten zegt mij dat ik dat wel hoor te doen. Ze vraagt mij
een keuze te maken.
Als we er van uitgaan dat deze normen niet door mensen
gemaakt worden, en ook geen instinct zijn, blijft er maar
één bron over: een hogere Persoon.
Waar komen ze dan wel vandaan?
Volgens het Tweede Vaticaans Concilie heeft ‘de mens een
wet, die door God in zijn hart geschreven is.’
C.S. Lewis stelt (in het voetspoor van de hele christelijke
traditie) dat het bestaan van een wet in mij, die mij aanspoort
het goede te doen en het kwade te laten, wijst op het bestaan
van Iemand (God) die mij deze instructies geeft.
‘Er is één ding in het heelal – en niet meer dan één –
waarover we meer weten dan wat er uit observatie van
buitenaf te leren valt. Dat ene ding is de mens. Mensen
observeren we niet alleen; we zijn mensen.(…) Stel ik zie
een man in blauw uniform door de straat lopen die bij ieder
huis een dun papieren pakje aflevert en iemand vraagt mij
waarom ik denk dat er brieven in zitten. Dan zou ik zeggen:
'omdat er iedere keer dat hij zo’n pakje bij mij aflevert er
een brief in zit.’ Als hij dan zou zeggen: ‘Maar alle brieven
die andere mensen volgens jou krijgen heb je nooit gezien’
dan zou ik zeggen: ‘Natuurlijk niet, en daar moet ik ook niet
op rekenen want ze zijn niet aan mij geadresseerd. De
pakjes die ik niet mag openmaken verklaar ik aan de hand
van de pakjes die ik wel mag openmaken.’ Het gaat op
dezelfde manier met deze vraag. Het enige pakje dat ik mag
openmaken is de mens. Wanneer ik dat doe, en speciaal
bij de mens die ‘Ik’ heet, blijkt dat ik niet zelfstandig besta,
dat ik onder een wet sta; dat er iets of iemand wil dat ik me
op een bepaalde manier gedraag… Iets dat het heelal
bestuurt en zich in mij vertoont als een wet die mij aanspoort
om goed te doen (…). Ik denk dat we er van uit moeten
gaan dat het meer op een denkend verstand lijkt dan op
iets anders wat wij kennen – want tenslotte kennen wij
verder niets anders dan materie en je kunt je moeilijk een
stuk materie voorstellen dat instructies uitdeelt.’ (C.S.
Lewis, Onversneden Christendom, blz. 36-38)
Wordt vervolgd!
Pastoor Rochus Franken
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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

Lente
Wanneer de redactie me begin van de maand weer vraagt om een bijdrage voor
de eerstvolgende Augustinus, besef ik iedere keer weer hoe snel de tijd toch
gaat. Hoewel het er afgelopen tijd soms nog niet op lijkt, hebben we de winter
alweer achter de rug en is het weer lente. Pasen en lente zijn voor velen weer
tekenen van een hoopvol nieuw begin. Dit jaar mijns inziens wel met extra veel
lading. Overheid en RIVM hebben nl. de verwachting uitgesproken, dat vanaf
komende zomer het ‘normale leven’ weer min of meer hervat zal kunnen gaan
worden. Wat zal het fijn zijn om dan weer zonder al te veel beperkingen verder
te kunnen leven.
Thuis weer meer personen te kunnen ontvangen, geen avondklok meer, in
clubverband te kunnen sporten, zonder afspraak te kunnen winkelen, een terrasje te kunnen pikken, op buitenlandse vakantie te kunnen gaan en niet in het
laatst weer zonder voorafgaande aanmelding naar de kerkelijke vieringen en
bijeenkomsten te kunnen gaan!
We missen immers de fysieke contacten. Zoals o.a. blijkt uit de vele bijdragen
in deze Augustinus doen vele medeparochianen hun uiterste best om ook in
deze tijd de onderlinge band binnen de parochie te behouden. Heel veel
Bron: bisdom Rotterdam
waardering voor hen! U/jij blijft hopelijk toch ook betrokken en meedoen? Tot in
de zomer is het echter nog afzien. Wanneer we ons blijven houden aan de
voorgeschreven Covid-19 maatregelen, hebben we tijdens deze zomer het licht De Lichtweg
aan het einde van de tunnel wellicht bereikt. Onverminderd blijft hierbij gelden: Vorig jaar kon u niet aanwezig zijn om
samen vol Godsvertrouwen de toekomst tegemoet en de vele zegeningen die de Lichtweg mee te bidden in de kerk,
we ook nu nog over hebben blijven tellen!
maar bad u mee vanuit uw huis. Gelukkig mogen we dit jaar weer in de
Leen de Best, voorzitter BC
kerk samen bidden, samen de 14 momenten vanaf Pasen dat Jezus verrezen is, gedenken tot aan het feest van
Pinksteren. Het moment dat we allen
de H. Geest, de Helper en Trooster,
die we zo hard nodig hebben in deze
tijd, mogen ontvangen. In de veertig
dagen van Pasen naar Pinksteren laat
Jezus zich zelf zien en helpt ons herinneren dat de dood overwonnen is en
dat we niet bang hoeven te zijn, maar
op Hem mogen vertrouwen. Hij laat
TROTS EN DANKBAAR
ons niet alleen. Zijn licht zal ons de weg
Heel regelmatig houden wij u op de wijzen.
hoogte over de stand van zaken. We Ik nodig u van harte uit om zaterdag 22
doen dat met de thermometer op de mei om 19.00 uur samen te komen
Foutje.... uhh, helaas!
website, in de nieuwsbrief, vóór de bidden en te gedenken en zo ons verTja, een foutje bij een foto is snel ge- vieringen via de beamer en natuurlijk trouwen in Hem te bevestigen.
maakt. Maar nu... maak kennis met ook in ons parochieblad De AugustiGL Anneke Noordermeer - Karremans
nus.
onze nieuwe communicanten!
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Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
Deze maand is er eigenlijk iets te
weinig kopij. Ik kan deze gelegenheid gebruiken om onze hele Augustinusparochie uit te nodigen u
eens te verdiepen in de verhalen die
tijdens ons jubileumjaar op onze
website staan. Ze zijn geschreven
door Richard Hulmer en Gerard Bol
en geven een goede indruk van het
vroegere Katwijkse katholieke leven.
Wilt u meer lezen? Kies op de parochiewebsite even voor de Joannes
de Doperkern en kijk onder het kopje
NIEUWS. (PvH / redactie)

Denkend aan vroeger....

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN ?

Mijn naam is Ralph Severens en graag
wil ik mij in dit stukje aan u voorstellen. Sinds kort heb ik van Anneke
Noordermeer-Karremans het stokje
overgenomen als Pastoraatgroeplid
Liturgie.
Ik ben geboren en getogen in het Limburgse dorp Schinveld. Dit in een knus
gezin met 1 oudere zus en een hele
grote familie. Het katholieke geloof is
mij met de paplepel ingegeven thuis,
waarvoor ik erg dankbaar ben. In het
dorp staat een prachtige kerk, waar
veel familie actief is, of geweest is als
vrijwilliger. Het enthousiasme en de
passie van familie zijn voor mij mede
drijfveer geweest om me als vrijwilliger
in te zetten binnen de kerk.
Op 18-jarige leeftijd ben ik voor stage
vanuit de Middelbare Hotelschool naar
Den Haag verhuisd. Aansluitend ben
ik een aantal jaren werkzaam geweest
bij de familie Van der Valk op de Pier
en bij Avifauna. Sinds 3 jaar woon ik
samen met Maarten in Katwijk, aan de
Zeeweg, en ben ik werkzaam bij de
Universiteit van Leiden, waar ik verantwoordelijk ben voor de catering. Bij de
Universiteit ben ik de weekends en de
feestdagen vrij en dat bracht mij de

mogelijkheid om mij aan te melden
voor vrijwilligerswerk binnen onze parochie in Katwijk. Ik dacht nu kan het
eindelijk!
Er werd mij gevraagd of ik het kosterteam wilde versterken en dat doe ik
met erg veel plezier. We zijn met z'n
drieën een gezellig team! Ook ben ik
actief binnen de beamer-werkgroep
geworden en ook dit is een super enthousiaste groep vrijwilligers.
In Katwijk hebben we een fantastische
groep vrijwilligers die actief zijn binnen
de kerk en daar mogen we supertrots
op zijn.
Mijn eerste keren in onze kerk voelden
als een warme deken en dat komt
doordat we een levendige gemeenschap zijn, waar mensen omzien naar
elkaar.
Ik heb al veel mogen leren afgelopen
jaar van Anneke betreffende de liturgie, waarvoor dank. Een betere leermeester had ik niet kunnen hebben!
Echter, ik zal de komende jaren ook
nog nodig hebben om ervaring op te
doen. Daarom wil ik u graag vragen om
mij te benaderen met vragen of opmerkingen betreffende de liturgie.
Hopelijk kunnen we snel weer koffiedrinken met elkaar en kunnen we uitgebreider kennismaken.
Groetjes Ralph Severens

Toen was het 1884, de pastoor vierde
zijn 25-jarig priesterjubileum. Dit werd
groots gevierd. Na de hoogmis werd
het jubileumgeschenk aangeboden.
Dat was niet niks. Het waren de beelden van de heilige Maria en Josef.
Deze staan nu ook nog in onze huidige
kerk. In zijn preken liet hij ook duidelijk
veel blijken van zijn dankbaarheid en
de hartelijkheid van de parochianen. In
1888 werd het zangkoor vernieuwd en
werden de gezangen van Pustet verplicht gesteld. Pustet was een muziekuitgeverij die van het Vaticaan het recht
had gekregen de Gregoriaanse gezangen uit te geven. Tot zover het eerste
deel van een prachtig tijdperk van
pastoor Van Straelen. De volgende
aflevering van deze serie ‘Denkend
aan vroeger…’ pakken we weer op in
het jaar 1884 en stevenen we af op
1899, ook een feestjaar.

Foto: Diana Niewold, kerkfotograaf

13

Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
Jubileumcadeau enthousiast bijeengelopen en -gefietst
Wat een schitterend gezicht was het om tientallen parochianen, jong en oud(er),
met een brede glimlach en voorzien van geelwitte kleding en / of voorwerpen
het schoolplein van RKBS De Horizon te zien betreden.

Tussenstand?
Ja tussenstand!

Voor elke zitplek is ongeveer € 25,nodig dus reken maar uit wat het moet
gaan worden met ruim vierhonderd
zitplekken in de kerk. U kunt dus ook
nog altijd uw financiële bijdrage overmaken op ‘Parochiekern H. Joannes
de Doper in Katwijk, NL58 RABO 0331
7012 78 o.v.v. Sponsoractie kerkbankbekleding’. Gewoon doen voor dit
goede doel!
Als evenementencommissie willen we
alle vrijwilligers bedanken, zo ook
eenieder die zich voor dit jubileumcadeau heeft ingezet en RKBS De Horizon, dank voor de gastvrijheid op deze
schitterende zaterdagmiddag.

Zaterdag 17 april was deze sfeervolle speelplek ‘the place to be’ voor iedereen
die een bijdrage wilde leveren aan het jubileumcadeau… comfortabeler kerkbankbekleding. Via fondsen en wijkraden had de evenementencommissie al
een € 4.000,- bijeengekregen. Zou het lukken om het gestelde doel van € 3.000,te bereiken? De gezichten van de deelnemers verraadden al een grote verrassing.

Op de rode loper

Hetty Mens (voorzitter),
Joke Jongeneel,
Astrid van der Valk,
Richard Hulmer,
Gerard Bol

Iedere deelnemer waande zich even dé Hollywoodster op de rode loper, door Marloes Jongeneel op de foto vastgelegd,
voordat ze verder gingen naar ‘the black box’ waar alle contante gelden werden verzameld. Wat te drinken en knabbelen,
een proefzitje op de aanwezige kerkbankbekleding, een sfeervolle ontmoeting en met een goodiebag voor alle volwassenen en kinderen werd het schoolplein verlaten. Om 17.00 uur werd de laatste deelnemer op de kiek vastgelegd en
kon de evenementencommissie onthullen dat er € 2.114,- was bijeengelopen of -gefietst. Met de € 2.100,- die was gestort
op de bankrekening kwam dit op het schitterende bedrag van € 4214,-. Een mooie tussenstand voor de realisering van
het jubileumcadeau.
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Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
De Horizon laat de kerk niet los!
De afgelopen periode is RKBS De Horizon redelijk goed doorgekomen. Een
enkele keer heeft een klas in quarantaine gezeten met thuisonderwijs of moest
de klas thuisblijven omdat de leerkracht klachten had. Maar tot nu toe hebben
we gelukkig goed onderwijs kunnen bieden aan onze kinderen.
Mooi was het om in samenwerking met de H. Joannes de Doper deel te nemen
aan een Paaskaartenactie. Alle kinderen hebben flink hun best gedaan om de
prachtige kaart te voorzien van een mooie versiering. En uit de reacties konden
wij opmaken dat velen deze actie gewaardeerd hebben.
Ook aan de sponsorloop heeft een aantal kinderen deelgenomen en een donatie gegeven voor het jubileumcadeau! Zo houden we verbinding tussen de school
en onze kerk.
Na de meivakantie gaan we het hebben over het thema 'vasthouden'. Een mooie
of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een persoon vasthouden, in een verhaal,
in een feest, in rituelen of in gedrag. En zo zullen we toewerken naar Hemelvaart
en Pinksteren.
Team van RKBS De Horizon

Bron: pixabay.com

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

kampenonline.nl

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.

Foto: Agnes Bol

Kinderwoorddienst
Wat was het leuk in de veertigdagentijd. We hebben elkaar best vaak gezien in maart en april. Er waren twee
gezinsvieringen, op Palmzondag en
Pasen. De week voor Pasen is traditiegetrouw stokken maken met de
werkgroep Palmpasenstokken maar
door corona had deze werkgroep
samen met de evenementencommissie een ander idee.

kunnen maken met een pakket. Jullie
waren echt enorm enthousiast en
hebben veel kaarten gemaakt. Helaas
zijn er toch door verkoudheid of ziekte
of quarantaineplicht soms kids die niet
kunnen komen. Siem heeft daarom
zelfs kaarten bij Angelo gebracht
omdat hij er niet bij kon zijn. Superleuk
dat jullie al zo’n goede samenwerking
laten zien. Petje af!

Brievenbuspakketten. De week voor
Palmpasen hebben we daarom een
'gewone' KWD gedraaid en hebben we
mooie kaarten versierd. We hebben
door deze actie zoveel mensen blij

In mei zijn we weer aanwezig op 16
mei! Tot dan!
Lieve groetjes,
Linnsey en Marit

Kerkvervoer
Contact RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388,
KATWIJK en VB is Erna Geurts, tel.:
071-4014 179 of 06-1281 2203
ROZENKRANSGEBED
In mei iedere woensdagavond
om 19:00 uur.
U bent van harte welkom!
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Liturgische Agenda van za. 1 mei t/m zo. 6 juni 2021
Datum

H. Joannes de Doper /
Katwijk
Kerkstraat 72

Feesten / heiligen
en bijzonderheden

za. 1-mei

19.00 EV

Kapelaan Plavčić /
cantor

H. Willibrord /
Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 35

11.00 EV

Pastoor Franken /
Diaken Winnubst /
Dameskoor

Pastoor Franken /
Diaken Winnubst /
Gemengd Koor

11.00 EV

Kapelaan Plavčić /
Laurentiuskoor

11.00 EV

Pastoor Franken /
Schola

11.00 EV

Kapelaan Plavčić /
Diaken Winnubst /
Laurentiuskoor

11.00 EV

Pastoor Van Vliet /
Gemengd Koor

11.00 EV

Pastoor Franken /
Diaken Winnubst /
Laurentiuskoor

zo. 2-mei

Vijfde zondag van
Pasen

09.30 EV

Kapelaan Plavčić /
kwartet Vocalis

11.00 EV

Kapelaan Plavčić /
Schola

za. 8-mei

Wijding van de
Kathedraal van
Rotterdam (Feest)

19.00

Werkgroep
Taizéviering

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

zo. 9-mei

Zesde zondag van
Pasen

09.30 EV

Pastoor Franken /
kwartet Cantemus

11.00 EV

do. 13-mei Hemelvaartdag

09.30 EV

Pastoor Franken /
kwartet Vocalis

za. 15-mei

19.00 EV

Kapelaan Plavčić /
cantor

09.30 EV

Kapelaan Plavčić /
kwartet Vocalis

zo. 16-mei

Zevende zondag van
Pasen

za. 22-mei

19.00

H. Laurentius en DMG/
Voorschoten
Leidseweg 98

WG gbl Noordermeer De
19.00 EV
V
Lichtweg / cantor

Kapelaan Plavčić
11.00 EV

zo. 23-mei

Pinksteren

09.30 EV

Tweede Pinksterdag,
ma. 24-mei Heilige Maria Moeder
van de Kerk
za. 29-mei

19.00 EV

zo. 30-mei

Drievuldigheidszondag 09.30 EV

Pastoor Franken /
kwartet Cantemus

Kapelaan Plavčić /
cantor
Kapelaan Plavčić /
kwartet Vocalis

za. 5-jun.
09.30 EV
zo. 6-jun.

Sacramentsdag

14.00 EV

Kapelaan Plavčić /
kwartet Cantemus
Kapelaan Plavčić
viering Eerste H.
Communie / kwartet
De Vrolijke Noot

11.00 EV

Pastoor Franken /
Diaken Winnubst /
Gemengd Koor

11.00 EV

Kapelaan Plavčić /
Gemengd Koor

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

11.00 EV

Kapelaan Plavčić /
Schola

14.00 EV

Kapelaan Plavčić /
Laurentiuskoor
mgr Van Den Hende /
pastoor Franken /
kap. Plavčić Vormsel-viering

11.00 EV

Pastoor Franken /
Laurentiuskoor

11.00 EV

Pastoor Franken /
Diaken Winnubst / R.
Bot en L. Hillen

Vieringen door de week
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
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09.00 u
09.00 u
09.00 u
09.00 u
09.00 u
09.00 u
09.00 u
19.00 u
09.00 u
18.00 u

EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV

Kapelaan Plavčić
Pastoor Franken
Pater Magnin
Kapelaan Plavčić
Pastoor Franken
Pastoor Franken
Kapelaan Plavčić
Kapelaan Plavčić
Pastoor Franken
Kapelaan Plavčić

H. Willibrord
H. Laurentius en DMG
St. Jozef
H. Joannes de Doper
St. Willibrordus
H. Willibrord
St. Jozef
H. Laurentius en DMG
De Goede Herder
St. Willibrordus

Oegstgeest
Voorschoten
Wassenaar
Katwijk
Wassenaar
Oegstgeest
Wassenaar
Voorschoten
Wassenaar
Wassenaar

Liturgische Agenda van za. 1 mei t/m zo. 6 juni 2021
Datum

De Goede Herder /
Wassenaar
Stoeplaan 4

Feesten / heiligen
en bijzonderheden

za. 1-mei

St. Jozef /
Wasenaar
Parklaan 28
19.00 EV

zo. 2-mei

Vijfde zondag van
Pasen

za. 8-mei

Wijding van de
Kathedraal van
Rotterdam (Feest)

zo. 9-mei

Zesde zondag van
Pasen

11.00 EV
16.00 EV

Pastoor Franken /
cantores

Franstalige parochie
Pastoor Franken
19.00 EV

11.00 EV

Sint Willibrordus /
Wasenaar
Kerkstraat 77

do. 13-mei Hemelvaartdag

zo. 16-mei

19.00 EV
Zevende zondag van
Pasen

11.00 EV
16.00 EV

Franstalige parochie
Kapelaan Plavčić /
cantores

za. 22-mei

19.00 EV

Pastoor Van Vliet /
cantor-organist

09.30 EV

Kapelaan Plavčić /
Diaken Brink / cantororganist

09.30 EV

Kapelaan Plavčić

09.30 EV

Pastoor Franken /
cantor-organist

Pastoor Franken /
cantores

Franstalige parochie

za. 15-mei

09.30 EV

Pastoor Franken /
cantores

Pastoor Franken /
cantores
09.30 EV

zo. 23-mei

Pinksteren

11.00 EV

17.00 EV

Franstalige parochie

Tweede Pinksterdag,
ma. 24-mei Heilige Maria Moeder
van de Kerk

09.30 EV

Kapelaan Plavčić

za. 29-mei

19.00 EV

Pastoor Franken /
cantores

zo. 30-mei

Drievuldigheidszondag 11.00 EV

Franstalige parochie

za. 5-jun.

zo. 6-jun.

09.30 EV
19.00 EV

Sacramentsdag

11.00 EV
16.00 EV

Pastoor Franken /
cantores

Franstalige parochie
Pastoor Franken /
cantores

09.30 EV
16.30 EV

Kapelaan Plavčić /
cantor-organist /
KWD
mgr Van Den Hende /
kap. Plavčić / diaken
Brink - Vormselviering

Pastoor Franken /
cantor-organist
Pastoor Franken /
Diaken Brink / cantororganist
Kapelaan Plavčić /
Diaken Brink viering
Eerste H. Communie

Speciale vieringen door de week
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Woensdag
Donderdag

5 mei en 2 juni
5,12,19 en 26 mei
5,12,19 en 26 mei
6,20 en 27 mei
27 mei
3 juni

19.00 u
19.00 u
19.00 u
18.30 u
20.15 u
09.00 u

Actueel Avondgebed
Rozenkransgebed
Rozenkransgebed
Rozenkransgebed
Rozenkransgebed
Verliesviering

H. Laurentius
Joannes de Doper
St.Jozef
H.Laurentius
H. Willibrord
Joannes de Doper

Voorschoten
Katwijk
Wassenaar
Voorschoten
Oegstgeest
Katwijk

Vieringen Kapelaan Plavčić
Maandag (Ma 31/5 niet)
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag (zo. 31/5 niet)

13.30 u
08.00 u
13.30 u
17.30 u
07.00 u
18.30 u

Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 16.00 u
Aanbidding tot 09.00 u
Rozenkrans en Aanbidding tot 15.00 u
Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 21.00 u
Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 09.30 u
Rozenkrans en Aanbidding tot 20.00 u

St. Willibrordus
H. Willibrord
St. Jozef
St. Willibrordus
H. Willibrord
Joannes de Doper

Wassenaar
Oegstgeest
Wassenaar
Wassenaar
Oegstgeest
Katwijk

Bij alle Aanbiddingen is er mogelijkheid tot het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening.
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Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest
Pastorie:
Rhijngeesterstraatweg 35
2341 BR Oegstgeest
tel. 071 - 517 5304
Website:
www.willibrordoegstgeest.nl
E-mailadres:
pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Secretariaat
aanwezig op ma, di en do van 8.30 - 12.30 uur
IBAN Bankrek. nrs.:
Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en
NL95 RABO0138 4020 19
Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32
Secretaris Beheercommissie:
Mw. Elly Eilers: keilers@casema.nl

Intenties:
ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur
tel. 071 - 517 5304
NL66 INGB 0000 1550 99
Vieringen:
za 19.00 uur (even weken), zo 11.00 uur, di en do
9.00 uur
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

Wij gedenken...
...Johannes Vincentius (Jan) Tap,
weduwnaar van Jeanne Tap-Noordover, vader en (over)grootvader. Jan
werd geboren op 18 november 1929
en overleed op 23 maart. Het afscheid
heeft in besloten kring plaatsgevonden
op zaterdag 27 maart.
...Johannes Jacobus (Hannes) Schmidt,
weduwnaar van Johanna Hebeltje
Schmidt-Josée. Hannes werd op 23
augustus 1930 geboren en overleed
op 23 maart. De afscheidsdienst heeft
op maandag 29 maart in besloten kring
plaatsgevonden in de H. Willibrordkerk, waarna Hannes op het kerkhof is
bijgezet in het graf van zijn lieve vrouw.
...Greet Bizot-van Kouwenhove,
weduwe van M. Bizot, moeder en oma.
Greet werd geboren op 19 februari
1931 en overleed op 1 april. Op donderdag 1 april is zij bij haar man begraven op het parochiekerkhof van de H.
Willibrord.
...Francisca Goddijn-Borst, weduwe
van Hendrikus Goddijn, moeder en
(over)grootmoeder. Francisca werd
geboren op 18 september 1931 en
overleed op 14 april. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op maandag 19 april, waarna Francisca bij haar
man is begraven op het parochiekerkhof van de H. Willibrord.
Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Foto: Ad van Winsen

Stand van zaken Actie Kerkbalans 2021
In januari ging de Actie Kerkbalans van
start. Al heel veel leden van onze Willibrordkerkgemeenschap hebben wederom positief gereageerd door een
bijdrage te storten op ons rekeningnummer voor deze jaarlijks terugkerende actie.
Zoals u op de thermometer ziet, was
de stand per 31-03-2021 € 66.790,
ofwel 64% van het streefbedrag van
€105.000, vergelijkbaar met de stand
in 2020.
We zijn allen die al hebben bijgedragen
uiteraard heel dankbaar!
Maar……….. het streefbedrag is,
zoals u ziet, nog niet bereikt.
De inkomsten uit de Actie Kerkbalans
zijn bedoeld om de jaarlijkse exploitatie
van onze parochiekern rond te krijgen,
nodig voor het voortbestaan van onze
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H. Willibrordgemeenschap. Wij vragen
u dan ook om welwillend uw bijdrage
hieraan te leveren. Zoals bekend kunt
u uw bijdrage storten op één van de
volgende rekeningnummers:
NL45 INGB 00000 73900 of
NL95 RABO 01384020 19 t.n.v. Kerkbijdragen H. Willibrord.
In Oké en De Augustinus hebt u kunnen lezen over de plannen die voor
onze kerk op stapel staan - herinrichten
en opknappen van de kerkzaal; mogelijk het bouwen van een multifunctionele en ook energiebesparende ruimte
ten behoeve van de kerkgemeenschap
en de Oegstgeester gemeenschap in
brede zin. Daar zijn vooral reserveringen en geoormerkte gelden voor beschikbaar, zodat die niet op de bekostiging van de jaarlijkse exploitatie zullen drukken.
Mogen we op u rekenen? Alvast
bedankt!
Beheercommissie H. Willibrord Oegstgeest

Parochiekern H. Willibrord- Oegstgeest
Tsinksendage, dat bede bos ende
hage met groenen loveren waren bevaan.’ Vertaling: Het was op een pinksterdag dat zowel bos als kreupelhout
met bladeren waren overdekt.

Pinksterblom, bron: Flickr

Pinksteren
De vijftigste dag. Zo wordt Pinksteren
vertaald. Ons woord Pinksteren is een
verbastering van Pentekostos en dat
is Grieks voor vijftigste dag en wel de
vijftigste dag na Pasen.
In Vlaanderen heet dit feest ‘Sinxten’
of ‘Tsinksen’. Een verbastering van het
Oud-Franse woord Sinquiesme (50e).
De eerste zin uit een van de beroemdste verhalen van de West-Europese
letterkunde (rond 1200) Van Den Vos
Reinaarde, is zo: ‘Het was in enen

Rozenpasen
Pinksteren wordt ook wel Rozenpasen
genoemd. Op de zondag werd vaak
niet alleen een duif losgelaten, maar
ook rozenblaadjes, vooral van pioenrozen, werden neergelaten uit de gewelven van de kerk als symbool van
het neerdalen van vurige tongen, een
uitdrukking van de nederdaling van de
Heilige Geest.
Lees het pinksterverhaal uit het boek
Handelingn 2,1-11 er maar op na.
Ik Ben
Pinksteren: volgens het bijbelverhaal
breekt een nieuwe tijd aan, vanaf de
vijftigste dag. Op de vijftigste dag na
de uittocht uit Egypte verschijnt God
(‘Ik Ben’) bij het joodse volk en wordt
het verbond gesloten, waarop een
nieuwe tijd begint.

Pinksteren:
Een lichtend vuur
Een stem in de nacht
Een spoor voor ons uit
Een boog aan de hemel
Een licht op de berg
Een stem bij het graf
Een licht om ons heen
Een vlam in het hart.
Pinksteren: wij staan op,
Wij leven.
Bron: Nico Smit in De Roerom, jaargang 34 nummer 9, mei 2020

Paul Hendriks (l.) en diaken Peter Winnubst
(r.), in afwachting van een begrafenis
Foto: Marianne Gerritsen

Paaswake 3 april 2021 gezien vanaf het oksaal. Zie ook de prachtige bloemstukken die Corry van Elsen heeft gemaakt.
Foto: Marianne Gerritsen
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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 dinsdag 12 januari is op 93-jarige leeftijd overleden:
mevrouw Catharina Alida Anna van Rijn–Nicolaas. De
begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 20 januari
op ons parochiekerkhof.
Op donderdag 11 maart is overleden: Wilhelmus Hendrikus
Jordense op de leeftijd van 83 jaar. De begrafenis heeft
plaatsgevonden op maandag 16 maart op begraafplaats
Rosenburgh.
Op donderdag 11 maart is op 96-jarige leeftijd overleden:
Marianne Schouten. Zij woonde de laatste jaren in Huize
Adegeest. De uitvaart vond plaats in haar geboortedorp
Berkhout op dinsdag16 maart.
Op dinsdag 30 maart is overleden: Hendrika Antonia
Schrama op de leeftijd van 80 jaar. Zij woonde in de Chopinlaan. De uitvaart vond plaats vanuit de H. Laurentiuskerk
op woensdag 7 april, waarna de crematie plaatsvond in
crematorium Rhijnhof.

De huispaaskaarsen hebben na de viering allemaal hun
eigenaar gevonden. Een mooie traditie om via de kerk een
kaars voor thuis te bestellen.
Ernie Wielenga-van Velzen

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

Moeder Godsbel
Het was zaterdag 3 april precies 5 jaar geleden dat de
Moeder Godskerk aan de eredienst is onttrokken. Bijna 50
jaar hebben we in de Moeder Godskerk ons geloof mogen
vieren. Het was een moeilijk afscheid. Door velen wordt de
Moeder Godskerk dan ook nog gemist!
Om dit moment toch niet onopgemerkt voorbij te laten gaan
is de bel uit de Moeder Gods opgehangen in de H. Laurentiuskerk. Op de foto ziet u waar de bel hangt.

Huispaaskaarsen
Tijdens de Palmzondagviering op zondag 28 maart in de
H. Laurentiuskerk zijn de palmtakjes en ook de bestelde
huispaaskaarsen gezegend.
300 Takjes lagen klaar voor de parochianen. Er waren veel
mensen die dachten aan andere mensen die nu niet zo
makkelijk naar de kerk kunnen komen en voor hen werden
extra takjes meegenomen. Hiervoor dank!
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Ernie Wielenga-van Velzen

Gesprek met George en Willy Meijer
Ik had een gesprek met George en Willy Meijer. Heel veel
parochianen zullen hen zeker kennen. Zij wonen dit jaar 20
jaar in Voorschoten. Daarvoor woonden zij in Nieuwerkerk
aan den IJssel. Beiden zijn van oorsprong Leidenaars.
Zij zijn daar geboren en getogen en ook na hun huwelijk
woonden zij in Leiden.

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten
In verband met het werk van George zijn zij toen verhuisd
naar Nieuwerkerk aan den IJssel. Zij zijn altijd zeer betrokken geweest bij de kerk en hebben daardoor veel vrijwilligerswerk gedaan.
Ik vroeg hen, waar komt die motivatie bij jullie vandaan?
Van huis uit waren beiden betrokken bij de kerk en zij
hebben elkaar daarin gestimuleerd. Zij willen geen consumptieve, maar actieve katholieken zijn, vandaar.
Wat zeker ook van invloed is geweest, is dat beiden op een
R.K. Internaat hebben gezeten, George bij de paters en
Willy bij de zusters. In Leiden bij de Petruskerk en ook bij
de Sint Jozefkerk in Nieuwerkerk aan den IJssel deden zij
al veel vrijwilligerswerk. In Leiden was George mede actief
bij de Studentenecclesia.

George en Willy hebben drie kinderen, een zoon en twee
dochters, die hen ook weer een kleinzoon en vier kleindochters schonken. Nadat George met pensioen ging, hadden
ze de wens naar Leiden terug te keren. Daar hadden en
hebben ze allebei nog veel familie, vrienden en kennissen.
Dat is uiteindelijk niet gelukt en zo zijn ze in Voorschoten
beland. Zij bewonen een gezellig appartement in de wijk
Starrenburg en hebben geen spijt van hun keuze naar hier
te zijn gekomen. Om te weten te komen in wat voor soort
parochie zij terecht zouden komen, gingen zij op bezoek in
de pastorie om daar hun licht op te steken.
De toenmalige pastor, Peter van Beurden, zei: “Dit heb ik

nog niet eerder meegemaakt, dat mensen voordat zij hier
komen wonen al inlichtingen komen inwinnen over de parochie”.
Vrijwilligerswerk
Toen ze hier eenmaal woonden, gingen ze allebei op het
zangkoor, daar leerden ze veel van kerkmuziek maar ook
over de woonplaats Voorschoten. Samen met een medekoorlid fietsten ze na afloop van de repetitie door het dorp
waar van alles over werd verteld, waardoor zij ook over hun
huidige woonplaats veel te weten kwamen.
Zij vertellen verder over hun andere vrijwilligerstaken die
ze hebben vervuld en dat waren er heel veel. Zo werd
George koster, maakte de kerk schoon en was lid van de
MOV. Poetste samen met Willy en Onni van der Bijl het
altaarzilver voor Kerstmis en Pasen. Willy werd lid van de
Pastoraatgroep, van de Wijkcontactgroep en de Bloemengroep. Samen zitten ze in de Koffieschenkgroep en verzorgden ze de Seniorenvieringen. Als waardering voor al
deze werkzaamheden ontvingen zij beiden de Laurentiuspenning, dit teken van waardering werd dan ook zeer op
prijs gesteld.
Zij vinden het jammer dat er steeds minder betrokkenheid
is, waardoor het opzetten van eventuele nieuwe activiteiten
niet meer die aandacht krijgt die je zou willen. Doordat het
steeds moeilijker wordt om nieuwe vrijwilligers te vinden is
het stoppen met je werk ook lastig, terwijl je er op grond
van je leeftijd best mee wil ophouden. De wens en hoop dat
jongere parochianen de draad weer gaan oppakken is
groot. Doordat er door corona heel veel activiteiten stil liggen en er weinig meer door kan gaan hebben ze het gevoel
dat de boel een beetje versloft, de verbinding is zoek. Zij
hopen dat na deze epidemie er toch weer wat leven komt
in de parochie, daar zou nu al mee begonnen moeten
worden. Hopelijk gebeurt dat ook achter de schermen.
Naast het kerkbezoek in onze kerk, komen zij ook regelmatig in de Dorpskerk. Zij voelen zich oecumenische christenen. Wij, de parochiekern van Voorschoten, mogen ons
gelukkig prijzen met zulke betrokken parochianen. We
spreken samen de wens uit dat ze nog heel veel mooie
jaren in Voorschoten mogen beleven.
Mini Focke,
Redactie parochiekern H. Laurentiuskerk

Impressie bloemversiering Pasen
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Opbrengst Vastenactie 2021
Beste parochianen van Voorschoten,
Lieve mensen,
Maandag 12 april, de dag na Beloken Pasen, hebben we
in Voorschoten de opbrengst van de olifanten geteld én er
was ook nog een envelop bij het Kerkelijk Bureau binnengekomen. Alles bij elkaar is het prachtige bedrag van
€ 1.036,65 opgehaald!
De opbrengst gaat in zijn geheel naar het eigen project van
de MOV H. Augustinus: Bouw van veilige slaapruimte
voor personeel van Pirimiti ziekenhuis, Malawi. Buiten
dit bedrag zijn er vanuit de parochiekern nog de nodige
giften via de bank rechtstreeks aan de Vastenactie overgemaakt. Dit komt nog bovenop dit mooie bedrag.
We hebben het project voor 3 jaar aangevraagd dus u kunt
nog steeds een gift overmaken op rekeningnummer
NL 21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie Den
Haag onder vermelding van het projectnummer 401617.
Heel hartelijk dank voor uw gulle gaven!
Werkgroep MOV H. Augustinus, afdeling Voorschoten

Dodenherdenking - 4 mei
De mensen van voorbij ...
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven.
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
Hanna Lam
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Van tijd tot tijd klinken ze weer, deze woorden. Met 4 mei
2021 in mijn gedachten wil ik ze weer laten horen, laten
lezen. Er is weer een beetje een sfeer van bevrijding, net
als toen rond mei 1945.
De coronapandemie lijkt zijn einde te naderen, net als de
oorlog in die meidagen, nu 76 jaar geleden.
Op 4 mei denken velen van ons terug aan wat er gebeurde
in de donkere dagen van de Tweede Wereldoorlog, toen
ons land te maken had met een bezetting, met deportatie
van en moord op Joodse en Roma-Nederlanders en lhbti-mensen, met het doden van verzetsstrijders, maar ook van
talloze toevallige slachtoffers. Net als andere jaren zal de
Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten op de
morgen van 4 mei namens de kerken, dus ook namens
jullie, een krans bij het monument naast ons gemeentehuis
leggen.
Freek Bakker

Uit: Nationale Raad voor Liturgie

Meimaand – Mariamaand
Maria is ook voor veel mensen in onze tijd een vrouw van
grote betekenis. Zij is de moeder van Jezus. Zij stond open
voor de Heilige Geest en is haar Zoon in alles trouw gebleven. In haar lofzang, het Magnificat, komt ze naar voren als
een fiere vrouw, die niet schuwt het onrecht aan de kaak te
stellen. En Maria leeft: in kerken en kapellen, vooral in het
zuiden van ons land en in Twente zie je altijd mensen
bidden bij haar beeltenis. Ook thuis staat bij velen een
Mariabeeld of -icoon.
Mensen hebben daar soms lichtjes bij branden, of zetten
altijd verse bloemen bij het beeld. De behoefte aan zo iets
is, zeker vanuit de tot het christendom overgegane heidenen, onweerstaanbaar. In de vierde eeuw van onze jaartelling heeft het christendom zich als erkende religie gevestigd
in het hart van het Romeinse Rijk. Maria wordt dan officieel
tot theotokos: god barende, Moeder van God benoemd.
Soms is dat nog wel bestreden: ‘Maria is hoogstens de
moeder van de Zoon van God en niet van God zelf’, aldus
bisschop Nestorius. Maar die benoeming werd doorgezet,
niet toevallig tijdens het Concilie van Efese. De meimaand
en de oktobermaand zijn echte Mariamaanden geworden.
Dan keren veel katholieken zich extra tot Maria om haar als
voorbeeld, als toevlucht te aanbidden.

Dauwtrapfietstocht 2021
Velen van ons verheugen zich op een fietstocht op Hemelvaartsdag….helaas kan de gezamenlijke fietstocht vanuit
Voorschoten ook dit jaar vanwege de maatregelen rondom
het coronavirus geen doorgang vinden. Dit na overleg met
pastoor Franken en Peter Winnubst. Mede ook omdat we
niet gezamenlijk kunnen ontbijten wat altijd een mooie afsluiting was. We kijken er naar uit om hopelijk volgend jaar
de tocht te organiseren!

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten
Liefde

Mocht u toch gaan fietsen en een goed doel willen sponsoren, het Vastenactieproject mogen we 3 jaar inzetten. Dus
een gift op rekeningnr. NL 21 INGB 0000 0058 50 ten name
van Vastenactie Den Haag onder vermelding van het projectnummer 401617 is altijd welkom.
Een mooie meimaand gewenst,
Werkgroep MOV H. Augustinus, afdeling Voorschoten

Draag mij
als een zegel op je hart
als een ring aan je vinger.
Want sterk als de dood
is de liefde
onverbiddelijk als het dodenrijk
is de hartstocht.
Haar vlammen,
vlammen van vuur
een goddelijke gloed.
Al het water van de zee
kan de liefde niet blussen,
en rivieren spoelen haar niet weg.
(Hooglied hoofdstuk 8)

Orgelconcerten 2021

Pinksteren
De datum
De datum van Pinksteren is niet elk jaar hetzelfde. Het
Pinksterfeest is precies 50 dagen na Pasen. Dat betekent
dat Pasen ook niet elk jaar op dezelfde datum valt. Om te
bepalen wanneer het Paasfeest gevierd wordt, wordt er
naar de stand van de maan gekeken. Op een zondag, na
de eerste volle maan van de lente, vieren de christenen het
Paasfeest. De zevende zondag na Pasen is het Pinksteren.
De enige zekerheid die er is, is dat Eerste Pinksterdag elk
jaar op een zondag is.
Heilige Geest
Tijdens de Pinksterdagen wordt herdacht dat de Heilige
Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op de
andere aanwezige gelovigen. Toen Jezus voorgoed naar
de hemel vertrok, beloofde hij zijn volgelingen hen niet in
de steek te laten.
Op Eerste Pinksterdag daalde de Heilige Geest neer op de
aarde. Hij was gestuurd door Jezus. De Heilige Geest is de
geest van God. Er was een grote verbazing toen de inwoners van Jeruzalem ineens een geluid uit de hemel hoorden
komen, het klonk als een hevige windvlaag. Toen de inwoners eenmaal door hadden dat de Heilige Geest gestuurd
was door Jezus, werd hij met open armen ontvangen. De
niet-christenen in het dorp waren op dat moment overtuigd
van het bestaan van Jezus. Zij sloten zich ook aan bij de
kerk. De Heilige Geest wordt op afbeeldingen vaak afgebeeld als een duif. Dat is, omdat niemand precies weet hoe
de Heilige Geest eruit ziet.
(uit Wikipedia)

Bij deze een klein teken van leven van de Orgelcommissie.
Met goede hoop op betere tijden had de Stichting Laurentius Orgelconcerten december 2020 voor dit jaar een viertal
concerten gepland. Wel met een flinke slag om de arm,
want er was toen geen zicht op hoe de pandemie verder
verlopen zou en welke maatregelen noodzakelijk waren.
Met de laatste berichten van 13 april jl. hebben we moeten
besluiten de concerten van mei en juni af te blazen. Voor
oktober en november houden we goede moed. We zullen
u er tijdig over berichten.
Houd het thuis allemaal gezond! Hopelijk tot ziens in oktober.
Namens de Orgelcommissie,
Peter van Beurden

HOMMELLES
Vanuit mijn tuin een kersenboom
de bloesembloemen net ontloken
Er zoemen hommels zwaar en loom
en bijen die de nectar roken.
De meisjes in hun lenterokken
nippen thee op vol terras
Ze kunnen mannenblikken lokken
alsof het een zwerm bijen was.
Ik word week en vol verlangen
dwaalt mijn blik de tafels rond
Ik zie mijn kat een hommel vangen
en land weer stevig op de grond.
Bij klachten over de verzending van De Augustinus in
Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel.
071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl
Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 10 mei 2021 bij het Kerkelijk Bureau of bij
de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).
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Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar
Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar
Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl
E-mailadres: herder20@bart.nl
Coörd. koster:
A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015
e-mail: arendwessel@gmail.com
Secretariaat:
Mw. C. de Jongh-Bastiaanse
Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar
tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail)
spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur
Beheercommissie:
Secretaris: vacature
e-mail: herder20@bart.nl

Groot onderhoud aan onze
Goede Herderkerk
In april is gestart met groot onderhoud
aan De Goede Herderkerk. Het onderhoud betreft enkele reparaties aan het
dak; noodzakelijk schoonmaakwerk
van de goten en schilderwerk van met
name de moeilijk bereikbare lijsten en
dakranden.
Het werk is gegund aan een lokale
aannemer die regelmatig noodzakelijk
onderhoud verricht aan onze kerk.
Ook de tuin en het bos worden niet
vergeten; regelmatig wordt buiten onderhoud verricht door de Parnassia
Groep. Dit is een groep zeer gewaardeerde medewerkers met een beperking, die vol toewijding onder begeleiding werken.

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 mei

Agenda

Voor de intenties van de Mariadagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Mat van Dael
Reinout Barge
Caspar Kerckhoff
Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers
Bob Polman
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
Henny de Boed-van Eijk

Mei heeft vijf zondagen.
De Eucharistievieringen op zondag om
16.00 uur zijn op 2 en 16 mei.
Enkele cantores zingen in deze vieringen.
Elke vrijdag om 9.00 uur is er Eucharistieviering.

Licht dat ons aanstoot in de
morgen, voortijdig licht
Op deze manier wordt tijdig en goed waarin wij staan
voorbereid onderhoud verricht om
onze mooie kerk (en het groen) in
stand te houden voor de toekomst.
Hieraan is in de loop der jaren door vele
parochianen 'financieel bijgedragen'.
Het is iets om dankbaar voor te zijn dat
nu deze middelen goed besteed kunnen worden.
Bas van der Vegte, lid Beheercommissie De Goede Herder

Herdenkingskruisjes
In de afgelopen COVID-19 periode is
de uitreiking van herdenkingskruisjes
bij de jaarherdenking van overledenen
niet op tijd mogelijk geweest. U kunt
hierover contact opnemen met het
secretariaat en met mevrouw De
Jongh afspreken hoe en wanneer u de
jaarherdenking alsnog wilt plannen.
Als dat niet mogelijk is kunt u ook afspreken dat u het kruisje bij mevrouw
De Jongh komt ophalen.
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Overzicht en uitvergroting van de tweeling glas-in-loodramen in de kaarsenkapel, gemaakt door
Joan Collette. Mirjam de Mol zag dat de belichting op vrijdagmorgen 26 maart heel mooi was en
maakte de foto's.

Wassenaar Gezamenlijk
Afscheid en welkom
Ruim acht jaar is Louis Brackel lid
geweest van de Pastoraatgroep. De
regelgeving vanuit het bisdom geeft
aan dat men niet langer dan twee termijnen van vier jaar lid kan zijn van de
Pastoraatgroep. In de vergadering van
25 maart jl. namen wij afscheid van
Louis en stonden stil bij zijn betrokkenheid en inzet gedurende deze periode
in de Pastoraatgroep. Hem werden
bloemen en wijn overhandigd. Gelukkig zal Louis zijn andere werkzaamheden rondom de liturgie en het parochieblad blijven voortzetten.
Tegelijkertijd heten wij twee nieuwe
leden welkom: Elly Heystek en Marian
Noordover.

Beiden zijn bekende gezichten. Elly
zien en horen we al heel lang in de Sint
Willibrorduskerk als lectrice en contactpersoon van Pro Deo. Marian heeft
haar sporen op het gebied van liturgie
inmiddels verdiend in de Sint Jozefkerk. Regelmatig zien we haar ook als
acoliet in de Sint Willibrorduskerk. Het
is de bedoeling dat beiden vooral
werkzaam zullen zijn binnen het taakveld Liturgie en dat zij Wassenaar
zullen vertegenwoordigen in het Centraal Liturgisch Beraad. We wensen
hen daarbij veel succes!
Ton Beijersbergen, voorzitter
Pastoraatgroep

Bloemen voor Louis. Foto: Ton Beijersbergen

Kinderen in de kerk
Deze prachtige fotocollage geeft een duidelijk beeld van de activiteiten van de Gezinskerk Wassenaar. Van Palmzondag
tot en met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Fotocollage: MdM

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

Van Pasen tot en met
Pinksteren

en een palmtakje vanuit de kerk naar
parochianen gebracht (met een paar
Heeft u ook zo genoten van de mooie lekkere paaseitjes).
zinvolle vieringen in de Paastijd? De
vieringen in onze eigen kerk met zang In 1993 schreef pastoor Van Steekeen prachtig vioolspel. De bekende lenburg al: "Het is niet alleen belangmaar nog steeds zo indrukwekkende rijk dat je naar de kerk gaat. Het is
lezingen in de Goede Week. Zo intens belangrijk dat je kerk bent." Of zoals op
gebracht door onze pastoor en lectri- Beloken Pasen werd gelezen: 'De
ces. Samen in de kerk is toch net meer mens heeft behoefte aan geloof', ook
beleven dan op tv of gestreamd. Hoe- al zijn we vaak een ongelovige Thowel het fijn is dat die mogelijkheid er mas. Wij hopen dat u door deze actie
met Pasen een stukje geloof, een
ook is.
beetje samen-kerk-zijn hebt kunnen
ervaren. En nog steeds ervaart.
Wij doen ons best. En God doet de rest,
is een oud gezegde. Wij als ouderen,
hebben vaak een tekst of spreuk voorhanden. De jeugd kijkt je dan weleens
aan alsof ze water ziet branden. Toch
geven gezegdes of spreuken best
vaak een reden tot nadenken. Mij in
ieder geval wel.
Witte Donderdag, gezamenlijke viering in de
Sint Jozefkerk. Foto: MdM

Velen van u kennen vast wel de Gerardus-dagkalender? Daarop staat iede'The Passion' op tv vond ik ook heel re dag wel een tekst om over na te
indrukwekkend. Modern? Ja. Maar om denken. Ik zal er een paar vermelden
op deze manier het lijdensverhaal in die mij wel aan het denken zetten:
de huidige tijd te plaatsen heeft zo zijn
eigen waarde. De jeugd en minder bij 'Sommige dingen kunnen alleen gede kerk betrokken mensen, maar ook zien worden door ogen die gehuild
u en ik kunnen hierin toch voelen dat hebben.'
die gebeurtenis van ruim 2000 jaar
geleden, in het heden herkenbaar is. 'Volg je hart. Het klopt altijd.'
Het roept op tot nadenken.
'Van de maan af gezien zijn we alleZo hebben de R.-K. kerken in Wasse- maal even groot.'
naar samen met de Werkgroep Gezinskerk rond de Paastijd gezorgd voor 'Liefde geeft meer warmte dan welke
een paaswens vanuit de kerk.
kachel ook.'
Omdat maar weinig mensen naar de
kerk mochten en konden komen, heb- 'Wie met een glimlach naar buiten
ben wij door deze actie de Paaszegen komt; haalt meer binnen.'
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IBAN Bankrek. nrs.:
NL06 RABO 0368 0667 38
NL51 INGB 0000 3892 36
Kerkbijdrage/stipendia: NL37 INGB 0000 5508 96
Intenties:
Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262
ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail.
Vieringen:
di 09.00 uur, do 9.00 uur
zaterdag 1x per 2 weken 19.00 u.
zondag 1x per 2 weken 09.30 u.
Sacramentskapel geopend:
Iedere dag van 10.00 - 16.00 uur
Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo
Voorzitter: Gabrie Lansbergen
e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

Zomaar wat gezegdes die tot nadenken roepen! Misschien iets om over na
te denken of bij stil te staan op Hemelvaartsdag donderdag 13 mei, of tijdens
de Pinksterdagen 23 en 24 mei? Hoe
het in die dagen met coronaregels en
vieringen zal zijn durf ik niet te voorspellen. Houd berichten in onder andere De Wassenaarse Krant in de gaten.
Wij kunnen alleen maar hopen en
vertrouwen dat het beter zal gaan. Dat
het met u goed gaat. Dat wij elkaar
weer meer kunnen begroeten en ontmoeten. Dat wij dit laatste jaar in onze
Sint Jozefkerk nog vaak samen-kerk-zijn kunnen en mogen vieren.
Met een aantal mensen vanuit werkgroepen in de drie kernen is en wordt
nagedacht hoe wij naar 'EEN Wassenaarse RK-gemeenschap kunnen
groeien'.
Voor een aantal parochianen is het een
teruggaan naar de kerk uit hun jeugd.
Anderen zullen iets meer moeten
wennen aan een ander gebouw en
andere gewoontes. We zullen ons best
doen samen te groeien naar 'EEN
RK-Gemeenschap' in de Sint Willibrorduskerk aan de Kerkstraat.
Tot slot nog een tekst om over na te
denken. Een uitspraak van Winston
Churchill (1874-1965): "Wij leven door
wat wij krijgen. Maar wij maken een
leven door wat wij elkaar geven.”
Wij vragen daarbij de hulp en wijsheid
van de Heilige Geest. Helpt u mee?
Zalig Pinksteren!
Thea den Hollander

Parochiekern St. Jozef - Wassenaar
Het dak van onze kerk

Martien van Vliet: dank voor je inzet. Fijn dat je
de krantenberichten nog steeds blijft doen!
Foto: Désirée de Bruijn

Pasen
In de schitterende viering op Eerste
Paasdag waren twee jarigen aanwezig: Martien van Vliet, hij werd 90 jaar.
En mevrouw Lies de Groot, zij werd
101 jaar! Wat een leeftijden! Beide jarigen werden van harte gefeliciteerd
namens alle aanwezigen.
Martien van Vliet heeft een werkje dat
hij al jaren deed beëindigd. Vanaf 1995
was hij op de pastorie te vinden, éénmaal in de twee weken. Hij nam de
telefoon aan, heette bezoekers welkom en zorgde voor koffie én gezelligheid! Martien, heel veel dank voor al
deze jaren trouwe pastoriedienstmedewerkerschap! Wij hopen je natuurlijk
nog geregeld zomaar ‘ns op de pastorie te ontmoeten!

Kijkt u daar wel eens naar? Je hoofd
in je nek leggen en zien dat er achter
de dakrand een soortement groen
muurtje staat. Dat groene muurtje bestaat uit koperen wandplaten van ongeveer 50 bij 50 cm.
Onze koster, Koos Odijk, liep met zijn
Cootje te wandelen door het parkje. En
keek even naar boven, naar die dakrand. Wat zag hij daar? Dat er groene
platen afgehaald waren, en niet zo’n
beetje. Na enig app-verkeer is Emil
Nijp op het dak gaan kijken. Er bleken
460 koperen platen te zijn ontvreemd.
Niet voorzichtig eraf gehaald, neen,
ruw verwijderd! Met de firma Parlevliet
is het provisorisch hersteld. De echte
reparatie (en de kosten) volgen.
EvdW

De gehavende dakbedeking. Foto: Emil Nijp

EvdW

Paaseitjes voor Corry, dank voor je medewerking op de pastorie. Foto: Koos Odijk

Rond de Paasdagen
Corry Wellner was actief op de pastorie. Was ja, bijna vijf jaar. Zij hielp met
het tellen van de parochiebladen,
zodat alle bezorgers hun 'portie’ konden ophalen. Zij deed pastoriedienst.
Helaas is daar een einde aangekomen. De verhuizing naar Kijkduin
maakte een eind aan het geheel.
Corry, heel veel dank voor al je werk,
je opgewektheid en je inzet voor onze
Sint Jozefparochie. Geen bloemen,
wel paaseitjes voor Corry.
Tot slot: let op lieve mensen! Al deze
lege plaatsen roepen om invulling!
Gelukkig willen Thea den Hollander en
Angélique Spring in ’t Veld inspringen.
Dat neemt niet weg dat – zeker ook
voor de telsessie – er hulp nodig is!
Denk erover, stap over die drempel, u/
jij bent van harte welkom!
EvdW

Nico en Nel naar Drenthe
NIco en Nel van Wissen gaan verhuizen naar Drenthe! Het is ze van harte
gegund! Maar: bij de kerstbazaar
waren zij onmisbaar! Nel was een
verkoopster eerste klas, en Nico kon
bergen verzetten. Alle goeds voor jullie
beiden en heel veel dank!!

Misintenties

Paasversiering in onze Sint Jozefkerk. Foto:
Angélique Spring in 't Veld

Voorlopige reparatie. Foto: Emil Nijp

Johan Goudeau // Mladen Rajic //
Maurice Gerse // Martha Gerse // Therese Maria Schijffelen-Miedema //
Sophia Schrader-van Rhijin // Anja
Peters // André Noordover // Jo van
der Ham-Onderwater // Ben 't Hoen //
Frans Linnebank // Marco Rijnbeek //
Maria Elshout-Pitz // Maria ElshoutHulsman
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Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar
Kerk:
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
tel. 070 - 511 8133 (De Sloep)
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur
opgave misintenties: op spreekuur of telefonisch
Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl
Beheerder Sloep:
Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133,
privé: tel. 06 - 1666 7774
Referent voor Sint Willibrordus parochiekern:
diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl
Coördinator-liturgie:
ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (voor het weekemd: zie de Lit. Agenda op blz. 17)
door de week:
op wo.morgen om 09.00u en op vr.avond om
19.00u
Mariakapel open (7 dagen per week):
10.00-17.00 uur
IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s):
NL95 INGB 0000 1164 56
ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus
Beheercommissie:
Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk,
tel. 070 - 511 4624

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

Hemelvaart op donderdag 13 mei 2021

'WIJ MOETEN ZOEKERS
ZIJN VAN HET RIJK DER
HEMELEN'
We zijn bij de laatste verzen van het
hoofdstuk dat Matteus wijdt aan de
gelijkenissen over het rijk der hemelen
(Mt.13,44 - 52). Ik sta stil bij de twee
waarin het rijk der hemelen wordt vergeleken met twee 'kostbare' dingen: de
schat die in de akker verborgen ligt en
de parel van grote waarde. De reactie
van degenen die de parel en de schat
vinden, is praktische dezelfde: de man
en de koopman verkopen alles om dat
te verkrijgen wat ze inmiddels het
meest aan het hart gaat.
Jezus nodigt ons zo uit om betrokken
te raken bij de opbouw van het rijk der
hemelen. Hij presenteert een essentieel kenmerk van het christelijk leven:
degenen die dit ten volle beleven, zijn
bereid om er alles voor op het spel te
zetten. Beide mannen in de gelijkenissen verkopen alles wat ze bezitten en
laten hun materiële zekerheden dus
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achter zich. Je gaat zo begrijpen dat
de opbouw van het rijk niet alleen afhangt van Gods genade, maar ook van
de actieve beschikbaarheid van de
mens. Alles is genade, alles! Wij moeten slechts bereid zijn om die te ontvangen en ons er niet tegen verzetten.
De genade doet alles, maar 'mijn' verantwoordelijkheid en beschikbaarheid
zijn daar wel voor nodig.
De handelingen van deze mannen die
zich van hun bezit ontdoen om kostbaardere zaken te kunnen kopen, zijn
doorslaggevende en radicale handelingen, want ik zou zeggen dat er geen
weg meer terug is. Bovendien worden
ze met vreugde uitgevoerd.
Wij zijn geroepen om ook de houding
van deze evangelische personages
aan te nemen. Ook wij moeten met
gezonde onrust zoekers worden van
het rijk der hemelen. We moeten afstand nemen van het zware gewicht
van onze wereldse zekerheden: het
verlangen naar bezit, de honger naar
winst en macht en het alleen aan ons-

zelf denken. In onze dagen kan het
leven van sommigen middelmatig lijken, omdat ze waarschijnlijk niet op
zoek zijn gegaan naar de ware schat.
Ze zijn tevreden met aantrekkelijke,
maar vluchtige zaken, met schitterende illusies. Maar het licht van het rijk is
geen vuurpijl die maar even verlicht;
het licht van het rijk is ons hele leven
bij ons.
Het rijk der hemelen is het tegenovergestelde van de oppervlakkige dingen
die de wereld biedt: het is een schat
die het leven alle dagen vernieuwt. Wie
deze schat gevonden heeft, heeft een
creatief en zoekend hart, dat nieuwe
wegen zoekt en gaat die leiden naar
de liefde voor God, voor de ander en
voor onszelf. Het teken van degenen
die deze weg lopen, is de creativiteit
van iemand die steeds nieuwe manieren zoekt om leven te geven.
Jezus, Hij die de verborgen schat en
de kostbare parel is, kan niet anders
dan vreugde oproepen: de vreugde
een nieuwe zin van het teven te vinden,
de vreugde betrokken te zijn in het
avontuur van de heiligheid.
Moge de Heilige Maagd ons helpen om
elke dag de schat van het rijk der hemelen te zoeken, zodat onze woorden
en onze daden een toonbeeld zijn van
Gods liefde, die Hij ons door Jezus
heeft gegeven.
Paus Franciscus
Bron: KN

Vormsel 2021

Op zondag 23 mei / Pinksteren zal mgr
Van den Hende in onze kerk in een
aparte viering 's middags het Vormsel
toedienen aan ca. de helft van de
kandidaten uit de hele parochie (deze
speciale regeling is vanwege de 30
personen beperking in coronatijd).

Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar

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

Foto's van de Kruisweg op 2 april 2021. Er werd daarbij - vanwege corona - géén rondgang gemaakt langs de staties, maar er werd bij iedere statie een plaat getoond voorin de kerk met een
voorstelling betreffende die statie en een overweging m.b.v. teksten, origineel opgesteld door
onze vorige pastoor Michel Hagen.
Bovenste foto: tijdens de huldiging van het Kruis na afloop van de kruisweg
Linker foto: het gelegenheidskoortje v.l.n.r. Olivia, Fleur en Inge
Rechter foto: Mirjam las bij elke statie een tekst voor behorend bij de afbeelding van die statie

Paaswake 2021
Celebrant was pater Mattheus, geassisteerd door diaken Brink.

Beelden van de Paaswake op 3 april jl.
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Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar
Voorbereiding Eerste H.
Communie (I)

Als aspect van de voorbereiding op de
Eerste H. Communie krijgen alle communicanten van dit jaar in de voorbereidingsperiode tot 6 juni op een zondag 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 waren op zondag 28 maart/Palmzondag aan de beurt Naomi en Emma
(v.l.n.r.).
LB

Voorbereiding Eerste H.
Communie (II)

Zo was op zondag 18 april aan de beurt
Julian (zie onderstaande foto).
LB

In Memoriam
Op 14 april 2021 is op 91 jarige
leeftijd overleden mevrouw J.
M.W.G. Mulder-Rutten
Haar laatst woonadres was op
het Van Ommerenpark.
De uitvaartplechtigheid heeft
plaatsgevonden op 20 april,
waarna zij is begraven op ons
kerkhof.

Pinksteren op zondag 23 mei 2021

Misintenties voor mei 2021
Zondag 2 mei:
-Dirk Eduard de Vlugt
-Nico Mooijman
-Overleden ouders Mooijman-Hacking
-Gerarda Kortekaas-de Jong (jrgt)
-Overleden ouders Kortekaas-de
Jong
-Josephine Westgeest-van der
Stap en overleden familie
-Coby Heijstek en overleden familie
-Familie Oosterveer-Compier
Zondag 9 mei:
-Dirk Eduard de Vlugt
-Wilhelmina Maria de Koning
-Antje Vinkenstijn-van der Ham
-Marti van Deursen-Hakkeling
-Ouders Ruygrok-van der Kroft
-Overleden ouders Remmerswaalvan Winsen
-Overleden ouders Verkleij-van der
Kroft
-Overleden ouders Kortekaas-de
Jong
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag):
-Dirk Eduard de Vlugt
Zondag 16 mei:
-Ton Gordijn
-Maria Johanna Kouwenhoven
-Overleden ouders Van VeenGoldhagen
-Dirk Eduard de Vlugt
Zondag 23 mei:
-Wilhelmina Maria de Koning
-Dick en Mien van Leeuwen-Schoorl
-Johan van Paridon
-Nico Mooijman
-Dirk Eduard de Vlugt
-Corrie Knaap
-Overleden ouders Knaap-Remmerswaal
-Overleden ouders Remmerswaalvan Winsen
-Overleden ouders Van der HamOnderwater
Zondag 30 mei:
-Dirk Eduard de Vlugt

Glas-in-loodraam, waarop Maria en de apostelen bij de nederdaling van de H.Geest
Bron: toja33

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

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij
overlijden: 06 4942 3242
Pastoor Rochus Franken,
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
e-mail: rochusfranken@outlook.com
Kapelaan Boris Plavčić, referent Katwijk
tel. 06 4351 4595, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar
e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl
Diaken George Brink, referent Wassenaar,
tel. 06 3078 0364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl
Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest / Voorschoten
tel. 06 2443 4516
e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Parochiebestuur

Voorzitter: Pastoor Moderator Rochus Franken
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
e-mail: rochusfranken@outlook.com
Vicevoorzitter a.i.: Marten van der Meer,tel. 06 3066 6681
e-mail: movandermeer@martenconsultancy.net
Secretaris: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624
e-mail: meijer100@planet.nl
Penningmeester: Hans van Mullekom
e-mail: van.mullekom@kpnmail.nl
Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@beaujolaiswijnen.nl
Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417
e-mail: jan.ko@ziggo.nl
Algemene zaken: Joost Westgeest, tel. 06 5111 4886
e-mail: joostwestgeest@gmail.com
Communicatie en 2e secretaris: Emmy van der Wilk
(adviseur) te. 070 511 1594
e-mail: wilk.eamvander@gmail.com
Personeel en vrijwilligers: 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 juni 2021
uiterlijk 11 mei 2021:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 5 juni - 4 juli 2021
Verschijningsdatum: 26 mei 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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