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Diaconie Lilianefonds  
Weet u wat het woord ‘diaconie’ bete-
kent? Mijnheer Van Dale legt dit als
volgt uit: ’dienst voor sociale zorg van
een protestantse gemeente’. Laat dit
nu ook kunnen gelden voor een
rooms-katholieke parochie!
Het collecteschema voor het jaar 2021
is reeds enige tijd geleden door het
Centraal Secretariaat (zoals u weet
wordt dit vakkundig bemenst door
Désirée de Bruijn) rondgestuurd. Hier-
in is vastgesteld dat er éénmaal per
kwartaal een collecte bestemd wordt
voor een diaconaal doel.
In het eerste kwartaal is dat de Vasten-
actie geweest. U kunt bij de informatie
van de H. Joannes de Doper in Katwijk
lezen wat de opbrengst is geworden.
De goede gaven voor de Vastenactie
zijn in de kunstzinnige 'olifant’ gedepo-
neerd; een idee van Jopie Bregten
zaliger.

In het parochiebestuur is besloten in
het tweede kwartaal de opbrengst van
de diaconiecollecte te bestemmen

voor het Lilianefonds. De medewer-
kers van het Lilianefonds waren ver-
heugd om dit te vernemen. 
'Het Lilianefonds begon met één kind
en één vrouw met een missie. Liliane
Brekelmans ontmoette de jonge Agnes
en gaf haar een kans in het leven. Hulp
aan meer kinderen volgde snel. Op 14
maart 1980 was het Lilianefonds een
feit. Nu, veertig jaar later, is het uitge-
groeid tot een wereldwijd netwerk.
In het voorjaar 2020 kreeg de wereld
te maken met de COVID-19 pandemie.
Juist de kwetsbaren, onder wie kinde-
ren met een beperking in arme landen,
kregen direct of indirect de zwaarste
klappen van het coronavirus. De lock-
downs hadden grote gevolgen voor
deze kinderen en hun familie. Dagop-
vang en (speciaal) onderwijs werden
geschrapt, evenals revalidatiecentra
en medische zorginstellingen.
Ondanks lockdowns vonden onze lo-
kale partners nieuwe manieren om de
kinderen en hun families te blijven
steunen. Om het werk van onze part-
ners mogelijk te maken, is er een spe-
ciaal ‘corona noodfonds’.
Onze partnerorganisaties doen wat zij
kunnen om kwetsbare kinderen te
blijven helpen. Uw hulp, in de vorm van
een donatie, of collectegift, is hierbij
van harte welkom. Dank voor uw bij-
drage.’
 
Aldus het Lilianefonds. Aan het eind
van het tweede kwartaal hopen wij
bekend te kunnen maken wat de dia-
coniecollecte heeft opgebracht.

Verruiming coronarichtlijnen
De bisschoppen verruimen de richtlij-
nen voor kerkgebouwen die meer dan
300 reguliere zitplaatsen hebben. In
deze kerken mag met ingang van 29
april maximaal tien procent van het
totale aantal zitplaatsen bezet zijn. In
kerkgebouwen met minder dan 300
zitplaatsen blijft het aantal gelovigen
dat bij een viering aanwezig kan zijn,
beperkt tot maximaal 30. Dit betekent
voor de JDD 40 // WIO 58 // LMG 30 //
DGH 55 // JOZ 49 // WIW 60 gelovigen.
Wie weet wanneer wij weer met een
heleboel mensen in de kerk mogen en
kunnen plaatsnemen, vieren, elkaar
ontmoeten en blij zijn met elkaar. Dat
komt er aan hoor, zeker weten!
Het moge u goed gaan in deze juni-
maand waarin de zomer zich
aankondigt!
 
Emmy van der Wilk, 
2e secretaris Parochiebestuur

Bij de voorplaat
 
Deel van het zijraam van de voor-
malige De Moeder Godskerk. Het
glas-in-loodraam is gemaakt door
Ted Felen (hij is in 2016 overleden).
Na de sluiting van de De Moeder
Godskerk is het raam overgebracht
naar een zijwand van het huidige
Bondsgebouw.
 
Foto: Diana Nieuwold, (kerk)foto-
grafe - zie voor meer foto's pag.10
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Diaken George Brink
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Vertrouwen
Ik sprak laatst met iemand die me vertelde: “Als kind heb ik de
hele catechismus uit mijn hoofd geleerd. Waartoe zijn we op
aarde? We zijn op aarde om ………….Zo kende ik alles uit mijn
hoofd. En ik dacht alles over geloof te weten. En toen werd ik
ouder en toen dacht ik: Ik weet helemaal niets. Geloof is niet iets
wat ik alleen met mijn verstand weet.
Geloof is een ontmoeting. Een ontmoeting niet zomaar met ie-
mand. Een ontmoeting met God. En door die ontmoeting groei ik
als mens en krijg ik meer vertrouwen.”
 
Ik denk dat deze man een beetje gelijk heeft. Geloven heeft alles
te maken met vertrouwen.
Het nieuwe testament is oorspronkelijk in het Grieks geschreven.
Overal waar in onze Nederlandse vertaling staat ‘geloof’, staat in
het Grieks 'vertrouwen'.
Maar vertrouwen krijg je niet zomaar. Ik denk dat dat in onze tijd
nog moeilijker is.
Want tegenwoordig hoor je overal dat je levensgeluk afhankelijk
is van wat jij wil, waar jij voor kiest en wat jij tot stand brengt. Ik
moet het eigenlijk allemaal zelf doen.
En misschien komt daar al die stress vandaan. Ik moet het alle-
maal zelf doen, maar tegelijkertijd loop ik voortdurend achter de
feiten aan. Want er is zo veel wat ik niet onder controle heb. Dit
laatste hebben we zeker tijdens de coronapandemie ervaren.
Voor vertrouwen moet je dat ‘zelf doen’ een beetje loslaten. De
controle een beetje loslaten en je levensgeluk durven overgeven
in de handen van een ander, in de handen van God.
Vertrouwen zegt: ‘Alles is van God. Ook mijn leven is van God.
Dus hoef ik me niet over van alles en nog wat zorgen te maken.
Of te piekeren. Mijn leven is van Hem zoals alles van Hem is.
Er zijn momenten dat ik mijn leven mag overlaten aan God.’ Dat
zijn de momenten dat ik rust en vrede vind.
 
Pastoor Rochus Franken
 
 
 

Inleverdatum kopij zie blz. 31
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V.l.n.r. diaken George Brink, pastoor Rochus Franken, kapelaan Boris Plavčić en diaken Peter
Winnubst

De Vreugde van de Liefde
Toen Paus Franciscus op 19 maart het
begin van het Sint Jozefjaar afkondig-
de, was dit meteen ook het begin van
een Jaar van het Gezin. In dit jaar
vraagt de Paus aandacht voor een
tekst die hij in 2016 heeft gepubliceerd,
de exhortatie 'Amoris Laetitia', 'De
Vreugde van de Liefde'. Amoris Laeti-
tia is verschenen op 8 april 2016. Het
is vooral een pastorale tekst, een tekst
die een grote betrokkenheid laat zien
bij het leven van gewone gezinnen en
gewone gelovigen. Het is geen leer-
stellige, en zeker geen kerkrechtelijke
verhandeling, al komen elementen uit
de kerkelijke leer over huwelijk en
gezin wel ter sprake.
 
De paus heeft Amoris Laetitia geschre-
ven naar aanleiding van twee vergade-
ringen van de bisschoppensynode
over de situatie van het gezin in onze
tijd. Die vergaderingen vonden plaats
in 2014 en 2015. Daar werden de zor-
gen en perspectieven van gezinnen
van over de hele wereld ter sprake
gebracht, mede op basis van de resul-
taten van twee vragenlijsten die naar
de bisdommen wereldwijd zijn verzon-
den.
 
De paus belicht de inspirerende en
voedende kracht van het christelijke
huwelijksideaal, en de onvervangbare
waarde van het gezin als bouwsteen
voor kerk en samenleving. Anderzijds
schrijft hij met veel wijsheid en betrok-
kenheid over de reëel bestaande ge-
zinnen met al hun moeilijkheden, on-
volkomenheden en crises. Mede ge-
voed door de inbreng vanuit de bis-
schoppensynode en voortbouwend op
werk van voorgangers, zoals de The-
ologie van het Lichaam van paus Jo-
hannes Paulus II, laat hij zien dat hij

een echte herder is die ‘ruikt naar zijn
schapen’. Hij doet dat in heldere en
concrete taal.
 
‘De liefde die we beloven, overstijgt alle
emotie, elk gevoel en elke gemoeds-
toestand, ook al omvat ze dit alles. Het
is een diepere genegenheid, een le-
venslange beslissing van het hart.
Zelfs temidden van onopgeloste con-
flicten en verwarde emotionele situa-
ties, hernieuwen partners dagelijks
hun beslissing om lief te hebben, el-
kaar toe te behoren, het leven te delen
en te blijven liefhebben en vergeven.
Elke partner gaat een weg van per-
soonlijke groei en omvorming. Op deze
weg viert de liefde iedere nieuwe stap
en iedere nieuwe fase.’ (Amoris Laeti-
tia, § 163)
 
‘Het leven van ieder gezin wordt be-
paald door allerlei crisissen die deel
uitmaken van zijn dramatische
schoonheid. Men moet koppels helpen
ontdekken dat een overwonnen crisis
de intensiteit van een relatie niet ver-
mindert, maar de wijn van hun verbon-
denheid beter, sterker, rijper maakt.’ 
(§ 232)
 
Graag beveel ik Amoris Laetitia aan in
uw aandacht, het is zeer het lezen en
overdenken waard. De tekst is te be-
stellen, onder meer bij berneboek.
com, in de officiële Nederlandse verta-
ling en in de – uitstekende – Belgisch--
Nederlandse editie.
 
Diaken George Brink

Uit het Pastoraal Team: Moet
ik mij als katholiek laten
vaccineren?
Nu het vaccineren tegen het coronavi-
rus bezig is, vragen mensen zich af of
ze het wel of niet moeten laten doen.
Er leven tal van vragen. Wat zegt de
Kerk over vaccineren? In het Pastoraal
Team is hierover gesproken.
 
Gelukkig heeft de bisschoppenconfe-
rentie hier ook over gesproken. Kardi-
naal Eijk, referent voor medische
ethiek namens de conferentie, beant-
woordt een aantal van de meest ge-
stelde vragen over dit onderwerp.
(Bron RKkerk.nl) Belangrijke vraag is
of de referent katholieken aanraadt
zich te laten vaccineren.
 
Mag de overheid maatregelen opleg-
gen op het gebied van de gezond-
heidszorg zoals nu gebeurt in verband
met het voorkomen van de versprei-
ding van Covid-19?
 
Veel mensen in onze samenleving
verzetten zich tegen de door de over-
heid opgelegde maatregelen met een
beroep op hun individuele vrijheid.
 
Puur gedacht vanuit het individu,
waarin men zichzelf centraal stelt en
geneigd is anderen als toeschouwer te
zien, geldt een overheid die dwingende
maatregelen oplegt als een bedrei-
ging. Het algemeen welzijn wordt
daarbij gemakkelijk uit het oog verlo-
ren.
 
Als we over het algemeen welzijn
spreken binnen de christelijke sociale
leer, dan gaat het niet over een alge-
meen belang van de staat waaraan de
individuele leden van de samenleving
eventueel opgeofferd kunnen of moe-
ten worden.
Het algemeen welzijn heeft uiteindelijk
tot doel het persoonlijk welzijn van alle
leden van de samenleving.
 
Vanuit haar specifieke verantwoorde-
lijkheid mag en zelfs moet de overheid
met het oog op het algemeen welzijn
dwingende maatregelen opleggen als
dat nodig is om de gezondheid van alle
leden van de samenleving te bescher-
men.
 
(voor vervolg zie pag.6)
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Bijbel-expo op het Sint-
Maartenscollege
Leerlingen van het Sint-Maartenscol-
lege in Voorburg lopen deze dagen de
kleurige panelen tegemoet van de pop-
up bijbeltentoonstelling als ze hun
school binnengaan. De Bijbel-expo
van het bisdom Rotterdam werd met
open armen ontvangen op deze school
die haar katholieke identiteit graag wil
uitdragen.
 
Bevlogen inzet
Andries Nek is docent godsdienst en
levensbeschouwing en de moderator
identiteit. In gesprek met hem en zijn
collega docent Marlijn Passchier en
stagiaire Talitha Alders blijkt al snel dat
de school een bevlogen inzet heeft
voor haar katholieke achtergrond. De
glazen wanden van hun werkplek
komen overeen met hun missie: trans-
parant zijn over de identiteit van de
school.

“We zien graag dat levensbeschou-
wing in de haarvaten van de school
zit”, zegt Marlijn Passchier. “We heb-
ben de Bijbel-expo bewust op de meest
centrale plek in de school neergezet bij
de hoofdingang. Het laat zien waar we
voor staan.
Ik denk dat leerlingen op die manier
bewust en onbewust kennis maken
met het katholieke geloof en dat het
hun respect en begrip vergroot.”
De Bijbel-expo is een uiting van de
identiteit en een mogelijkheid om jezelf
en elkaar daarin te ontmoeten.

 
Inzicht door
levensbeschouwing
Het inzicht dat leerlingen in zichzelf en
in de wereld krijgen door godsdienst
en levensbeschouwing is voor Marlijn
een belangrijke drijfveer om het
schoolvak te geven. Ze ziet dat ook
terug in de tentoonstelling:  "Het is een
uiting van de identiteit en een moge-
lijkheid om jezelf en elkaar daarin te
ontmoeten. Op onze school stralen de
docenten idealiter ook die identiteit uit
en we houden door het jaar heen ver-
schillende vieringen voor de leerlingen
om er aandacht aan te besteden." Als
schoolpastor en godsdienstdocent is
identiteit het dagelijks werk van An-
dries. Hij noemt zichzelf 'een gemeen-
schapsman' en geeft aan dat hij ver-
binding belangrijk vindt. Hij vertelt over
de paaskaars die op school wordt
aangestoken als er iets aan de hand is
in de wereld of met iemand op school.

 
Veiligheid door inspiratie uit
de Bijbel
Andries vindt het van belang dat ieder-
een op school zich veilig voelt om
zichzelf te zijn. Welke inspiratie hij
daarvoor uit de Bijbel en het leven van
Jezus haalt? “Dat heeft voor mij te
maken met het voorbeeld dat Jezus
ons gaf. Ik zeg wel eens tegen leerlin-
gen: ‘Stel je eens voor hoe het Ko-
ningskind met Kerst geboren werd.’
Alsof koningin Máxima is bevallen op
de kinderboerderij en de vuilnisman als

Sint Maarten schenkt de helft van zijn mantel
aan een bedelaar. Bron: Crafty little blessings

Bijbel-expo op de middelbare school. V.l.n.r.: Talitha, Marlijn en Andries. Foto: Bisdom Rotterdam

eerste op bezoek mag komen. Dan zie
je hoe iemand die heel groot is, Jezus,
voor iedereen bereikbaar is. Dat wil
niet zeggen dat Hij een allemansvriend
werd. Hij bleef altijd zichzelf. Hoe kun
jij dan op jouw beurt voor iedereen
bereikbaar zijn, zonder je eigen au-
thenticiteit te verliezen?”
Het is belangrijk de Bijbel te vertalen
naar het leven van de leerlingen, vertelt
ook Marlijn. “Leerlingen kennen de
woorden van de Bijbel vaak niet en zien
niet hoe het betrekking heeft op hen-
zelf. We halen als docenten de verha-
len naar het nu door ze uit te leggen
en toegankelijk te maken voor scholie-
ren.”
 
Sint Maarten 
“Dat doen we bijvoorbeeld ook met Sint
Maarten waar de school naar ver-
noemd is. Tijdens de Maartensviering
vertellen we leerlingen over delen en
zorgen voor elkaar, zoals Sint Maarten
ooit zijn mantel deelde met een bede-
laar. We halen het naar het nu door er
een actie aan te koppelen in samen-
werking met de Voedselbank. Zo ont-
staat een moderne versie van een
eeuwenoud verhaal.”
Stagiaire Talitha Alders beaamt dat de
Bijbel betrekking heeft op het leven van
scholieren. Ze noemt als belangrijke
waarden: oprecht zijn en openstaan
voor een ander. “Openstaan voor een
ander, ook al wordt diegene misschien
niet geaccepteerd door anderen. Als
bijvoorbeeld een kind in de klas wordt
gepest, kun je als medeleerling er juist
wel zijn voor diegene en hem of haar
accepteren zoals die is.”
De achtergrond van Talitha ligt in de
beeldende vormgeving: “Ik heb kunst-
academie gedaan vroeger en let daar-
om altijd op vormgeving. Dat vind ik bij
de Bijbel-expositie mooi gedaan. Het
kaartenbakje met meeneemkaartjes is
al leeg, dus er is goed gebruik van
gemaakt."
Bron: Bisdom Rotterdam
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(vervolg van pag.4)
 
Zou de overheid mensen mogen dwin-
gen om zich te laten vaccineren?
 
Het coronavirus kan alleen een halt
worden toegeroepen door middel van
vaccinatie.
De overheid kan in principe niet met
een beroep op het algemeen welzijn
mensen dwingen om zich te laten
vaccineren. De reden is dat vaccinatie
een ingreep in de integriteit van het li-
chaam van de menselijke persoon
betreft. Hiervoor moet de desbetreffen-
de persoon toestemming geven. Wat
de overheid wel mag en moet doen is
de leden van de samenleving zoveel
mogelijk over het vaccin en het belang
van vaccinatie voorlichten met als doel
zoveel mogelijk mensen te stimuleren
om zich te laten inenten.
 
Er komen veel vragen over de produc-
tiewijze van vaccins en het gebruik
daarvoor van cellijnen uit geaborteer-
de foetussen. Klopt dit bezwaar en zo
ja hoe hier dan mee om te gaan?
 

Soms worden inderdaad vraagtekens
gezet bij de wijze waarop een vaccin
wordt geproduceerd. In een aantal
gevallen worden hierbij cellijnen ge-
bruikt die in de jaren ’60 van de vorige
eeuw door abortus provocatus verkre-
gen zijn. Is het gebruik van deze cellij-
nen niet een soort van medewerking
aan deze abortus, is dan de vraag.
 
Volgens de katholieke leer is mede-
werking aan een op zich verkeerde of
kwade handeling in het algemeen
verboden.
Maar deze medewerking kan in som-
mige gevallen worden gerechtvaar-
digd, namelijk als degene die mede-
werking verleent niet instemt met de
kwade handeling als zodanig en de
handeling waarmee men medewer-
king verleent niet nabij is aan, maar los
staat van de kwade handeling.
Dit is het geval als de onderzoekers de
bewuste cellijnen gebruiken, die af-
komstig zijn van twee, ruim een halve
eeuw geleden geaborteerde menselij-
ke foetussen.
 
Voor een dergelijke vorm van mede-
werking aan een kwade handeling is
volgens de katholieke leer bovendien
een naar verhouding voldoende ernsti-
ge reden vereist. De ontwikkeling van
een vaccin tegen het coronavirus, dat
het leven in praktisch alle delen van de
wereld de samenleving ernstig ont-
wricht, is zo’n reden.
(Vgl. een verklaring hierover van de
Pauselijke Academie voor het Leven
uit 2005: notitie academyforlife.va.).
 
Raadt u katholieken dus aan om zich
te laten vaccineren tegen Covid-19
zodra dit mogelijk is?
 
Ja, in het belang van het algemeen
welzijn, waarbij de menselijk persoon
centraal staat, raad ik vaccinatie aan.
Mensen zijn dan niet alleen zelf be-
schermd tegen het virus, maar ook hun
naasten worden beschermd en in die
zin is vaccineren ook een daad van
naastenliefde.
Het bezwaar dat er kan zijn tegen het
gebruik van bepaalde cellijnen die
volgens een kwade handeling zijn
verkregen, is daarbij afgewogen tegen
de ernstige reden die er is om Co-
vid-19 – en de ontwrichtende gevolgen
daarvan voor de wereldwijde samen-
leving – een halt toe te roepen.

Wat doen de peetoom en
peettante?
In de Katholieke Kerk is het de ge-
woonte en de traditie dat we een peet-
oom of peettante hebben bij ons H.
Doopsel en H. Vormsel.
 
Er wordt bij het Doopsel een duidelijke
vraag gesteld: “Ouders, door u zijn een
peter en/of meter gekozen om u te
helpen bij de geloofsopvoeding van uw
kind.
 
Mede namens de Kerk zullen zij u bij-
staan en in voorkomende omstandig-
heden kunt u rekenen op hun steun.
 
Daarom vraag ik u, peter en meter:
bent u bereid de ouders in hun taak bij
te staan?”
Peter en meter antwoorden: “Ja, daar-
toe zijn wij bereid.”
 
De peter of meter hebben dus een
belangrijke taak om de ouders te hel-
pen bij hun taak om het kind op te
voeden in het geloof en het te leren
leven naar Gods geboden volgens de
woorden van Christus: bemint God en
de naasten.
 
De peter en meter die gevraagd wor-
den moeten daarom ook zelf katholiek
zijn en leven naar het geloof. Volgens
de codex (kerkelijk wetboek) mag één
van beiden niet-katholiek zijn; hij of zij
is dan doopgetuige.
 
Een peter of meter kan een familielid
zijn maar ook van daarbuiten komen.
Iemand die een goede band heeft met
het kind of de ouders en die vanuit het
geloof helpt het kind op te voeden in
het geloof.
 
Kapelaan Boris

Doopvont Joannes de Doperkerk
Foto: Diana Nieuwold, (kerk)fotografe
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Heilige van de Maand:    
Thomas More (feest 22 juni)
Hij werd in 1480 geboren te Londen en
studeerde rechten aan de universiteit
van Oxford. Hij wordt gerekend tot de
Humanisten.
Een mooi voorbeeld van de denkwe-
reld der Humanisten vormt Thomas’
beroemde boekje ‘Utopia’ (letterlijk
‘Nergensland’, 1516). Daarin beschrijft
hij een ideale maatschappijvorm. Dat
gaf hem de mogelijkheid heimelijk kri-
tiek uit te oefenen op de vorsten van
zijn tijd, en op gebruiken waar hij het
niet mee eens was.
Op het eiland Utopia werken zowel
mannen als vrouwen maximaal zes uur
per dag, wat meer dan voldoende blijkt
om in het nodige te voorzien. De ove-
rige uren, afgezien van de acht uur
slaap, besteedt een ieder naar eigen
zin, de meesten aan de ontwikkeling
van de geest en het spel en de muziek
natuurlijk.
Juist omdat geld niet de maatstaf is,
zoals in de ganse maatschappij, ver-
valt men niet in een volslagen zinloze
productie ten dienste van weelde en
genotzucht van enkelingen en armoe-
de van anderen. Bovendien blijkt zes
uren werken per dag meer dan vol-
doende. Zo kan het dat nog heel wat
mensen, die door de gemeenschap
zijn vrijgesteld, zich uitsluitend aan
geestelijk werk kunnen wijden. Uit
eindelijk gaat het immers om de vrij-
heid en de ontplooiing van de geest
van ieder.
 
Thomas was bevriend met een andere
befaamde Humanist, Erasmus van
Rotterdam († 1536). Deze koesterde
een grote bewondering voor Thomas.
Aan hem droeg hij zijn beroemde
boekje op ‘Lof der Zotheid’.
Erasmus geeft ons in zijn brieven her-
haaldelijk een inkijkje in het privéleven
van Thomas. Hij had vier dochters die
hij alle vier liet studeren, een zeld-
zaamheid in die dagen. Om ‘oom’
Erasmus op de hoogte te houden van
hun vorderingen dwong hij hen her-
haaldelijk hem een brief in het Latijn te
schrijven. Op hun aandringen beloofde
hij dan dat hij ze zou corrigeren zodat
ze geen domme fouten maakten. Maar
hij stuurde ze altijd ongecorrigeerd op,
waardoor de bewondering van Eras-
mus voor hun elegante Latijn nog beter
uitkwam.
Thomas was niet alleen een liefheb-

bende, tedere echtgenoot (ook dat was
een zeldzaamheid in die tijd!), maar
ook een tactvolle zoon. Zijn al wat
oudere vader, die weduwnaar was,
nam het niet zo nauw met de geboden
van de kerk, en kwam herhaaldelijk
met een nieuwe vrouw aanzetten.
Thomas was het er niet mee eens,
maar zag in dat ruzie niet zou helpen.
Daarom prees hij de deugden en de
kwaliteiten van de stiefmoeder die aan
hem werd voorgesteld. Wat hij – aldus
Erasmus – bij de vorige ook steeds had
gedaan.
 
Hij was uiterst scherpzinnig en op-
recht. In 1529 werd hij door koning
Hendrik VIII († 1547) benoemd tot
opvolger van kardinaal Wolsey als
rijkskanselier (Lord Chancellor) van
Engeland. Daarmee was hij de eerste
leek die dat ambt bekleedde. Aanvan-
kelijk had Hendrik grote waardering
voor zijn trouwe, principevaste kanse-
lier. Maar dat veranderde, toen Sir
Thomas zijn steun weigerde op het
moment dat koning Hendrik van zijn
wettige vrouw, Catharina van Aragon
(† 1536), wilde scheiden ten gunste
van haar hofdame Anna Boleyn (†
1536). Dat was tegen de kerkelijke
geboden. Hierop verklaarde de koning
dat hij het gezag van de paus in het
verre Rome niet langer erkende, en
dwong zijn onderdanen de paus af te
zweren en de koning te beschouwen
als hoofd van de Nationale Kerk. Hier
ligt het begin van de Anglicaanse Kerk.
Sir Thomas weigerde, werd van al zijn
functies ontheven, beschuldigd van
hoogverraad, ter dood veroordeeld en
na negentien maanden gevangen-
schap op het schavot terechtgesteld. 
Vlak voor zijn dood zou Thomas nog
een staaltje van zijn fijnzinnige humor
hebben getoond. Bij het beklimmen
van het schavot struikelde hij over de
laatste tree. De beul, die al klaar stond,
schoot toe om hem op te vangen en
overeind te helpen. Waarop Thomas
opgemerkt moet hebben: “Ja, daar zag
je bijna je beulsloon aan je neus voor-
bijgaan…" (1535).
Thomas werd in 1935 door paus Pius
XI heilig verklaard. Hij is patroon van
juristen, advocaten en rechters. In de
jaren zeventig van de 20e eeuw is er
een mooie film over zijn leven gemaakt
onder de titel ‘A man for all seasons’. 
 
Pastoor Rochus Franken
(Bron: Heiligennet.nl)

Ca 1900, devotiebeeldje.
België, Essen, Privécollectie/
Thomas More

Gebed van de maand
Paus Franciscus leest elke dag, na het
ochtendgebed, een gedicht van Tho-
mas More: 
 
Schenk mij, Heer, een goede spijsver-
tering,  en ook  iets  om  te  verteren. 
Schenk mij een gezond lichaam en het
nodige goede humeur om het te onder-
houden. Schenk mij een eenvoudige
geest die de waarde kent van alles wat
goed is en die niet snel bang is van het
kwade, maar die voor alles de juiste
plaats kent.
Geef mij een ziel zonder verveling,
gezeur, zuchten en klachten. En niet
te veel stress omwille van dat hinder-
lijke ding dat we het ‘ik’ noemen.
Schenk mij, Heer, een beetje zin voor
humor, om met een grap vreugde in
het leven te vinden, en die te kunnen
delen met anderen.
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Maand kalender JUNI 2021
06 juni EHC Wassenaar (besloten kring)
 EHC Katwijk (besloten kring)
 EHC Voorschoten (besloten kring)

13 juni EHC Oegstgeest (besloten kring)

22 juni Thomas More

Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum, foto: OP Voorne-Putten

Opening bedevaartseizoen in Brielle
Zaterdag 8 mei startte het nieuwe bedevaartseizoen in
Brielle. De bedevaartkerk opende voor het eerst weer haar
deuren, na de sluiting in de winterperiode. De openingsvie-
ring was te volgen via de livestream op www.bisdomrotter-
dam.nl en via YouTube.
 
De bedevaartkerk is gebouwd op de plaats waar de Marte-
laren van Gorcum op 9 juli 1572 werden vermoord om hun
geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. Door
hun geloof, door de kracht van hun gebed en door hun
onderlinge steun konden ze standhouden. Het heiligdom
van de Martelaren van Gorcum is een plek om hen te blijven
gedenken, te bidden op hun voorspraak en hun getuigenis
te overwegen. Heel bijzonder wordt dat ook verbonden met
het lot van de mensen die in de huidige tijd om hun geloof
in Christus worden vervolgd.
 
Voor elke winter sluit de bedevaartkerk de deuren. Als de
kerk in het voorjaar weer opengaat, is dat daarom ieder jaar
een bijzonder moment. De Bisschoppelijke Brielse Com-
missie (BBC) coördineert een programma met wekelijks
meerdere eucharistievieringen en rozenkransgebed op
woensdagen. Daarnaast staan vrijwilligers klaar om bezoe-
kers te verwelkomen tijdens de openstelling. Een bezoek
aan het heiligdom is mogelijk met inachtneming van de
maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. In 2020
bezochten minder groepen de bedevaartkerk, maar maak-
ten veel mensen van de mogelijkheid gebruik om het hei-
ligdom te bezoeken voor persoonlijk gebed.
 
Als jaarthema voor het bedevaartseizoen 2021 is gekozen
voor: ‘Huisgenoten van God’. Het bedevaartsoord koos
hiervoor in het verlengde van het Jaar van de Familie dat
paus Franciscus voor 2020 afkondigde. “Vanuit het Jaar
van de Familie, staan we in het bedevaartsoord stil bij de
familie van de Kerk. De gezinnen vormen de huiskerken,
maar zij zijn verbonden met andere leden van de Kerk; de

Kerk wereldwijd, maar ook door de eeuwen heen”, legt de
Bisschoppelijke Brielse Commissie uit. “We zijn gezinsle-
den van de familie van de Kerk die samenkomen rond de
Martelaren die getuigden van hun trouw. Mét hen zijn ook
wij huisgenoten van God” (Efeziërs 2, 19-20).
 
Op zaterdag 10 juli vindt de Nationale Bedevaart Brielle
plaats. Ook dan is voorzien in een livestream. Eucharistie-
vieringen in het heiligdom en andere activiteiten zijn ver-
meld op de website van het heiligdom van de Martelaren
van Gorcum: www.martelarenvangorcum.nl
 
Bisdom Rotterdam

Afspraken met Monumentenwacht
Het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken (BAB) heeft
gesprekken gevoerd met Monumentenwacht Zuid-Holland
en nieuwe afspraken gemaakt omtrent inspecties en het
klein onderhoud dat Monumentenwacht kan verrichten.
Sinds 2009 werden al veel van de kerkelijke gebouwen in
het bisdom Rotterdam om het jaar bezocht door Monumen-
tenwacht Zuid-Holland. In een brief aan parochiebesturen
schrijft algemeen econoom John Bakker dat nu met Monu-
mentenwacht Zuid-Holland afspraken zijn gemaakt voor
alle kerkgebouwen van parochies in het bisdom Rotterdam.
“Eventuele gebreken worden hierdoor sneller gesignaleerd,
onderhoud kan beter gepland en uitgevoerd worden en klein
onderhoud wordt vaker uitgevoerd”, schrijft de algemeen
econoom in zijn brief aan de parochiebesturen.
Er is door het bisdom met de Monumentenwacht een cyclus
afgesproken voor parochies met drie soorten bezoeken:
1x per zes jaar een inspectie van het gehele gebouw
(buiten en binnen);
1 x per drie jaar een inspectie van buitenzijde en kap (lees
de ‘regenjas’);
Alle tussenliggende jaren vindt er een dakronde plaats door
een medewerker van Monumentenwacht.
De Monumentenwacht maakt rapportages van de inspec-
ties. Bij de dakrondes loopt een medewerker van Monu-
mentenwacht de daken na, reinigt de goten en verhelpt
problemen die meteen op te lossen zijn. Met de rapporten,
niet alleen voor de monumenten maar voor alle kerkgebou-
wen, kunnen de parochies een Meerjaren Onderhoudsplan
maken en het vereiste onderhoud plannen. Waar het gaat
om de monumenten zijn de rapporten beschikbaar voor een
SIM-aanvraag (Subsidieregeling Instandhouding Monu-
menten). Door de jaarlijkse monitoring van het dak is er
minder kans op lekkages. Bovendien hoeven vrijwilligers
geen gevaarlijk werk meer te verrichten, zoals lopen op het
dak en in de goten. “Op deze wijze kunnen we u als parochie
op een aantal belangrijke punten ontzorgen”, aldus de al-
gemeen econoom in zijn brief.
 
Bisdom Rotterdam
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Eendrachtskapel, bron: Wikipedia

150-jarig jubileum
De oudste rooms-katholieke kerk in de
stad Rotterdam die als zodanig in ge-
bruik is viert haar 150-jarig jubileum.
De kapel is nauwelijks zichtbaar in het
straatbeeld, maar centraal gelegen in
de stad en veel mensen komen er
naartoe voor gebed en het vieren van
de eucharistie. Wie vanuit de Witte de
Withstraat in het uitgaanscentrum van
Rotterdam afslaat naar de Eendrachts-
straat, merkt de kerk vaak pas op voor
de deur en de korte trappen die om-
hoog leiden.  Officieel  heet  de kapel 
‘Kerk van de HH. Laurentius en Igna-
tius’. In de volksmond wordt de kapel
‘Eendrachtskapel’ genoemd, naar de
straat waaraan hij is gelegen.
 
Deze kapel is de oudste rooms-katho-
lieke kerk in de stad Rotterdam die als
zodanig in gebruik is. Hij is gebouwd
in 1871 als aanbiddingskapel van het
heilig Sacrament. In die tijd maakte de
kapel onderdeel uit van het complex
met het klooster van de Zusters van de
Eeuwigdurende Aanbidding. De zus-
ters hadden in hun klooster een eigen

kapel en daarnaast stond de Sacra-
mentskapel, de huidige Eendrachtska-
pel. In de grote rozetramen is een
symbool van een hostiewonder afge-
beeld.
Tot de jaren ‘80 van de vorige eeuw
was de Eendrachtskapel in gebruik
voor de dag en nacht aanbidding van
het Allerheiligste. De zusters vertrok-
ken, het klooster werd afgebroken en
ervoor in de plaats kwam woningbouw.
Maar de Eendrachtskapel is nog
steeds in gebruik als rooms-katholieke
kerk.
 
Elke vrijdag en zaterdag wordt de eu-
charistie gevierd in het Nederlands,
voorafgegaan door eucharistische
aanbidding en met de mogelijkheid om
het sacrament van boete en verzoe-
ning te ontvangen. Elke zondag is er
een eucharistieviering in het Engels
voor de studenten van de internationa-
le studentengemeenschap. De Een-
drachtskapel beschikt tegenwoordig
ook over een livestream, zodat men-
sen vanuit huis mee kunnen vieren.
Dat bleek nodig in coronatijd, maar is
voor een internationale gemeenschap
ook een manier om verbonden te blij-
ven als mensen vanwege familiebe-
zoek elders zijn.
 
Bisdom Rotterdam

Christus is het Griekse
woord voor 'Gezalfde'
Wat betekent het dat wij als christenen
genoemd zijn naar Christus? De naam
christenen komt al in de Bijbel voor. In
Antiochië worden de leerlingen voor
het eerst christenen genoemd (Hande-
lingen 11, 26). Christenen is afgeleid
van Christus, de titel van Jezus die
soms bijna als een achternaam wordt
gebruikt. Petrus zegt tegen Jezus: ‘U
bent de Christus, de Zoon van de le-
vende God’ (Matteüs 16, 16).
 
Christus is het Griekse woord voor ‘-
Gezalfde’, in het Hebreeuws masjiach
(oftewel messias). Gezalfd worden,
dat gebeurde vroeger met olijfolie, en
was een teken dat je begon aan een
belangrijke taak. Over de herdersjon-
gen David werd een hoorn met olijfolie
uitgegoten als teken dat hij koning zou
worden, en vanaf dat moment ontving
hij de Geest van God (1 Samuel 15).

Priesters werden gezalfd: een oud lied
zingt over de olie die afdruipt van het
hoofd van de hogepriester Aäron, en
in zijn baard en kleding trekt (Psalm
133).
 
Degenen die Gods Woord spreken,
worden ook zijn gezalfden genoemd
(Psalm 105). Als Jezus begint te pre-
ken, citeert Hij Jesaja: “De Geest van
de Heer is over mij gekomen, omdat
Hij me heeft gezalfd om het goede
nieuws aan armen te verkondigen”
(Lucas 4, 18). Omdat zijn aanwezig-
heid en woorden werkelijk goed
nieuws zijn, wordt later gezegd dat
Jezus is gezalfd met “olie van vreugde”
(Hebreeën 1, 9)! Vandaar dat ook wij,
leerlingen van Christus, zalfolie (chris-
ma) ontvangen - bij de doop, het vorm-
sel, de priesterwijding. Deze olie wordt
in de Goede Week vóór Pasen door de
bisschop gewijd. Zo heeft de naam
christen een dubbele betekenis: we
zijn leerlingen van Jezus Christus, en
net als Hij zijn we tot vreugdebrengers
gezalfd, uiterlijk met olie en innerlijk
door de Heilige Geest!
 
Parochievicaris Eli Stok,
in Tussenbeide, Pasen 2021

Over de middelen die nodig
zijn voor de zending van de
Kerk
‘Vanuit betrokkenheid bouwen aan fi-
nancieel draagvlak voor de parochie’.
Dat was het thema op de tweede in een
reeks van drie bijeenkomsten rond
Kerkbalans. Bisschop Van den Hende
was op deze avond op 10 mei te gast.
Geldwerving in de Kerk gaat over het
werven van voldoende middelen om
de Kerk, de parochies te dragen en de
dingen te doen die nodig zijn, bena-
drukt de bisschop. “Je hoort mensen
wel zeggen: Het gaat toch om de Kerk,
dan gaat het u toch niet om het geld?
Nee, dat klopt. Maar het gaat er wel om
dat je voldoende middelen hebt om de
dingen te doen die nodig zijn. Dus
Kerkbalans, het woord zegt het eigen-
lijk al, dat gaat over een balans, niet
alleen maar om geldwerving. Naast het
geloof, naast de verkondiging, naast
de naastenliefde moeten er daartoe
voldoende middelen zijn om in balans
te zijn.”
 
Bisdom Rotterdam
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H. Laurentiuskerk in Voorschoten
De H. Laurentiuskerk is ontworpen door architect Theo Asseler (1823-1879). Op maandag 17 augustus 1868 werd de
kerk gewijd en in gebruik genomen. De kerk werd in 1976 een rijksmonument.
In 2018 bestond de kerk 150 jaar.

De kerk is gebouwd in neogotische stijl, geïnspireerd op de middeleeuwse gotiek, de stijl van de grote kathedralen, de
tijd - zo zag men het - waarin de samenleving nog harmonieus was en de Kerk nog onaangevochten. Katholieke archi-
tecten zagen de neogotiek als dé katholieke bouwstijl.

Het gebouw heeft de vorm van een basilica: een middenschip en twee zijbeuken. Een driebeukig gebouw dus. De kerk
is een zogenaamde pseudo-basiliek: Bij een 'echte' basiliek heeft het middenschip eigen ramen, die boven de zijbeuken
uitkomen. Bij een pseudobasiliek zijn deze ramen er niet.
In het geval van de Laurentiuskerk was dit een bezuinigingsmaatregel. Er kwam een eenvoudiger dak op dan in de
oorspronkelijke plannen, één doorlopend schuin dak vanaf de nok tot aan de zijkanten van de kerk. De toren, die tegen
de westgevel is aangebouwd, is ca. 45 meter hoog.
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Het bewijs dat God bestaat (slot)
Wat vooraf ging
Ik kan niet ‘wetenschappelijk’ bewijzen dat God bestaat. Ik
kan wel met mijn verstand naar aanwijzingen in onze
werkelijkheid zoeken waarom het logisch is dat God be-
staat.
Sommige dingen zijn namelijk alleen logisch te verklaren,
wanneer God bestaat.
 
In deze serie heb ik vier belangrijke aanwijzingen onder-
zocht.
 
-Het bestaan van het universum.
-Onze wereld lijkt ontworpen.
-Ieder mens zoekt naar de zin van zijn leven.
-Het bestaan van goed en kwaad in ons geweten.
 
Het bewijs dat God bestaat? (slot)
 
Wat weet ik nu over God?
De argumenten uit vorige afleveringen geven aan dat er
een God bestaat. Het is vergelijkbaar met een stel voetaf-
drukken die ik voor me zie wanneer ik langs het strand loop.
Dan weet ik alleen dat iemand daar gelopen heeft. Wie het
is en hoe de persoon er uit ziet, blijft onbekend voor mij.
 
Een kunstenaar kun je leren kennen door zijn schilderijen
te bekijken. Zo leren we God kennen via zijn werken, met
name via de hier behandelde redeneringen. Maar zelfs als
ik een grote overzichtstentoonstelling bezoek, kan ik niet
zeggen dat ik de kunstenaar als persoon goed ken.
 
God openbaart zichzelf
Zo is het ook met God. Ik weet nu dat Hij bestaat. Maar hoe
Hij is als persoon, wat Hij doet of niet doet, weet ik nog
steeds niet. God is op dit punt oneindig groter dan alles wat
ik me kan voorstellen en oneindig groter dan alles wat ik
kan denken. Hij gaat mijn menselijk begrip ver te boven.
 
Er is maar één manier waarop ik meer over God als persoon
kan weten. God moet over zichzelf vertellen en zichzelf
laten kennen. God moet naar het menselijk niveau afdalen.
Hij moet zichzelf openbaren. Dat laatste heeft Hij gedaan
door mens te worden en die mens heet Jezus Christus. Het
christendom is een openbaringsgodsdienst.
 
Waarom laat God niet wat duidelijker merken dat Hij
bestaat?
Ik kan niet ‘wetenschappelijk’ bewijzen dat God bestaat. Ik
kan wel met mijn verstand naar aanwijzingen in onze
werkelijkheid zoeken waarom het logisch is dat God be-
staat. Maar voor sommigen is dat niet genoeg. “Kan God
niet hoog in de lucht schrijven: ‘Ik besta’. Dat zou aan alle
onzekerheid een eind maken.”
 
In de zomer van 1993 werd Paus Johannes Paulus II
geïnterviewd door de Italiaanse journalist Vittorio Messori.
Het daaruit volgende boek ,‘Over de drempel van de
hoop’, werd in 36 talen gepubliceerd. Wereldwijd werden
er meer dan 20 miljoen exemplaren van verkocht.
 

De journalist vraagt hem: “Er bestaan, zeker, redenen om
te geloven maar zoals de ervaring van de geschiedenis
toont, er zijn ook redenen om te twijfelen of regelrecht te
ontkennen. Zou het niet eenvoudiger zijn als zijn bestaan
evident was? Waarom ontbreken er duidelijker bewijzen
over het Godsbestaan?”

Bron: Wikipedia

 
De Paus antwoordt hierop: “Laten we nu eens proberen
eerlijk te zijn in ons redeneren: Kon God nog verder gaan
in zijn toegeeflijkheid, in zijn tegemoetkomen aan de mens
en het menselijk bevattingsvermogen? Waarachtig, het
schijnt dat Hij zo ver is gegaan als maar mogelijk is. Verder
had Hij niet kunnen gaan.” Immers: de onzichtbare God
heeft zich geopenbaard in de zichtbare mens Christus! Hij
is mens geworden. Hij die oneindig groter is dan alles wat
wij kunnen denken, openbaart zich op ons menselijk niveau.
 
Nog de dag vóór zijn lijden vroegen de apostelen aan
Christus: "Toon ons de Vader." Zijn antwoord blijft een
sleutelantwoord: "Hoe kunt ge zeggen: Toon ons de Vader.
Gelooft ge dan niet, dat Ik in de Vader ben en dat de Vader
in Mij is?...Ik en de Vader, wij zijn één.” ( Paus Johannes
Paulus II, Over de drempel van de hoop’, Amsterdam/
Antwerpen, 1994, blz. 55) “
 
Ja, in zekere zin zwijgt God, omdat Hij reeds alles geopen-
baard heeft….bij monde van zijn Zoon: in Hem heeft Hij
gezegd, wat Hij te zeggen had.” (Paus Johannes Paulus II,
Over de drempel van de hoop’, Amsterdam/Antwerpen,
1994, blz. 53,54,125)
 
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

De gaven van de Geest
Ik ben het vlammetje van geduld.
Dikwijls word ik gedoofd als mensen morren tegen elkaar,
omdat het niet vlug genoeg gaat naar hun zin.
Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van het geduld.
 
Ik ben het vlammetje van vriendelijkheid.
Als ik vele zure gezichten zie, doof ik uit,
maar bij een hartelijk goedendag ga ik weer branden.
Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van de vriende-
lijkheid.
 
Ik ben het vlammetje van de dankbaarheid.
Ik doof uit als mensen het allemaal vanzelfsprekend vinden
wat ze allemaal krijgen.
Maar ik ga feller branden als er welgemeend ‘dankjewel!’
gezegd wordt bij een attentie.
Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van de dank-
baarheid.
 
Ik ben het vlammetje van de vergeving.
Ik ga branden als er na de zoveelste ruzie toch weer ver-
geven wordt.
Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van de verge-
ving.

https://www.troostverhalen.nl/Pasen-of-Pinksteren-het-feest-van-de-
troost?

 
Ik ben het vlammetje van de eerlijkheid.
Ik ga uit wanneer iemand de waarheid geweld aandoet,
wanneer iemand iets wegneemt wat van een ander is.
Ik ga weer branden als mensen hun fouten durven toege-
ven.
Geest van Jezus, ontsteek in ons het licht van eerlijk-
heid.
 
Ik ben het vlammetje van de vrede.
Op zoveel plaatsen in de wereld word ik gedoofd door
oorlog en geweld.
Maar hevig ga ik branden als mensen vredevol met elkaar
leven.
Geest van Jezus, ontsteek in ons het licht van de vrede.
 
Ik ben het vlammetje van vertrouwen op God.
Ik houd op te branden zodra mensen hun zekerheid zoeken
in geld en rijkdom.
Maar ik verwarm het hart waar mensen in hun leven ruimte
geven aan Gods initiatief.
Geest van Jezus, ontsteek in ons het vuur van
Godsvertrouwen.
 

Het kaartje dat zeven parochianen kregen bij
de rode Pinksterkaars

Yes! We blijven dit doen! 
 
Blijf dit doen! Het thema van alle bijeenkomsten van de
Eerste Heilige Communie. We kunnen als u dit leest terug-
kijken op een fijne periode van leuke bijeenkomsten, vol
grappige maar ook zeker serieuze gesprekken met de
kinderen. Zondag 6 juni zullen al deze kinderen hun Eerste
Heilige Communie ontvangen en wat hopen wij van harte
dat er natuurlijk nog veel meer zullen volgen! Uiteraard 
voor ontmoeting tussen de kinderen zelf tijdens de vierin-
gen, ze delen tenslotte een heel mooi moment in hun jonge
leventje met elkaar, en anderzijds de ontmoeting tussen de
ouders van de communicanten. Ondanks alle beperkingen
die nog steeds gelden hopen we toch elkaar te blijven zien
in het Huis van God en laten we het ‘blijven doen’ voorleven
aan onze kinderen!
 
Groeten van Marloes Jongeneel,
namens de Werkgroep Eerste Heilige Communie
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Heel Joannes jubileert!
Beste medeparochianen,
 
Na de schitterend verlopen sponsoractie zaterdagmiddag
17 april, met de voorlopige tussenstand van iets meer dan
€ 4.500,-, stappen we als evenementencommissie met u /
jou de nieuwe jubileummaand mei in. Helaas kan het ge-
plande jubileumconcert van de ook jubilerende Harmonie
Katwijk niet doorgaan op zondag 16 mei maar…. wat in het
jubileumvat zit, verzuurt niet.
Natuurlijk staat voor de maand juni op Sint Jansdag, zondag
20 juni, een nieuwe jubileumactiviteit klaar. En hoe deze
vorm gaat krijgen, is mede afhankelijk van wat er in die
maand aan ruimte is qua coronamaatregelen.
 
Maar we laten de maand mei als jubileummaand zeker niet
voorbijgaan. Want bij een jubileum horen natuurlijk felicita-
ties, bedankjes, opgehaalde herinneringen, verhaalde
anekdotes, feestelijke taarten met kaarsjes, handgeschre-
ven felicitatiekaarten, gezongen verjaardagsliederen (met
aangepaste tekst?), een felicitatiefoto of -filmpje en de beste
wensen om met elkaar vol vertrouwen de toekomst tege-
moet te gaan. En we nodigen u / jou uit om hieraan mee te
doen in het kader van:    
                Heel Joannes jubileert 

 
Deze maand mei, begin juni, doen we een beroep op uw /
jouw enthousiasme en creativiteit, en reken maar dat er bij
het maken al veel plezier en lol zal passeren. We geven
hierbij al wat ideeën om u alvast in de juiste jubileumstem-

      Bron: felicitatie cartoon.JPG

ming te brengen. U kunt uw inzending mailen of via We
Transfer versturen naar Richard Hulmer op r.hulmer@ca-
sema.nl of 06-10203892 (appen) of deponeren in de brie-
venbus van de pastorie o.v.v. ‘Jubileum-felicitatie’. Is het
groter, dan gewoon even aanbellen. Uiterste inzenddatum
is donderdag 10 juni.
 
En het leukste is dat vrijdagavond 18 juni van 19.00 – 20.00
uur alle inzendingen worden vertoond via de live uitzending
‘Heel Joannes jubileert’ die jij / u via de beamers thuis kunt
volgen. En reken maar dat er op Sint Jansdag over gespro-
ken gaat worden. U mag solo, met uw gezin, familie of met
vrienden / bekenden deelnemen, alles onder de noemer
‘creatief met kerk’. En wij stellen ook leuke prijsjes beschik-
baar voor de meest creatieve, meest ontwapenende en
leukste inzendingen.
Doe mee en breng de felicitatie aan onze jubilerende paro-
chiekern maar over aan elkaar!    
       
De evenementencommissie,
Hetty Mens (voorzitter),
Joke Jongeneel,
Astrid van der Valk,
Richard Hulmer,
Gerard Bol.

 
Zomaar wat tips om u / jou op ideeën te brengen:
 
Op de melodie van een kerklied naar keuze een andere
tekst maken bij één of meerdere coupletten en dat inzingen.
U mag de geluidsopname opsturen, maar u mag het optre-
den natuurlijk ook filmen met uw mobiel en die inzenden.
Waarom dan ook niet iets ludieks met de kleding doen? 
 
Schrijf een mooie brief of felicitatiekaart met uw / jouw
verjaardagswens voor onze jubilerende parochiekern of zet
het gewoon op de e-mail. 
 
Een geschreven of gemailde anekdote of verhaal waar u /
jij meedeelt wat deze parochiekern voor u / jou betekent!
Wat is deze parochiekern u / jou waard?  
 
Maak een leuke tekening  om de parochiekern te feliciteren,
misschien komt die wel op de werkkamer van kapelaan
Boris te hangen. 
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Een opstel, verhaal, over waar u van droomt voor onze
parochiekern, wat wenst u onze parochiekern toe? 

 
 
 
Bak een speciale jubileumtaart, -cake of -koek en film of
fotografeer de afbeelding ervan en stuur het resultaat uiter-
lijk donderdag 10 juni in. En mag u het echte, latere, jubi-
leumbaksel ook op Sint Jansdag, als de mogelijkheden het
toelaten, meenemen en opsnijden voor de medeparochia-
nen? Wat denkt u? Bel anders Richard Hulmer om dit goed
af te spreken!
 
Een ingesproken (of gefilmde) felicitatie voor de parochie-
kern (stuur mogelijke bloopers ook maar mee). 
 
Knutsel de kerk van uw dromen en leg deze vast op foto of
film en stuur dat in en reken er maar op dat dit bouwwerkje
een plek bij alle andere knutsels krijgt op Sint Jansdag. Wie
wordt de ontwerper van de ‘tiny church’? 

 
Of………………………………………………….. 
 
Er zijn natuurlijk ook nog veel meer mogelijkheden dus doe
creatief mee in deze mei jubileummaand. Met vele, geva-
rieerde, inzendingen wordt de speciale live jubileum-uitzen-
ding via de beamers van vrijdagavond 18 juni een uur om
nooit te vergeten. En… zeker de aanwezigheid van een
mystery guest met een verrassende jubileumboodschap
alleen al is een reden om thuis met elkaar te gaan kijken
en genieten.
En voor de meest creatieve-, de meest ontwapenende- en
de leukste inzendingen stelt de evenementencommissie
passende prijsjes beschikbaar.
 
Heeft u vragen, laat het ons maar weten! Veel plezier met
het bedenken, uitwerken en uitvoeren van de jubileumfeli-
citatie en het laat weer zien dat geloven en samen-kerk-zijn
ook gewoon leuk kan zijn.
 
De evenementencommissie

KinderWoordDienst
Deze Augustinus is voor de maand juni. Natuurlijk zijn we
er in juni weer. Op 20 juni is er KWD. Al hebben we dan wel
direct slecht nieuws want dit is de laatste KWD vóór de
zomervakantie. In juli en augustus is er geen KWD. Natuur-
lijk zijn we er wel in september en hopelijk zien we jullie dan
allemaal weer en misschien mogen we zelfs al met meer
mensen in de kerk zitten, zodat jullie niet meer ruim op tijd
hoeven te reserveren!
 
Maar eerst zien we jullie graag op 20 juni. We gaan er een
supergezellige laatste editie van maken voor de zomerva-
kantie.
 
Tot dan… ! 
 
Groetjes, Marit en Linnsey

Sams Kledingactie
Het was een heel koude dag 8 april, maar u heeft zich er
niet van laten weerhouden om veel zakken met kleding en
schoenen bij de kerk te brengen voor Sam’s Kledingactie.
De opbrengst is geworden: 1300 kg. Heel mooi! Hartelijk
dank hiervoor. Voor ons, vrijwilligers, kwam er nog 'een
goede fee' met een kop lekker warme soep. Ook hiervoor
bedankt! We kijken uit naar het najaar wanneer u Sam’s
Kledingactie vast weer wilt steunen.

Foto: Ingrid van Oorschot
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Dhr. Jacobus Schrama, echtgenoot
van mw. J. Schrama-Schiferli.
Geboren 7 oktober 1936 en overleden
7 mei 2021.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevon-
den op vrijdag 14 mei in onze kerk,
waarna hij begeleid werd naar crema-
torium Rhijnhof in Leiden.

Project communicatie 1986
Deze maand hebben we een pro-
bleem. We hebben te weinig kopij om
onze vier pagina’s te vullen. Ons paro-
chieblad wil graag iedereen de kans
geven inbreng te hebben met een leuk
artikel of een mooie ervaring. Heeft u
iets waarvan u denkt: daar wil ik onze
parochie deelgenoot van maken, stuur
uw artikel in. 

Onze oplossing nu is een fotoserie uit
mijn fotoarchief(je) van de Mgr. Bek-
kersschool. Tot pakweg 1994/1995(?)
een zelfstandige katholieke school in
de Van Lierestraat, na de fusie De
Horizon in de Mgr. Bekkersstraat. Wat
een toeval, die namen!

Elk jaar hadden wij minstens één groot
project en dat van 1986 (geloof ik) ging
over communicatie. 

Meester Barend Asper liet de kinderen
zien hoe stencilen werkte. Daarmee
konden we schoolkranten maken,
maar ook proefwerken, lesmateriaal
en brieven naar ouders, want van een
'Schouderkom' zoals de ouders van
school die nu kennen, hadden we nog
nooit gehoord.

Leuk ook hoe vader Wim Imming zich
laat interviewen door leerlingen, hoe
mevrouw Elvira Leschot, de moeder

van José, de leerlingen vertelt hoe
slechtziende mensen ‘Mens erger je
niet’ kunnen spelen, maar ook hoe
braille werkt.

Ook was er toen al aandacht voor de
informatica. Op de foto Anna Clemens
die (als ik het goed heb) Rico Lommen
uitleg geeft op een Commodore 64, de
eerste computer die de school in kwam
en waar uiteindelijk naast onderwijs-
programma's de hele schooladmini-
stratie op beheerd werd, toen al. Her-
innert u zich het topografie oefenen
nog met het helikoptertje?

Aan u allen het advies om onze web-
site (www.joannesdedoper.nl) in de
gaten te houden. In het kader van 175
jr. H. Joannes de Doper kunt u nu en
straks meer leuke foto's en artikelen
terugvinden. 

Paul van Houwelingen (red.)
 

THERMOMETER  

ACTIE KERKBALANS 

STAND 30 APRIL 2021:  

€62.333 

AL 77 % ONTVANGEN!  

  

 

 

  
   

 

 
 

 

2021 € 80.680 Toegez. 

2021 € 78.000 Begr. 

2020 € 86.308 Ontv. 

 2021 € 62.333 Ontv. 

   77% 

Heel veel dank voor uw toezegging en bijdrage! 

  

Voedselmanden
Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel
erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw
warme aandacht voor. Tijdens de
openingstijden van het parochiekern-
secretariaat, 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.

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

Heilig Doopsel
Voor al uw vragen over het Doopsel:
E-mail: joannesdedoper.katwijk@ca-
sema.nl met als vermelding Heilig
Doopsel.
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Mededeling
Van 8 juni tot en met 18 juni 2021 komen de doordeweekse vieringen van Pastoor Franken te vervallen.

Vieringen door de week
Dinsdag  09.00 u EV Kapelaan Plavčić H. Willibrord Oegstgeest
Dinsdag  09.00 u EV Pastoor Franken H. Laurentius en DMG Voorschoten
Dinsdag  09.00 u EV Pater Magnin St. Jozef Wassenaar
Woensdag  09.00 u EV Kapelaan Plavčić H. Joannes de Doper Katwijk
Woensdag  09.00 u EV Pastoor Franken St. Willibrordus Wassenaar
Donderdag  09.00 u EV Pastoor Franken H. Willibrord Oegstgeest
Donderdag  09.00 u EV Kapelaan Plavčić St. Jozef Wassenaar
Donderdag  19.00 u EV Kapelaan Plavčić H. Laurentius en DMG Voorschoten
Vrijdag  09.00 u EV Pastoor Franken De Goede Herder Wassenaar
Vrijdag  18.00 u EV Kapelaan Plavčić St. Willibrordus Wassenaar

Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / 

Katwijk
H. Willibrord / 
Oegstgeest

H. Laurentius en DMG / 
Voorschoten Datum

Feesten / heiligen De Goede Herder / 
Wassenaar

St. Jozef / 
Wassenaar

Sint Willibrordus / 
Wassenaar

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

za. 5-jun.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 5-jun.  19.00 EV Pastoor Franken / 
cantor + organist

zo. 6-jun.

Sacramentsdag 

Eerste Heilige 
Communie

09.30
 

14.00

EV

EV

Kapelaan Plavčić / 
kwartet Cantemus 
Kapelaan Plavčić 
viering Eerste H. 
Communie / kwartet 
DVN

11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Schola

11.00 EV Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst

zo. 6-jun.

Sacramentsdag 

Eerste Heilige 
Communie

11.00
16.00

EV
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken / 
cantores  

09.30

16.30

EV 

EV

Pastoor van Vliet / 
Diaken Brink / cantor 
+ organist 
Kapelaan Plavčić / 
Diaken Brink viering 
Eerste H. Communie

za. 12-jun.  19.00 viering vervalt za. 12-jun.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor + organist

zo. 13-jun. Eerste Heilige 
Communie

09.30 EV Kapelaan Plavčić / 
kwartet Vocalis

11.00
 

16.30

EV

EV

Kapelaan Plavčić / 
Gemengd Koor 
Kapelaan Plavčić / 
Diaken Winnubst 
viering Eerste H. 
Communie

11.00

14.00

WCV

EV

Diaken Brink 

Kapelaan Plavčić / 
Diaken Winnubst 
viering Eerste H. 
Communie

zo. 13-jun. 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 WCV Diaken Brink / cantor 
+ organist

za. 19-jun.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 19-jun.  19.00 EV Pastoor Franken / 
cantor + organist

zo. 20-jun. Twaalfde zondag door 
het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić /

St.Jan's feest 11.00 EV Pastoor Van Vliet / 
Schola 11.00 EV Pastoor Franken zo. 20-jun. Twaalfde zondag door 

het jaar 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić / 
cantores

 09.30 EV Pastoor Franken / 
cantor + organist

za. 26-jun.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor za. 26-jun.  19.00 EV Pastoor Franken / 

cantor + organist

zo. 27-jun. Dertiende zondag door 
het jaar 09.30 EV Pastoor Franken / 

kwartet Cantemus 11.00 EV Pastoor Franken / 
Gemengd Koor 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 27-jun. Dertiende zondag door 

het jaar 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor + organist

za. 3-jul. Heilige Thomas apostel 
(Feest) 19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 3-jul. Heilige Thomas apostel 

(Feest) 19.00 EV Pastoor Franken / 
cantor + organist

zo. 4-jul. Veertiende zondag door 
het jaar 

09.30
 

20.00

EV Kapelaan Plavčić / 
kwartet Vocalis 
Strandmis

11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Schola 11.00 EV Pastoor Franken zo. 4-jul. Veertiende zondag door 

het jaar 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken / 
cantores

 09.30 EV Pastoor Van Vliet / 
cantor + organist
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Bij alle Aanbiddingen is er mogelijkheid tot het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening.

Vieringen Kapelaan Plavčić
Maandag (Ma 28/6 niet) 13.30 u Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 16.00 u St. Willibrordus Wassenaar
Dinsdag 08.00 u Aanbidding tot 09.00 u H. Willibrord Oegstgeest
Woensdag 13.30 u Rozenkrans en Aanbidding tot 15.00 u St. Jozef Wassenaar
Vrijdag 18.30 u Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 22.00 u St. Willibrordus Wassenaar
Zaterdag 20.30 u Rozenkrans en Aanbidding tot 22.00 u H. Willibrord Oegstgeest
Zondag (zo. 27/6 niet) 18.30 u Rozenkrans en Aanbidding tot 20.00 u Joannes de Doper Katwijk

Speciale vieringen door de week
Woensdag 2 juni 19.00 u Actueel Avondgebed H. Laurentius Voorschoten
Donderdag 3 juni 09.00 u Verliesviering Joannes de Doper Katwijk
Woensdag 20 juni 20.15 u Rozenkransgebed H. Willibrord Oegstgeest

Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / 

Katwijk
H. Willibrord / 
Oegstgeest

H. Laurentius en DMG / 
Voorschoten Datum

Feesten / heiligen De Goede Herder / 
Wassenaar

St. Jozef / 
Wassenaar

Sint Willibrordus / 
Wassenaar

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

za. 5-jun.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 5-jun.  19.00 EV Pastoor Franken / 
cantor + organist

zo. 6-jun.

Sacramentsdag 

Eerste Heilige 
Communie

09.30
 

14.00

EV

EV

Kapelaan Plavčić / 
kwartet Cantemus 
Kapelaan Plavčić 
viering Eerste H. 
Communie / kwartet 
DVN

11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Schola

11.00 EV Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst

zo. 6-jun.

Sacramentsdag 

Eerste Heilige 
Communie

11.00
16.00

EV
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken / 
cantores  

09.30

16.30

EV 

EV

Pastoor van Vliet / 
Diaken Brink / cantor 
+ organist 
Kapelaan Plavčić / 
Diaken Brink viering 
Eerste H. Communie

za. 12-jun.  19.00 viering vervalt za. 12-jun.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor + organist

zo. 13-jun. Eerste Heilige 
Communie

09.30 EV Kapelaan Plavčić / 
kwartet Vocalis

11.00
 

16.30

EV

EV

Kapelaan Plavčić / 
Gemengd Koor 
Kapelaan Plavčić / 
Diaken Winnubst 
viering Eerste H. 
Communie

11.00

14.00

WCV

EV

Diaken Brink 

Kapelaan Plavčić / 
Diaken Winnubst 
viering Eerste H. 
Communie

zo. 13-jun. 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 WCV Diaken Brink / cantor 
+ organist

za. 19-jun.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 19-jun.  19.00 EV Pastoor Franken / 
cantor + organist

zo. 20-jun. Twaalfde zondag door 
het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić /

St.Jan's feest 11.00 EV Pastoor Van Vliet / 
Schola 11.00 EV Pastoor Franken zo. 20-jun. Twaalfde zondag door 

het jaar 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić / 
cantores

 09.30 EV Pastoor Franken / 
cantor + organist

za. 26-jun.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor za. 26-jun.  19.00 EV Pastoor Franken / 

cantor + organist

zo. 27-jun. Dertiende zondag door 
het jaar 09.30 EV Pastoor Franken / 

kwartet Cantemus 11.00 EV Pastoor Franken / 
Gemengd Koor 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 27-jun. Dertiende zondag door 

het jaar 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor + organist

za. 3-jul. Heilige Thomas apostel 
(Feest) 19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 3-jul. Heilige Thomas apostel 

(Feest) 19.00 EV Pastoor Franken / 
cantor + organist

zo. 4-jul. Veertiende zondag door 
het jaar 

09.30
 

20.00

EV Kapelaan Plavčić / 
kwartet Vocalis 
Strandmis

11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Schola 11.00 EV Pastoor Franken zo. 4-jul. Veertiende zondag door 

het jaar 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken / 
cantores

 09.30 EV Pastoor Van Vliet / 
cantor + organist
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Het terras is weer open! Op zondag 9 mei na de viering een kopje koffie op 1,5 m afstand: pastoor Rochus Franken, streamteam en dirigente en
leden van het Gemengd koor genoten van het mooie weer. Foto: EvL

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
 

CO2-meter, foto: Pim Kouwenhoven

Corona en aerosolen
Vorig jaar was er nog beperkt inzicht
in de rol van aerosolen bij het besmet-
tingsgevaar van corona, maar inmid-
dels zijn er andere opvattingen. Daar-
om de vraag hoe het staat met de ae-
rosolen in onze kerk.
 
Mensen verbruiken zuurstof en produ-
ceren bij het uitademen het gas CO2.
De CO2-uitstoot is een goede graad-
meter voor de concentratie uitgeadem-
de virussen en bacteriën. De kleine
deeltjes van de uitademing mengen
zich met de aerosolen die altijd in de
lucht zitten, ook in de buitenlucht.
Daarom is het meten van het CO2-ge-
halte nuttig om bij te houden hoe groot

het aandeel menselijke uitademing is,
en daarmee ook de hoeveelheid ge-
vaarlijke virussen waaronder het coro-
navirus. Sinds september 2020 be-
schikken wij over een CO2-meter
waarmee we de luchtkwaliteit contro-
leren.
 
In de GGD richtlijnen over gezonde
lucht staat dat er sprake is van een
goede en veilige luchtkwaliteit zolang
de CO2-concentratie niet hoger is dan
800 ppm (parts per million). Ter verge-
lijking: in de buitenlucht heerst een
CO2-gehalte van ca. 400 ppm. Omdat
onze kerken zo groot zijn, hebben ze,
wanneer een viering begint, een enor-
me buffer aan schone lucht. Omdat

enerzijds er relatief weinig mensen
mogen komen en anderzijds de vierin-
gen relatief kort duren, is er zelfs zon-
der ventilatie of luchten slechts een
langzame toename van de CO2-con-
centratie.
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Zondag 9 mei, voorbereiding van de eerste communicantjes. V.l.n.r. Sofia, Charlotte, Julie, Robin, Ella, Ralph en Milan. Foto: EvL

Eerste Heilige Communie
Zondag 18 april was het dan eindelijk zo ver. Zes kinderen met één van hun ouders kwamen binnen voor de eerste
bijeenkomst. De ouders werden door Peter Winnubst geïnformeerd en Tirsa en ik ontvingen de kinderen. We beginnen
elke bijeenkomst met het aansteken van de kaars en daarna het kruisteken en een gebed. Door middel van een spel
leerden we eerst elkaars namen. Charlotte, Ralph, Ella, Sofia, Julie, en Robin. Je naam was ook het thema van de
eerste bijeenkomst. We werken samen in het werkboek, we kleuren, tekenen en lezen samen de verhalen uit de Bijbel.
Bij de tweede bijeenkomst sloot ook Milan nog aan. Door de thuisopdracht weten de kinderen ook waarom de ouders
hun naam hebben gekozen en wat deze betekent. Ook de naam van God, ‘Ik zal er zijn’, hebben ze goed onthouden.
Elke bijeenkomst sluiten we weer af met het uitblazen van de kaars en een gebedje. De kinderen zijn super enthousiast
en verheugen zich op de feestelijke viering op zondag 13 juni.
 
Tirsa Tangelder en Helma Mars

vervolg van pagina 18
In november 2020, toen er ca. 80
kerkgangers in onze kerk mochten
komen, er gezongen werd met 12
zangers en er slechts minimaal geven-
tileerd werd, maar wel de verwarming
aan stond, liep de CO2-concentratie in
zo’n viering niet hoger op dan 650 ppm.
Dus volstrekt goed en veilig!
 
Conclusie: de luchtkwaliteit in onze
kerk wordt goed bewaakt. De situatie
is volstrekt veilig, ook wat betreft de
aerosolen. Wel blijven de basisregels
als handen ontsmetten, afstand hou-
den, mondkapjes dragen en niet
komen als je misschien corona hebt,
nog noodzakelijk totdat de besmet-
tingsgraad zo ver is gedaald dat deze
maatregelen kunnen worden ingetrok-
ken.

 
Mocht u vragen hebben of opmerkin-
gen, dan kunt u mij bellen op
06-20600626 of mailen naar:
jhavanderheijden@kpnmail.nl
 
Koos van der Heijden,
gebouwbeheerder Beheercommissie
H. Willibrord

Foto: Marianne Gerritsen

Als een verbinding tussen de
hemel en de aarde
Zo voelde kapelaan Boris zich, toen hij
hoog op een ladder probeerde een
piepend alarm stil te krijgen. De vijf
aanwezige dames op de pastorie
waren geen van allen lang genoeg om
er bij te kunnen. Fijn dat er dan pasto-
rale hulp bij de hand is.
En nee, het is niet gelukt helaas (EvL)
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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
Woensdag 14 april overleed te Voorschoten Martina Eliza-
beth (Tiny) Lavrijsen - van den Hoek, geboren 22 juli 1941
te Haarlem. De uitvaart was donderdag 22 april in de
Laurentiuskerk, waarna de begrafenis plaatsvond op het
parochiekerkhof.
Zij was de echtgenote van Jan, moeder van Barend, Mariël
en Bart, schoonmoeder van Jojanneke en oma van Abel
en Jasmijn. De strijd tegen haar ziekte kon ze niet winnen,
maar Tiny bleef boven haar ziekte staan. Zij hield onvoor-
waardelijk van haar gezin en zal altijd in hun harten blijven
voortleven. Haar zoon Bart verwoordde het op deze wijze
tijdens het in memoriam: ‘een moeder sterft nooit’.

Op woensdag 28 april was de uitvaart van Nicolas Cornelis
van der Voort in de Laurentiuskerk. Hij is 90 jaar geworden.
Nic, als geboren Leidenaar, heeft jarenlang bloemenzaken
in Voorschoten en Leiden gehad, samen met zijn broer. Hij
heeft als bloemenarrangeur de hele wereld rondgereisd.
Hij was ook de bloemenarrangeur in Rome van 1985 tot
2000. De 'bloemen uit Nederland' was zijn initiatief bij het
Paasfeest. Hiervoor heeft hij ook de pauselijke onderschei-
ding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen.
Zijn vrouw Roos was zijn steun en toeverlaat. Samen waren
ze 65 jaar getrouwd. Uit het huwelijk hebben ze twee
dochters gekregen. Nic was gek op zijn dochters, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen. Hij woonde sinds kort met
zijn vrouw aan de Nassaukade. Na een ziekbed van een
paar maanden is hij gestorven. Dat hij nu mag rusten in
vrede!

Donderdag 29 april overleed te Voorschoten Johanna
Margaretha (An) Kinkelaar - Akerboom, geboren 10 novem-
ber 1926 te Den Haag. Zij woonde in woonzorgcentrum
Adegeest. De uitvaart was op woensdag 5 mei in de Lau-
rentiuskerk.
Zij was de echtgenote van Ben, moeder van Marga, Henny,
Gonny en Barry, oma van klein- en achterkleinkinderen. Vijf
mei was een bijzondere datum om haar uitvaart te houden:
het was de trouwdag van Ben en An, 67 jaar geleden. An
was een markante vrouw die veel regelde en organiseerde,
mede omdat Ben wegens zijn werk voor de marine vaak
lang afwezig was. De eerste lezing tijdens de uitvaart uit

het boek Spreuken (Een sterke vrouw wie zal haar vinden?)
is hier zeker van toepassing.

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

Actie Kerkbalans
Tussenstand Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans in januari heeft tot nu toe het mooie
bedrag van € 70.000 opgebracht. Het streefbedrag van
€ 100.000 hopen wij dit jaar te behalen. Het zou mooi zijn
als we, net als vorig jaar, ruimschoots dit bedrag kunnen
behalen. Toen is er € 12.000 meer binnengekomen dan
was begroot.
In tijd van corona met minder kerkbezoek en daardoor
minder collecte-opbrengst een geweldig bedrag. Het totaal-
bedrag was €112.000.
Hiervoor onze hartelijke dank!
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                                             Foto: Tilly ten Thije

Onderhoud pastorie en kerkgebouw
Graag brengen wij u op de hoogte waar een deel van het
geld van Actie Kerkbalans aan wordt besteed.
Dit jaar staat onderhoud aan het dak van de kerk ge-
pland. Ook het voeg- en metselwerk van de kerk en schil-
derwerk aan de buitenkant komen aan bod.

In de pastorie waren de openslaande deuren naar de tuin
dringend aan vervanging toe en deze zijn inmiddels vervan-
gen. De pastorie zal later dit jaar van binnen worden ge-
verfd.

Commissie Kerkbalans

In de stilte
In de stilte drijven de gedachten
            als wolken door de lucht,
            in de stilte vind ik rust
            en ben ik niet meer op de vlucht.
In de stilte wil ik kijken, kijken naar omhoog,
            naar een ongekende verte,
            naar het wonder van de regenboog.
In de stilte zie ik bomen wuiven in de wind.
In de stilte wordt pas tastbaar,
            dat liefde overwint.
In de stilte wil ik bidden
            voor verlossing van leed en pijn.
In de stilte wil ik vragen
            om weer heel te mogen zijn.

Vader met kind
Een aanwinst voor de maatschappij
In de opvang van INLIA in Groningen steken gasten elkaar
en INLIA vaak de helpende hand toe. INLIA-medewerker
Jinke wil zo iemand die altijd klaar staat om te helpen, in
het zonnetje zetten. “Want met iemand als Bryan mag je
blij zijn als land. Hij is een aanwinst.”

Bryan probeert zichzelf nuttig te maken vanaf het moment
dat hij opstaat (uurtje of zes). Schoonmaken, tolken, gras
maaien. Hij vindt het fijn om te helpen en soms kan hij een
zakcentje bijverdienen. (Gasten mogen corveetaken in de
opvang tegen vergoeding door een ander laten doen.) Zo
sprokkelt Bryan geld bijeen voor zijn zesjarige dochter.
Zonder haar was hij doorgedraaid, zegt hij. “Ik houd vol voor
haar.” Bryan heeft een posttraumatische stress stoornis,
opgelopen in de burgeroorlog in 2004 waar hij werd gemar-
teld. Zijn familie weet hem vrij te krijgen; daarna moet hij
vluchten en belandt in Nederland. Hij krijgt een tijdelijke
vergunning, zoals destijds iedereen uit Burundi. Die wordt
later opgeheven. Bryan doet een nieuwe asielaanvraag en
ontmoet in Ter Apel een Congolese weduwe. Zij krijgt in
2012 asiel en mag in 2013 haar vier kinderen over laten
komen. Met haar krijgt hij een dochter. Bryan vadert over
alle vijf kinderen.

“Hij is zo’n zorgzame vader”, zegt begeleider Anne, “Hij
brengt zijn dochter overal naartoe en ook de andere kinde-
ren helpt hij met alles.” Bryan zelf haalt zijn schouders op:
“Ik ben blij als ik iets kan doen voor mijn kinderen. Als ie-
mand iets nodig heeft, is het toch fijn als je kunt helpen? Ik
kan geen nee zeggen.”

Geen nee kunnen zeggen is niet een probleem waar de
Nederlandse overheid mee kampt. Ook Bryans derde
asielaanvraag wordt afgewezen. Maar er gloort hoop: in-
middels kan Bryan een beroep doen op verblijf op basis van
gezinsleven. Volgens de juristen is dat kansrijk.

Bryan wil dan de opleiding tot monteur afmaken. Zodat hij
echt voor zijn gezin kan zorgen. En INLIA mag hem heus
nog wel eens vragen om bij te springen.
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De rooms-katholieke schuurkerk in
Voorschoten
Haast onvoorstelbaar lijkt het, dat ruim 200 jaar lang -
tussen circa 1640 en 1850 - o.a. rooms-katholieken in
Nederland hun geloof niet in het openbaar mochten belij-
den. Dit had vele historische oorzaken: vooral de sterke
calvinisering in grote delen van ons land, de Spaanse be-
zetting en het verzet daartegen, en ook ernstige misstanden
in de rooms-katholieke kerk.
Katholieken moesten hun toevlucht nemen tot schuilkerken;
vaak waren dat kerken in schuren. Er waren er in de
toenmalige Republiek der Nederlanden enkele honderden
van. Voorschoten kende één zo’n kerk: dat was de rooms--
katholieke schuurkerk.

Een van de heiligen in de maand juni: Anto-
nius van Padua
Antonius van Padua werd geboren op 15 augustus 1195,
in Lissabon, Portugal als Fernando Martins de Bulhões in
een rijke, adellijke familie. Hij was een minderbroeder, die
theoloog en kerkleraar was. Hij wordt als een belangrij-
ke heilige beschouwd.
Gestorven: 13 juni 1231 in Arcella, een stadsdeel van Pa-
dua, Italië.
Naamdag: 13 juni.
Op afbeeldingen wordt hij vaak afgebeeld met de volgende
attributen: evangelieboek, brood, peuter, Jezus of een lelie.

Antonius sloot zich in 1210 aan bij de Augustijnen in Lissa-
bon. In 1212 verhuisde hij naar Coimbra om niet langer door
familieaangelegenheden gestoord te worden in zijn gees-
telijke ontwikkeling. Onder de indruk gekomen van de
eerste martelaren van de minderbroeders sloot hij zich in
1220 bij hen aan. Hij trok naar Noord-Afrika om daar
het christelijk geloof te verspreiden onder de moslims.
Later was zijn werkterrein Frankrijk en Italië. Waarschijnlijk
werd hij in 1222 te Forlì tot priester gewijd. Veel mensen
vonden door zijn toedoen de weg naar het katholieke geloof.
Op last van Franciscus van Assisi doceerde hij theolo-
gie aan zijn medebroeders.

In 1227 benoemde Johannes Parenti, de toenmalige gene-
raal-overste van de minderbroeders hem tot provinciaal 
van de Romagna in Italië, waar hij van 1222 tot 1224 al
predikend had rondgetrokken. In 1230 vroeg en kreeg hij
ontslag, omdat zijn gezondheidstoestand verslechterde. Hij
stierf in 1231 en werd nog geen jaar later door paus Gre-

gorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als 'leraar van
het evangelie' tot kerkleraar uitgeroepen.

De Sint Antoniusbasiliek, voluit de Pontificale Basiliek van
Sint Antonius van Padua (Italiaans: Basilica Pontificia di
Sant'Antonio di Padova) is een pontificale basiliek in Padua
in Italië. De basiliek werd tussen 1232 en 1450 in Ro-
maans-gotische stijl gebouwd rond het graf van de heili-
ge Antonius van Padua. De kerk is een belangrijk bede-
vaartsoord.

Antonius is de patroonheilige van de Franciscanen, verlo-
ren voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers,
mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en patroon
tegen schipbreuk, de pest en koorts.
Hij is een zeer geliefde heilige in de Portugese hoofdstad.
Sinds 1934 is Antonius een beschermheilige van Portugal
en 13 juni is een officiële feestdag.

In katholieke kringen wordt Antonius aangeroepen om
zoekgeraakte zaken terug te vinden met de volgende
woorden: 'Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik m'n ...
vind',  of: 'Heilige Antonius, lieve sint, zorg dat ik m'n ...
vind',  of: 'Sint Antonius, heilige man, maak dat ik mijn ...
vinden kan'. Als het voorwerp is teruggevonden moet men
de Heilige Antonius bedanken.
De teunisbloem is naar Antonius vernoemd, omdat die rond
zijn feestdag (13 juni) bloeit.
Bron: Wikipedia
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Bij klachten over de verzending van De Augustinus in
Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel.
071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl

Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. in-
leveren vóór 14 juni 2021 bij het Kerkelijk Bureau of bij
de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

Digitale versie van een kaart uit 1832 met de ligging
van de vroegere schuurkerk. Bron: www.hisgis.nl

Daarvóór kerkte men eeuwenlang in wat nu de Dorpskerk
heet. Na de Beeldenstorm (1566) en het oorlogsgeweld,
ook in Voorschoten, rond het Beleg van Leiden (1573-1574)
was de kerk echter onbruikbaar geworden. In 1574 moest
de pastoor zelfs het dorp ontvluchten. Enkele jaren later
werd de kerk door de protestanten deels hersteld om er hun
diensten te houden.

De katholieken in Voorschoten bleven enkele decennia lang
verstoken van enige zielzorg en van een eigen kerk. Vanaf
ca. 1611 kwam daar enige verandering in, doordat enkele
Jezuïeten als ambulante missionarissen Voorschoten be-
zochten. Hun bezoeken waren kort, vooral ’s nachts,
clandestien en gingen met groot gevaar voor geweld ge-
paard. Ze ontmoetten hun kerkgenoten waarschijnlijk in een
of meerdere boerderijen. De Jezuïeten werden in 1634
afgelost door een seculiere priester, die vanuit Leiden
Voorschoten bezocht. Ook hij had geen eigen kerk. Hij
overleed echter al in 1636 aan de pest, nadat hij ziek
vanuit Voorschoten naar Leiden werd gebracht. Daarna
kwam kerkelijke assistentie uit Stompwijk.

In 1645 kregen de katholieken in ons dorp eindelijk, dus
pas na ongeveer 70 jaar, weer een eigen vaste pastoor:
Cornelis van Schaick. Hij woonde - vermoedelijk tot zijn
overlijden in 1669 -  in Voorschoten langs de huidige
Leidseweg, ongeveer ter hoogte van de huidige J.P.
Coenstraat, én had er een schuilkerkje. In 1680 had, zo
meldt een bron, een verbouwing van een schuurkerk plaats.
Dat wijst er dus op, dat die er al enige tijd daarvóór stond.
Of dat hetzelfde schuurkerkje was als dat van pastoor Van
Schaick is niet helemaal zeker.
Hoe dan ook laten vermeldingen na 1680 er geen twijfel
over, dat het de schuurkerk was waar we het hier over
hebben. Die werd in de loop der jaren herhaaldelijk vergroot
en verbeterd. Hoewel nog in 1808 de toenmalige pastoor
Bernardus Driessen opmerkte, dat de schuurkerk op een
'beestenstal' leek.

De binnenkant was als kerk onmiskenbaar: zo was er in
1684 al een eigen altaar, er stond een communiebank, er

kwamen beelden en rond 1780 (of kort erna) zelfs een orgel.
(Delen van dat orgel zijn overigens later opgenomen in het
mooie, grotere orgel dat nu in de H. Laurentiuskerk staat.).
Van het interieur van de schuurkerk bestaat helaas geen
enkele afbeelding.
Na 1830 waren er zodanige verbouwingen aangebracht,
dat we eigenlijk niet meer van een schuurkerk konden
spreken: in dat jaar werd namelijk een torentje van 18 meter
hoogte aan de kerk gebouwd. En in 1862 werd daar nog
een duidelijk zichtbaar uurwerk op aangebracht. De enige
afbeelding van wat eens de schuurkerk was is een tekening
van de kerk met dat torentje met uurwerk. Alleen de locatie
ervan verraadde toen nog dat de schuurkerk is ontstaan in
tijden van onderdrukking: op ruime afstand van het dorps-
centrum en een eindje verwijderd van de Leidseweg, ver-
scholen achter bomen.

Met het oog op de bouw van een nieuwe kerk - de huidige
H. Laurentiuskerk - werd in 1871 de schuurkerk geheel, tot
en met de fundamenten toe, afgebroken. De opstand werd
op een veiling in het Wapen van Voorschoten verkocht.
Bij de bouw van het nieuwe Bondsgebouw in 2015 is een
deel van de ligging van de schuurkerk zichtbaar gemaakt
met grijze stenen, aangebracht in het plaveisel op het plein
vlak voor het Bondsgebouw. Het zijn stille getuigen van een
lange periode van volharding en hoop.

Huibert van Eyk

Potloodtekening van de schuurkerk, getekend
vanaf de noordzijde door Jan Elias Kikkert, om-
streeks 1862-1871.
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Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar

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

IBAN bankrek. nummer:
NL73 INGB 0000 0201 43
Misintenties: opgave aan secretariaat:
NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie
voor: (desbetreffende naam vermelden)  
Eucharistievieringen:
vrijdag 9.00 uur, 1e en 3e zondag om 16.00 uur
zondag 11.00 uur Franstalige parochie
Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur
Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364
E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR)
E-mail: hannekereuser@hotmail.com
Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl
 
 
 

Rechter foto: vanuit de schaapjes gezien is de
linker kant van de schuine eik nu minder
zwaar. Foto's HR, 10 mei 2021. 

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

In de afgelopen weken zijn de bomen
voor de kerk en in het bos rond de kerk
flink gesnoeid. Dit zijn voorlopig de
laatste snoeiwerkzaamheden in een
reeks in de afgelopen 2-3 jaar. Ook een
paar gevaarlijke takken boven de
openbare weg zijn verwijderd. 
 
Aan de gemeente is advies gevraagd
over de schuine eik. Deze bleek zelfs
als beeldbepalende boom geken-
merkt. Zie de foto’s in de tweede
kolom. De schuine eik is door vakkun-
dig snoeien minder zwaar gemaakt
aan de lage kant, waarbij deze boom
voorlopig behouden kan blijven.
 
De boom vlak bij de sacristie-ingang is
ook flink  gesnoeid zodat minder tak-
ken en bladeren op het dakje en in de
dakgoot vallen (zie foto linksonder).

Snoeiwerkzaamheden klaar Schuine eik mag blijven

 
Tevens zijn er de nodige snoeiwerk-
zaamheden en herplantingen uitge-
voerd  bij de Van der Oudermeulen-
laan 13-17.
Dank aan Bas van der Vegte en Die-
derik Conijn voor het regelen en bege-
leiden van de werkzaamheden.
HR

Agenda
Het aantal aanwezigen in de kerk mag
inmiddels 55 personen zijn. Wel blijft
de registratie nodig; graag uw naam op
het formulier bij de ingang noteren.
Twee vrijdagen deze maand is er geen
Eucharistieviering, namelijk 11 en 18
juni.

Mensen als bomen
Jesus vroeg hem:
 
zie je al iets?
 
De blinde begon te kijken
 
en sprak:
 
ik zie mensen,
 
als bomen zie ik ze gaan.
 
Markus 8.23
Uit: Bid om vrede, Huub Oosterhuis
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Kidsdiaconie
In de maand mei - Mariamaand - hebben de kinderen van
de Gezinskerk meer dan dertig kaarsjes voor parochianen
in heel Wassenaar gebrand. Deze parochianen  ontvingen
daarna  thuis een kleurplaat  van de kinderen. Op deze
kleurplaat stond ook een link naar een meezingvideo van
de Vrolijke Noot uit Katwijk. Bedankt kinderen!
Meer info:
Meezingvideo: bit.ly/rkkids-ave-maria-kinderkoor
Instructiefilmpje voor kinderen: bit.ly/rkkids-meimaand-
instructie

 

Communicant Alexandra bidt een weesgegroetje bij Maria.
Foto: Saskia Ettema

De platen zijn zo leuk dat je bijna zou wensen om het zelf te mogen
kleuren. De kinderen hebben zeker hun best gedaan! Foto MdM

 

Samenwerking
 
 
Niet alleen in de Gezinskerk is de samenwerking van de
drie Wassenaarse parochies merkbaar. Min of meer achter
de schermen wordt er hard gewerkt om die samenwerking
op meerdere vlakken gestalte te laten krijgen.
 
Al enige tijd zijn de drie Beheercommissies in gesprek met
elkaar. Waarin kunnen wij elkaar ondersteunen? Waar
hebben wij parochianen die bereid zijn om een taak(je) op
zich te nemen? Welke vrijwilligers zijn in de gelegenheid
om een gezamenlijke Wassenaarse parochie te ondersteu-
nen? Welke bemoediging hebben wij hierin nodig?
 
De Pastoraatgroep heeft zich al in één Wassenaarse
werkgroep verenigd. Goed voorbeeld doet goed volgen. De
koren zijn in overleg hoe en wanneer zij – als dat corona-
proof weer kan –  de vieringen weer met hun zang kunnen
en mogen opluisteren.
 
Wij houden u op de hoogte van de vorderingen. En denk
mee, doe mee, het is in ons aller belang.
 
EvdW

Ter nagedachtenis aan Klaas van der Poel
Klaas was vele jaren redactielid van het voormalige Was-
senaarse parochieblad De Gaffel.
In dankbare herinnering aan zijn inzet en collegialiteit.

Uit: Kwatrijnen in opdracht
 
Een hoge kreet trekt scherp zijn zilvervoor.
Dan gaat de vogel in de nacht teloor.
Ik ben ontwaakt. Gij hebt mij opgeroepen.
En ademloos volg ik uw lichtend spoor.
 
Ida Gerhardt
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Piet van Leeuwen, lid in de Orde van Oranje--
Nassau. Foto: EvdW

Van harte gefeliciteerd Piet!
Ruim 25 jaar, nee, ruim 40 jaar – of nog
langer – is Piet van Leeuwen lid van
onze Magnificat Cantorij. In de corona-
tijd is Piet al meerdere malen cantor
geweest, met succes. Als koorlid is het
anders zingen dan solo, knap dat dit
cantorschap tot ieders tevredenheid
lukt. Ook was Piet bestuurslid van het
koor.
In de Klussenclub is hem niets teveel.
Op donderdag is hij op de pastorie om –
in samenwerking met Alex Nijp en Jos
Rijnbeek – onderhoudswerkzaamhe-
den te verrichten in pastorie en kerk.
Met een eigen ‘bijenvolk’ is Piet al 40
jaar imker. Actief lid van de Imkersver-
eniging Leiden e.o. Menig parochiaan
kreeg een potje honing cadeau!
 
Tijdens de uitreiking van de Koninklijke
Onderscheiding vroeg de burgemees-
ter, op die maandagochtend 26 april jl.,
aan Piet het verschil uit te leggen tus-
sen een bij, een wesp en een hommel.
Knap dat Piet hierop een antwoord wist
te formuleren, zo maar, uit de losse
pols!

Voeg daarbij de activiteiten van Piet als
mantelzorger, in de eerste plaats voor
zijn echtgenote Maria. Ook buren en
familie krijgen zijn aandacht en hulp
indien dat nodig is.
Met deze verdiensten in al die jaren is
hem van harte zijn koninklijke onder-
scheiding gegund. ‘Het heeft de Ko-
ning behaagd….’ Piet te benoemen tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau! Van
harte proficiat!
 
EvdW

Parochiekern St. Jozef - Wassenaar

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

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

Verkoop van de kerk
Er zal een hoorzitting gehouden wor-
den op maandag 13 september a.s.
van 19.00 tot 21.00 uur over de ver-
koop van de kerk. In principe in SION,

Herstelwerkzaamheden aan de klokkenstoel,
2016. Foto: EvdW

maar als de belangstelling voor de
hoorzitting erg groot is of als er nog
afstandsbeperkingen vanwege corona
zullen zijn dan kunnen wij uitwijken
naar de kerk.
 
Vicaris-generaal Van Deelen van het
bisdom zal ook aanwezig zijn.
Op die avond zal er door mij een over-
zicht van de voorgeschiedenis en de
verkoopplannen worden gegeven.
Daarna doet de vicaris zijn verhaal en
is er vervolgens gelegenheid tot het
stellen van vragen.
 
Reserveer alvast deze datum, het is
goed om over bovenstaand onderwerp
met elkaar van gedachten te kunnen
wisselen.
 
Gabrie Lansbergen, voorzitter

H. Doopsel
Op zondag 9 mei jl. zijn twee volwas-
senen gedoopt. Bijna twee jaar waren
er geen dopelingen. Wat is dat mooi
om nu deze twee mensen door het H.
Doopsel in onze gemeenschap te
mogen opnemen. Diaken George
Brink heeft beiden begeleid en ge-
doopt. Marian Noordover verzorgde
tijdens de doopviering de kosterswerk-
zaamheden.
 
Wij heten beide dopelingen: vader
Hendrik Pieter Willemse, en zoon
Alexander Willemse, van harte wel-
kom! Zij nemen al enige tijd deel aan
de vieringen op zaterdagavond, dus
helemaal vreemd zijn zij beslist niet.
Onze hartelijke felicitaties voor dit
gezin!
 
EvdW
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Toetsweek van het Adelbertcollege in onze Sint Jozefkerk. Foto: Marian
Noordover

De Magnificat Cantorij onder leiding van Rien
Calis, 2016. Foto: Gabrie Lansbergen

Koorzang
Je zult jaren lid van een koor zijn. Bijna
wekelijks één of meer keren in een
kerkdienst zingen.
Bijna wekelijks repeteren. Speciale
liederen. Nieuwe psalmen of missen.
Voor bijzondere vieringen zoals bij
Kerstmis en Pasen repeteren. Samen
'kerk' zijn.
 
Dan komt daar corona, en alles staat
op zijn kop. Niet meer als koor optre-
den. Niet meer samen repeteren. Er
mocht met één cantor, later met een
kleinkoor gezongen worden.
Al  meer dan een jaar proberen wij dit
met een paar mensen op een goede
manier in te vullen.
 
De sluiting van onze Sint Jozefkerk
komt steeds dichterbij. Vraag is dan
hoe wij vanuit drie kernen kunnen
groeien tot één kerkgemeenschap in
de Sint Willibrorduskerk.
Hoe kunnen wij vanuit de vele werk-
groepen tot een goede taakverdeling
van de vrijwilligers komen?
Daar wordt met mensen uit de diverse
werkgroepen over gesproken en nage-

dacht.
Ook met de leden van de Magnificat
Cantorij denken we daar over na. Een
aantal leden heeft aangegeven dat het
gezien hun leeftijd goed is nu te stop-
pen als koorlid.
Met een geringer aantal koorleden
gaan we proberen als cantor of als
(klein)koortje regelmatig in de Sint
Willibrorduskerk te zingen in de vierin-
gen.
 
Het zal wennen zijn. Maar we gaan
proberen te groeien tot één kerkge-
meenschap.
Wij doen ons best en......God doet de
rest.
 
Thea den Hollander, 
voorzitter Magnificat Cantorij
 

Het Adelbertcollege in onze Sint Jozefkerk
De Kerstvieringen  van het Adelbertcollegle waren en zijn
spectaculair, alhoewel dit het laatste jaar natuurlijk niet kon
plaatsvinden. Menigeen weet zich deze sessies nog te
herinneren. De kerk vol met leerlingen en hun ouders, en
docenten, opgedoft en afgestoft, want na de Kerstviering
vond Het Bal plaats!
 
Deze keer was er niet een kakofonie van geluid, een heen-
en-weer geloop van nerveuze leerlingen, een chaos in de
sacristie. Die ook weer heel netjes werd opgeruimd na
afloop!
Nu vindt er een andere gebeurtenis plaats in de kerk. De
toetsen voor de leerlingen van de derde klas moesten op
corona-afstand worden afgenomen. De gymzalen van het
Adelbertcollege waren in zijn geheel in gebruik, alsmede
de aula. Er was een groep van zeventig leerlingen waar

Vervolg Adelbert in
Jozefkerk
geen plaats voor was.
Gelukkig was er wel plaats in een
'herberg’ in de buurt. Deze zeventig
leerlingen hebben hun toetswerk in de
Sint Jozefkerk kunnen doen.
 
Vieringen zijn verplaatst naar de Sint
Willibrorduskerk, met dank voor de
gastvrijheid.
De bloemendames hebben voor alle
bloemen gezorgd, eerst uit de kerk, in
de pastorie en in de Sacramentskapel, 
en later weer dezelfde weg terug!
 
'Ouderwets' stond er iedere ochtend
een serie fietsen om de kerk heen, dat
is lang geleden dat er zoveel fietsen
stonden!
In de kerk: geen geluid! Muisstil! De
surveillanten liepen 'op kousenvoe-
ten'. De leerlingen zeer geconcen-
treerd aan het werk. En na afloop: daar
was het  vertrouwde geluid weer: pra-
ten, lachen, fietsen rondom en overal,
en geluid van fietsbellen!
 
Zeker is dat Sint Jozef goedkeurend
heeft toegekeken. Al deze jongelui
hebben aan hun tafeltje toetsen ge-
maakt. Ongetwijfeld zullen de resulta-
ten gunstig zijn, in zo’n gezegende
omgeving kan dat niet anders!
 
Na deze intensieve dagen hebben
twee begeleidende docenten de kerk
in de oorspronkelijke staat terugge-
bracht. Hulde, want dat was best een
karwei!
 
EvdW

Bron: Images XP7806C

Misintenties 
Om zegen over een gezin.
Voor degenen die ons zijn voorgegaan
naar het eeuwige leven:
Louis Bredie // Ties Odijk // Pieter
Adrianus Elshout // Klaas van der Poel
// Marian Oosterveer-de Groot // Johan
Goudeau // Ben ’t Hoen  (jrgtde)  // 
Mladen Rajic  //  Anja Peters  //  Jo van
der Ham-Onderwater  //  André Noord-
over  //  Marco Rijnbeek.
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Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar

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

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

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

 
 

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

HET IS AAN GOD OM TE BE-
LONEN EN TE STRAFFEN
 
WAAROM MOETEN WE GEDULD
HEBBEN MET MENSEN DIE SLECH-
TE DINGEN DOEN?
 
In het Evangelie (vlg. Mt.13,24-43)
ontmoeten we Jezus als Hij in gelijke-
nissen vertelt over het Rijk der heme-
len. Ik sta nu alleen stil bij de eerste
gelijkenis, die over het onkruid. Door
middel van die gelijkenis laat Jezus ons
Gods' geduld zien.
Jezus vertelt dat op het veld waar goed
zaad is gezaaid, ook onkruid opschiet.
De knechten gaan naar de meester en
die zegt: "Dat is het werk van een vij-
and" (vers 28). Ze willen het groeiende
onkruid meteen gaan weghalen. Maar
de meester zegt dat ze dat niet moeten
doen, want dan trekken ze mogelijk
ook de tarwe mee uit. Ze moeten
wachten tot de oogst: pas dan kunnen
beiden gescheiden worden en zal het
onkruid worden verbrand.
Naast God - de meester van het veld -
die enkel goed zaad zaait, staat een
tegenstander die onkruid verspreidt
om de groei van het graan tegen te
gaan. De meester handelt openlijk, in
het licht van de zon, en zijn doel is een
goede oogst.
De tegenstander profiteert echter van
het duister van de nacht en handelt uit
jaloezie om alles kapot te maken. Die
tegenstander heeft een naam: de dui-
vel. Het is zijn doel om het werk van de
verlossing te verhinderen en ervoor te
zorgen dat het Rijk van God gedwars-
boomd wordt door oneerlijke werkers.
Het goede zaad en het onkruid staan
dan ook voor ons mensen, die God
kunnen volgen of de duivel.

We horen zo vaak over een vredige
familie en vervolgens ontstond er ge-
ruzie en jaloezie. Het kwaad zaaien is
altijd hetgeen dat vernietigt. En dat is
altijd het werk van de duivel of van onze
verleiding: wanneer we in de verleiding
komen om te roddelen om anderen te
vernietigen. De knechten willen het
kwaad, ofwel de slechte mensen,
meteen uitroeien. Maar de meester is
wijzer, hij kijkt naar de lange termijn:
ze moeten leren wachten, want het
ondergaan van vervolging en vijandig-
heid maakt deel uit van de christelijke
roeping. Het kwaad moet natuurlijk
verworpen worden, maar je moet ge-
duld hebben met slechte mensen. Het
gaat dan niet om die hypocriete tole-
rantie, maar om de milde rechtvaardig-
heid van de barmhartigheid. Als Jezus
zowel de zondaars als de rechtvaardi-
gen is komen zoeken en de zieken
eerder geneest dan de gezonden (vlg.
Mt. 9,12 13), moet ook het handelen
van ons leerlingen erop gericht zijn de
slechten niet te onderdrukken, maar ze
te redden.
Aan de ene kant is er de blik van de
meester die naar de lange termijn kijkt;
aan de andere kant de blik van de
knechten die naar het probleem kijken.
De knechten willen graag een veld
zonder onkruid, maar de meester wil
goede tarwe. De Heer nodigt ons uit
om diezelfde blik aan te nemen, die blik

die zich richt op de goede tarwe, die
ervoor weet te zorgen ondanks het
onkruid. Wie jaagt op de beperkingen
en de fouten van anderen werkt niet
goed samen met God: Maar wie het
goede weet te herkennen dat stilletjes
groeit in het veld van de Kerk en ervoor
zorgt dat het rijpt, doet dat wel.
Het is aan God, en alleen aan Hem,
om de goeden te belonen en de slech-
ten te straffen. Moge de Maagd Maria
ons helpen om het geduld van God te
begrijpen en na te volgen.
                                                             
                                    Paus Franciscus
Bron: KN

In Memoriam Klaas van  der
Poel
Geschokt ontving onze parochie het
bericht dat op woensdag 5 mei 2021
Klaas van der Poel op 80-jarige leeftijd
is overleden.
Zo’n driekwart jaar geleden schreef ik
in het september-nummer een stukje
over zijn afscheid als koorlid van Pro
Deo; zijn afnemende gezondheid
maakte het voor hem onmogelijk te

28



Op zondag 6 juni 's middags Eerste H. Communie van 7
Wassenaarse kinderen in onze kerk
Hieronder een foto van een gebrandschilderd raam in onze kerk betreffende de
Eerste H. Communie

Foto van gebrandschilderd raam in onze kerk betreffende de Eerste H. Communie

blijven zingen.
Ik benoemde toen al veel dingen die
Klaas, naast Pro Deo, als vrijwilliger
deed voor de Willibrordus.
 
Zoals de vele wandelpelgrimages en
bedevaarten die hij organiseerde, het
“kosteren” op woensdagochtend,
naast Pro Deo ook lid van het rouw- en
trouwkoor Semper Fidelis,  9 jaar lang
bestuurslid van de parochie en als er
een (verklede)  'Willibrord' nodig was
bij het Willibrordfeest voor de Kinder-
WoordDienst dan deed hij dat ook wel
even!
 
Klaas was tevens jarenlang redacteur
van het toenmalige Wassenaarse pa-
rochieblad De Gaffel. En de redactie
van het huidige paochieblad De Au-
gustinus is hem nog altijd dankbaar
voor het geruime tijd verzorgen van de
rubriek 'Het Levende Lied', waarin hij
vanuit zijn diepgelovige achtergrond
liederen die het koor Pro Deo in de
daaropvolgende maand zou zingen,
besprak.
In september van het vorig jaar ver-
slechterde zijn gezondheid en hoe
graag zijn vrouw Helen hem ook thuis
wilde blijven verzorgen, een opname
in het verpleeghuis was onontkoom-
baar.
Het moet voor hem, strijdlustig als hij
altijd was, heel zwaar geweest zijn te
bemerken dat alles wat hij zo graag
deed, gewoon niet meer kon.
 
Terugkijkend op de vele pelgrimstoch-
ten, die hij met Helen had gemaakt, zou
je kunnen zeggen dat deze zware tijd
hun laatste pelgrimstocht sámen werd.
Samen zijn ze deze moeilijke tocht
gegaan, tot Helen hem moest loslaten.
 
Op vrijdag 14 mei werd tijdens een
indrukwekkende viering afscheid van
hem genomen.
Kapelaan Boris Plavčić ging voor. Hij
beschreef o.a. op ontroerende wijze
hoe Klaas op 1 mei de Ziekenzalving
ontving. De pastores waar Klaas veel
mee heeft samengewerkt, emeritus
pastoor Rob Kurvers en plebaan Mi-
chel Hagen waren aanwezig om op
hun eigen, zeer persoonlijke manier,
afscheid te nemen.
Ontroerend waren de liefdevolle herin-
neringen, verteld door familieleden en
de prachtige muzikale bijdrage van
dochter Anna.

Uit alles kwam naar voren hoezeer
Klaas in ieders hart een plekje heeft
gevonden.
 
Uit de mooi gezongen en gespeelde
liederen bleek de verbinding tussen de
Latijnse gezangen en de hedendaagse
muziek, helemaal in de lijn van Klaas.
En - ook helemaal in de lijn van Klaas 
- op het kerkplein een afscheidslied,
gezongen door de Duintrappers, zijn
hardloopgroepje.
 

Met grote dankbaarheid en diep res-
pect kijken wij terug op zijn leven en
zijn werk, hier mét en vóór ons.
De mooie, blije herinneringen dragen
we met ons mee.
 
Verdrietig zijn wij om zijn heengaan,
maar wij zijn er ook van overtuigd dat
Klaas, super ervaren pelgrim als hij
was, zijn eindbestemming nu heeft
bereikt.
A Dieu, lieve Klaas      Elly Heijstek
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Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klach-
ten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen,
tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

Misintenties voor juni 2021
 
Zondag 30 mei: Martinus Odijk,
Klaas van der Poel, Jozefa Mulder-
Rutten, Dirk Eduard de Vlugt
 
Woensdag 2 juni: Martinus Odijk,
Klaas van der Poel
 
Zondag 6 juni: Martinus Odijk,
Klaas van der Poel,  Antje  Vinken-
stijn-van der Ham, overleden ou-
ders Van Veen-Goldhagen, overle-
den ouders Verkleij-van der Krogt ,
familie Oosterveer-Compier, Dirk
Eduard de Vlugt
 
Woensdag 9 juni: Martinus Odijk,
Klaas van der Poel
 
Zaterdag 12 juni: Martinus Odijk,
Klaas van der Poel, overleden ou-
ders Van der Ham-Onderwater
 
Zondag 13 juni: Martinus Odijk,
Klaas van der Poel, Ton Gordijn,
Johan van Paridon, Nico Mooij-
man, Dirk Eduard de Vlugt
 
Maandag 14 juni: Martinus Odijk,
Klaas van der Poel
 
Woensdag 16 jun: Martinus Odijk,
Klaas van der Poel
 
Vrijdag 18 juni: Martinus Odijk,
Klaas van der Poel
 
Zondag 20 juni: Martinus Odijk,
Klaas van der Poel, Petrus van der
Spek, Maria Johanna Kouwenho-
ven, Aad Bakker, Dirk Eduard de
Vlugt
 
Woensdag 23 juni: Martinus Odijk,
Klaas van der Poel, Marti van
Deursen-Hakkeling
 
Vrijdag 25 juni: Martinus Odijk,
Klaas van der Poel
 
Zondag 27 juni: Martinus Odijk,
Klaas van der Poel, overleden ou-
ders Remmerswaal-van Winsen, 
Dirk Eduard de Vlugt

Marga van der Holst konink-
lijk onderscheiden!
Onze parochiaan Marga van der Holst
is ter gelegenheid van Koningsdag
benoemd tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau.
Dit vanwege haar werkzaamheden
voor het Rode Kruis gedurende maar
liefst 50 jaar, al in 1970 verleende zij

Marga en Jan met hun (aangetrouwde) kinderen en 1 kleinzoon

Het maximum aantal
kerkgangers per viering
is nu 60
Sinds zondag 9 mei is het maximum
aantal kerkgangers per viering voor
onze kerk vastgesteld op 60!
De overige coronamaatregelen zoals
1,5 meter afstand en het dragen van
een mondkapje zijn ongewijzigd geble-
ven.
 
Wij hopen dat dit verhoogde aantal
aanwezigen voor menige parochiaan
een reden is om weer eens een keer
een viering op zondag bij te wonen!   
                                  LB
                   
 KOMT U OOK???

onder andere assistentie bij de colon-
ne en hielp zij bij evenementen, zij
heeft heel wat uurtjes aan de kant van
sportvelden en op andere locaties
gestaan! Gefeliciteerd Marga en hul-
de!                                   
Op onderstaande foto Marga en Jan
met hun (aangetrouwde) kinderen en
kleinzoon

In Memoriam Ties Odijk
Ties Odijk i s overleden op 8 mei jl. op
85-jarige leeftijd en begraven op 17
mei op ons kerkhof.
Ties is een bekende Wassenaarder. In
zijn jonge jaren met de bakkerskar om
zijn klanten van brood en banket te
voorzien. Hij kende iedereen en ieder-
een kende hem en dat is de rest van
zijn leven zo gebleven.
Zijn racefiets was zijn grote hobby.
Vele kilometers heeft hij daarop afge-
legd. Een enthousiast deelnemer aan
de toen nog bestaande 'ronde van het
Oostdorp'.
Ook de fotografie had zijn bijzondere
interesse. Bij menige gelegenheid gaf
hij acte de présence  om de nodige
kiekjes te schieten en ze later trots aan
iedereen te laten zien. In de parochie
was hij vanaf 2011 actief als wijkcon-
tactpersoon, maar ook als bezorger
van de Gaffel/ Augustinus droeg hij zijn
steentje bij om iedere maand e.e.a.
goed te laten verlopen.
Ties, bedankt voor wie je was en wat
je deed. We gaan je missen. Rust
zacht.
 
Janny Ruygrok-van Spronssen
voorzitter Wijkcontactpersonen
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PAROCHIE H. AUGUSTINUS
 
Pastoraal Team
Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij
overlijden: 06 4942 3242 
Pastoor Rochus Franken,
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
e-mail: rochusfranken@outlook.com

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

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

Inleverdatum kopij juli-aug. 2021
uiterlijk 14 juni 2021:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 3 juli - 29 aug. 2021
Verschijningsdatum: 29 juni 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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