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Van de bestuurstafel

Boven vlnr: pastoor Rochus Franken, vz., Joke Meijer-van der Aa, 1e secr., Emmy van der Wilk, 2e secr. + PR, Jan Konst, begraafplaatsen, Dick
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Terugblik van de
vicevoorzitter
In maart vorig jaar trad ik toe tot het PB
als vicevoorzitter. Ad interim. Voor een
paar maanden. Dat werd uiteindelijk
anderhalf jaar, want nu kan ik melden
dat mijn opvolger klaar staat. Per 1
september gaat Pim Kouwenhoven
(Oegstgeest) mijn functie overnemen.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik
maken het PB-team en alle andere
betrokkenen uit de parochie te bedanken voor de medewerking. Het was
een intense periode, waarin veel bereikt is.

Stoepkrijttekening in coronatijd. Foto: pr

Hoogtepunten voor ons als PB waren
de vele vastgoedprojecten die afgerond of in gang gezet moesten worden:
de verkoop van de Moeder Godskerk
in Voorschoten, een tweetal panden in
Wassenaar, een pand in Oegstgeest.
De vorming van één Beheercommissie
in Wassenaar wordt daar voorbereid
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door de BC’s van de drie kernen. EEN
pastoraatgroep is al gerealiseerd. De
herbestemming van de Sint Jozef is
een project dat door Gabrie Lansbergen wordt aangestuurd in samenwerking met enkele PB-leden.
Veel aandacht vergde de invoering van
coronamaatregelen. Met soms emotionele discussies.
Verder was het realiseren van een
compleet bestuur een hoofdprioriteit: 9
leden, met goede betrokkenheid van
de BC-voorzitters van alle kernen.
Wat niet gelukt is, is het 'verjongen' van
het PB. Een pasbenoemd lid verliet ons
reeds spoedig in verband met drukke
beroepsmatige werkzaamheden. DAT
beschouw ik als het grootste minpunt
van de afgelopen anderhalf jaar.

senaar. Het sluiten van de Sint Jozefkerk noodzaakt daartoe.
En de financiën: in een nauwe samenwerking met de penningmeester Hans
van Mullekom en de beheerders financiën van de kernen, streven we naar
een verdere integratie en vereenvoudiging van de financiële administratie.
Doel is een aanzienlijke verlichting
zodat de financiële functies aantrekkelijker worden voor parochianen van
een volgende generatie.

Volop in bewerking zijn de projecten
Warenar en de herstructurering van
onze financiële organisatie.
In Wassenaar zijn we in onderhandeling met de gemeente, een projectontwikkelaar en de Stichting Beheer Warenar met als doel: behoud de Warenar
als dorpshuis met culturele en maatschappelijke activiteiten en met behoud van het theater, op een financieel
houdbare basis. Wij blijven wel grondeigenaar maar de exploitatie van het
complex laten we over aan professionals. Voor de parochie is het van belang om een parochiehuis te realiseren
voor katholiek Wassenaar dat gehuisvest zal worden dichtbij de Sint Willibrorduskerk als centrale kerk in Was-

Marten van der Meer, vicevoorziter a.i.

Ik wil afsluiten met een oproep aan alle
60-, 50- en 40-minners: wees bereid
om een taak in het bestuur op je te
nemen. We hebben een levendige en
gezonde parochie, waarvoor het loont
je een paar jaartjes in te zetten.

Bij de voorplaat
Daarop sprak Jezus tot Zijn leerlingen: “Komt nu eens zelf mee naar
een eenzame plaats om alleen te
zijn en rust daar wat uit.” Want wegens de talrijke gaande en komende
mensen hadden zij zelfs geen tijd
om te eten. Zij vertrokken dus in de
boot naar een eenzame plaats om
alleen te zijn. (Marcus 6:31-32)
De hengel mocht even blijven staan.
De komende tijd mogen wij ons werk
ook even laten liggen en genieten
van wat vrije tijd.
Foto: EvL

Het einde van de lockdown
Op de persconferentie van 28 mei zei premier Rutte: “Er komt een
einde aan de lockdown.” Daarna zag ik in ‘Hart van Nederland’
een mevrouw die zei: “Ik ga nooit in mijn leven naar de kroeg.
Maar nu kan ik niet wachten. Eindelijk zijn we vrij.” ‘Eindelijk vrij’
was de reactie van heel veel geïnterviewden.
Ik schrijf dit begin juni. Hopelijk blijven de cijfers gunstig wanneer
dit blad verschijnt. Iedereen snakt er naar dat alles weer normaal
wordt. Begrijpelijk. Vrijheid is in Nederland belangrijk. Deze vrijheid is vaak: dat je als individu geen beperkingen opgelegd krijgt.
In een boekje van Tim Keller met de titel ‘Bevrijd van jezelf’, kom
ik een heel ander vrijheidsbegrip tegen. Volgens Keller zijn we in
onze westerse wereld de blijdschap kwijtgeraakt. De reden is dat
iedereen zo met zichzelf bezig is. Hij schrijft hierover: “Niets maakt
ons ellendiger dan narcisme, de eindeloze, vreugdeloze concentratie op onze behoeften, onze wil, onze bejegening, ons ego en
onze staat van dienst.”
Echte vrijheid betekent volgens Keller dat ik ophoud om iedere
ervaring met mijzelf te verbinden. “Het is de vrijheid om niet meer
aan jezelf te denken. Die heerlijke rust die we krijgen wanneer we
dat niet meer hoeven te doen. Zou je niet willen dat je een turner
was die zilver wint en toch enthousiast is over die schitterende
drievoudige Cassina-Kovacs-Kolman-sprong van degene die
goud gewonnen heeft? Dat je net zo blij bent dat het iemand
anders is gelukt als wanneer het jezelf was gelukt – gewoon omdat
het prachtig was? Ik kan gaan genieten van dingen die niet over
mij gaan. Mijn werk gaat niet over mij, mijn sportprestatie gaat niet
over mij, mijn verliefdheid gaat niet over mij. Ik kan oprecht genieten van dingen op zich.”
Dit andere vrijheidsbegrip intrigeert me. In de rubriek ‘gedachten
van uw pastoor’ verderop in dit blad, begin ik er een serie artikelen over.
Pastoor Rochus Franken
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Pastoraal Team
Uit het Pastoraal Team
Als Pastoraal Team kijken we dankbaar terug op prachtige vormselvieringen met onze bisschop Mgr. Van den
Hende en 24 vormelingen.
Ondanks nog geldende coronamaatregelen heeft de bisschop op Pinksteren twee H. Missen gecelebreerd om
toch iedereen te kunnen vormen, om
14.00 uur in Voorschoten en om 17.00
uur in Wassenaar.
V.l.n.r. diaken George Brink, pastoor Rochus Franken, kapelaan Boris Plavčić en diaken Peter
Winnubst

Reistijd
'Daarop sprak Jezus tot Zijn leerlingen:
“Komt nu eens zelf mee naar een
eenzame plaats om alleen te zijn en
rust daar wat uit.” Want wegens de
talrijke gaande en komende mensen
hadden zij zelfs geen tijd om te eten.
Zij vertrokken dus in de boot naar een
eenzame plaats om alleen te zijn.'
(Marcus 6:31-32)
Het is zo ver, de vakantietijd is aangebroken. De tijd voor rust en bezinning,
of je nu op vakantie gaat naar verre
landen (met de juiste veiligheids-kleurcode en met je vaccinatie-paspoort), of
dat je op zoek gaat naar nieuwe wandelpaden in eigen dorp, stad of land.
Door de gebeurtenissen van de laatste
jaren zijn we erachter gekomen dat wij
er voor de ander moeten zijn, maar ook
dat wij voor onszelf ontspanning moeten zoeken. Rust vinden, door aan een
goed boek te beginnen, of door iets
leuks te gaan doen waar je normaal
geen tijd voor hebt: bijtanken, bijpraten
en herijken.
We hebben tijd om te kijken naar wat
belangrijk voor ons is. Waar staat het
geloof in ons leven, waar vinden we
God? Het gehele jaar zijn wij onderweg
en druk bezig met van alles en nog wat.
Hierdoor kunnen wij weleens denken
dat er echt even geen tijd is voor de
Bijbel en kerkgang. Maar nu hebben
wij die tijd zeker wel. Dat maakt deze
tijd zo bijzonder.
Je kunt in deze tijd om je heen kijken
en beseffen dat wij soms vergeten dat
wij Gods hulp nodig hebben. Dat wij
onszelf redden en alleen staan. Wij
vergeten soms dat wij onze angsten en
dromen bij de Heer kunnen neerleg-
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gen, wij vergeten te bidden. Maar toch,
Hij waakt over ons, of wij nu op vakantie zijn, ver weg, of thuis zijn, of wij nu
wakker zijn of slapen.
Wij hebben God nodig. Het besef dat
Hij van ons houdt, waar wij ook zijn.
Dat Hij ons op koers kan houden, dat
wij samen op weg zijn, waardoor wij
niet verdwalen. Wij hoeven nooit bang
te zijn. Alle hindernissen en uitdagingen zullen wij door zijn hulp overkomen. Onbekende paden en duistere
wegen zullen worden verlicht doordat
wij deze samen met Hem gaan.
Zoals in psalm 121, het pelgrimslied,
staat beschreven, zal Hij onze voeten
niet laten wankelen en zal Hij ons behoeden voor alles. Hij behoedt ons
uitgaan en ingaan, van nu tot in eeuwigheid. Kortom, de Grote Reisgenoot
is altijd bij ons en waakt over ons. Hij
is er voor je, altijd en overal. Of je nu
op reis bent naar een zonnige vakantiebestemming of door het park loopt.
Hij is er voor de gehele reis op ons
levenspad.
Dus laten wij, wanneer wij ons tot de
Vader richten om Hem te vragen onze
familieleden, vrienden, kinderen, en
buren te beschermen op hun reizen,
dan niet vergeten dat Hij ook ons wil
bijstaan en beschermen op iedere
nieuwe dag in ons leven.
'Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn
gelaat over u spreiden en u genadig
zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u
keren en u vrede schenken!'
(Numeri 6:24-26)
Diaken Peter Winnubst

Ook hebben in alle kernen kinderen
hun Eerste Heilige Communie gedaan.
Een bijzondere gebeurtenis die met
veel aandacht en feestelijk gevierd
werd in de vier dorpen.
Als Pastoraal Team feliciteren we al
deze kinderen en hun ouders met het
H. Vormsel en de Eerste H. Communie
en we hopen dat de kinderen met hun
ouders standvastig zullen blijven in
hun geloof en trouw zullen blijven aan
de gemeenschap.
Als Pastoraal Team zijn we ook bezig
geweest om de parochiecatechese na
de zomer weer op te starten. Met vertrouwen kijken we er weer naar uit om
in november alle gezinnen in de parochie bij elkaar te brengen en tot november alle voorbereidingen te treffen. We
hopen dat ook dit jaar veel vrijwilligers
zich van harte zullen inzetten om dit
grote project tot stand te brengen.
Een andere belangrijk agendapunt
betrof de vieringen in de verzorgingshuizen.
Ook hier zijn er goede en positieve
ontwikkelingen. We zijn in gesprek met
veel verzorgingshuizen in onze parochie om in september te beginnen met
de vieringen.
Omdat we deze zomer op pad mogen
gaan, zullen wij als Pastoraal Team op
18 juli na de H. Mis de auto’s en alle
andere voertuigen van parochianen
zegenen. U bent van harte welkom.
Wij wensen u een gezegende vakantie
toe en hopen dat u blijft bidden en goed
op uzelf en elkaar blijft letten.
Dat we samen gezond en uitgerust het
nieuwe seizoen mogen ingaan met
Onze Lieve Heer en Moeder Maria.
Kapelaan Boris Plavčić

Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk
Contant geld neemt af, maar
mensen willen wel blijven
geven
Collectes (16%) en Kerkbalans (35%)
vormden in het recente verleden
samen 51% van de inkomsten in parochies in het bisdom Rotterdam. Na een
online bijeenkomst over het evalueren
en verbeteren van de Actie Kerkbalans
en een avond over het verbreden van
draagvlak, stond op een derde bijeenkomst op 31 mei digitaal collecteren
centraal.
Er zijn steeds meer voordelen aan digitaal collecteren. Voor mensen die
geen contant geld op zak hebben is het
een oplossing voor een probleem. Dat
gebeurt immers steeds vaker. En digitaal collecteren maakt de administratie
voor de penningmeester eenvoudiger.
Maar er kleven ook steeds meer nadelen aan contant collecteren. Het valt
over het algemeen minder op, maar
zo zijn er ook kosten verbonden aan
contant geld, bijvoorbeeld bij het afstorten van geld bij de bank, en het
aantal plekken waar dat kan zal in de
toekomst verminderen.
Tijdens de online ontmoeting op 31 mei
leidde Ad Sosef van het diocesane
Actie Kerkbalans Service Centrum het
onderwerp digitaal collecteren in. Hij
lichtte de criteria toe op basis waarvan

Bron: e-mailbericht van GivT-app

de bisdomstaf besloot om parochies
Givt aan te bevelen voor hun digitale
collectes. Ad Sosef schetste de vele
mogelijkheden van het systeem en de
ondersteuning die wordt geboden bij
de implementatie.
Een van de relatiebeheerders van Givt,
Quint Haneveld, doet mee aan het
gesprek op die avond. Hij schetst de
kerkelijke oorsprong van het bedrijf en
spreekt onder meer over het verschil
tussen banken en initiatieven zoals
Givt. Waar banken van oorsprong als

kerntaak hebben om betalingen soepel
te laten verlopen, zijn initiatieven zoals
Givt specifiek ontwikkeld voor geven
aan de kerk en goede doelen. “Zo zat
ik zelf ook op een gegeven moment in
de kerk, zonder geld op zak voor de
collecte”, aldus Quint Haneveld. “En
we bedachten: dit is niet alleen een
persoonlijk probleem, maar ook een
maatschappelijk probleem. Contant
geld neemt steeds meer af en ondertussen willen mensen wel blijven
geven aan goede doelen.”
De ervaringen van parochies die zijn
begonnen met digitaal collecteren zijn
positief. Het is gebruiksvriendelijk en
dat vertaalt zich ook naar een hogere
gemiddelde nettobijdrage.
Bron: Bisdom Rotterdam

Bron: Pixabay

De ogen boven het
mondkapje
Vele maanden al draagt ieder in Italië
een mondkapje, op straat, in openbare
gebouwen en andere ontmoetingsplaatsen. Het zijn kapjes van de meest
verschillende kleur en vormgeving. Het
meest eenvoudige (en goedkoopste)
kapje is de zgn. ‘mascherina chirurgica’. Het heeft een lichte tint, lichtblauw
of lichtgroen. Het wordt altruïstisch
genoemd, dat wil zeggen beschermt
anderen tegen jouw adem, niet
andersom!
Andere kapjes zijn van dikkere stof en
beschermen zowel anderen tegen
jouw adem als jouw adem tegen die
van anderen. Zelfs zijn er kerkelijke
kapjes met een kruis, een heiligenafbeelding of het herkenningsembleem
van een religieuze orde.
Het bijzondere gevolg van al die kapjes
is dat neus en mond worden bedekt,
waardoor de ogen van degene die je
ontmoet des te beter uitkomen. Je kijkt
een ander direct ‘in de ogen’ zonder
door mond of neus ‘afgeleid’ te worden.
Alleen iemands oog ziende en niet de

rest van het gelaat, maakte ik al eens
eerder mee.
Ik was pas in Rome en bezocht voor
het eerst het monialen-dominicanessenklooster van de Annunciata (Maria
Boodschap) in de buurt. Ik moest
wachten in de hal. Een tweede deur
met grote letters ‘SLOT’ erboven, hield
me tegen. Ik hoorde gestommel. Er
kwam een zuster. Zij opende de deur
niet meteen, eerst werd er een schuifje weggeschoven achter een rond
gaatje.
Toen zag ik een oog, dat de binnenkomende gast in ogenschouw nam. Het
was unheimisch alleen één oog te zien.
Het deed kil aan. Het leek op het ‘oog
van God’, dat je vroeger wel zag in het
midden in een driehoek, Gods drie
personen voorstellende. Gelukkig was
het slechts één moment, dat de zuster
door het gaatje keek.
Onmiddellijk ging de deur met een
zwaai open. Zij was de vriendelijkheid
zelve. Ze nodigde me uit naar een zijruimte, de spreekkamer, te gaan. Het
werd een hartelijke ontmoeting met de
priorin van het klooster, ondanks het
feit dat er een licht traliehek tussen ons
beiden stond opgesteld.
De ogen die je nu overal boven het
masker uit ziet komen zijn anders. Je
ziet in de ogen van velen een uitdrukking van ongerustheid of van hulpeloosheid. Je zou haast zeggen: ogen
op zichzelf hebben iets weerloos, maar
in eenheid met neus en mond krijgen
ze stevigheid. Overigens wordt van de
ogen gezegd, wat van geen ander lichaamsdeel gezegd kan worden: ze
zijn een spiegel van de ziel. Ze weerspiegelen iets van het innerlijk van de
mens.
‘Zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal
worden opengedaan’ (Mt.7,7). De
steunzoekende mens klampt zich vast
aan berichten en notities die hoop
geven, met name over de voortgang
van de vaccinaties.
Wij kennen toch het woord van Jezus:
‘Hebt goede moed, Ik heb de wereld
overwonnen.’ (Joh. 16,33)? Als God
niet eerst in je hart verblijft, zul je Hem
ook nergens anders vinden.
Ook de H. Augustinus was bemoedigend: ’’Onrustig is mijn hart, tot het rust
vindt in U o Heer.’’
Door Tiemen Brouwer o.p. Bron:
www.dominicanen.nl
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Spiritualiteit
Waarom maakt God slechte mensen?
Niets wat God maakt is slecht of gemeen. Alles is goed en mooi. Aan
mensen heeft Hij iets bijzonders gegeven. Wij hebben een vrije wil. We kunnen kiezen. Wij zijn niet geprogrammeerd zoals een computer. Die kan
niet kiezen. Die kan alleen maar zijn
programma volgen.

Waarom heeft God de wereld
gemaakt?
vind ik zelf dat ik een veel blijer en
Wanneer je op vakantie bent, kun je
opeens zien hoe mooi de natuur is.
Misschien ben je wel eens in de bergen
geweest en heb je de sterrenhemel
gezien. Fantastisch. Je kunt het daar
veel beter zien omdat er niet zo veel
straatlantaarns zijn.
De wereld is mooi! Daarom zijn veel
kinderen en volwassenen bezorgd
over de vervuiling van het milieu,
omdat we onze mooie wereld op die
manier kwijtraken.
Waarom is de wereld zo mooi? Omdat
God van ons houdt en ons gelukkig wil
maken. De wereld is mooi en goed,
omdat God mooi en goed is.
“Jij, God van het leven, jij hebt dat alles
geschapen. Is dat zomaar voor mij, om
me gelukkig te maken? Misschien geef
Je het leven cadeau, zonder reden,
omdat het mooi en goed is zoals Jij.”
(Maar wie is God?, Amersfoort 2008,
blz. 49)
Waar woont God?
God woont overal. God is op een bijzondere manier ook aanwezig in de
kerk, omdat daar de Communie bewaard wordt.
Waarom is God belangrijk?
Soms vragen grote mensen zich af of
het wel nut heeft om in God te geloven.
‘Waarom is God nog belangrijk?’, vragen ze dan.
Maar moet alles nuttig zijn? God vraagt
ons om van Hem te houden. Of dat nut
heeft? Het levert geen geld op. Toch
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gelukkiger mens ben geworden, door
van God te houden. Ik bekijk de dingen
op een andere manier. Mijn leven heeft
een doel. En dat doel is van God houden en van andere mensen houden en
zo de wereld een beetje beter maken.
En als er dingen gebeuren die verdrietig zijn en die ik niet snap, dan kan ik
toch vertrouwen dat het goed komt op
het eind. Al gebeurt dat misschien op
een andere manier dan ik me nu kan
voorstellen.
Geloof is hetzelfde als vertrouwen. En
als je vertrouwt, wordt het leven op de
één of andere manier veel mooier.
Waarom doet God niets aan het lijden op de wereld?
“God grijpt niet onmiddellijk in om de
rampen in de wereld te voorkomen of
om te verhinderen dat mensen elkaar
dood maken. Vanaf het begin van de
schepping heeft Hij besloten om mensen vrijheid te geven en verantwoordelijkheid voor hun eigen daden.
Dat wil niet zeggen dat God niets doet.
Aan mensen die wanhopig zijn, geeft
Hij hun zelfvertrouwen terug, zodat ze
weer zin krijgen om te leven en dingen
beter te maken. Mensen die kwaad
hebben gedaan, geeft Hij het verlangen om iets anders te gaan doen. Hij
laat hun merken dat Hij hun fouten wil
vergeven.
Hij roept je op, jou en al die anderen
die de wereld mooier willen maken, om
tegen onrecht te vechten en het lijden
te verzachten. God houdt van jouw kijk
op het leven.(…) Hij staat naast je in
de strijd om een betere wereld. Zo
werkt Hij, met jou.” (Maar wie is God?,
Amersfoort 2008, blz. 166)

Je onderwijzer geeft je huiswerk voor
morgen. Je maakt het niet want je gaat
liever voetballen. Dan is het een beetje flauw om te zeggen: God heeft me
zo gemaakt dat ik mijn huiswerk niet
kan maken. Je weet best dat jijzelf hebt
gekozen om iets anders te doen.
We kunnen zelf kiezen tussen goed en
kwaad. En wanneer mensen voor het
kwaad kiezen gebeuren er vreselijke
dingen. Gelukkig zijn er ook ontzettend
veel mensen die voor het goede kiezen. Die komen niet zo vaak in het
nieuws. Het journaal laat liever de
vreselijke dingen zien.
Pastoor Rochus Franken

Heilige van de Maand:
Edith Stein
Op 9 augustus valt de gedenkdag van
de Duitse filosofe Edith Stein, of, zoals
haar kloosternaam luidt: Teresa Benedicta van het Kruis. Haar heiligverklaring in 1998 trok veel aandacht, want
het ging hier om een vrouw die opgroeide in een orthodox-joods gezin, maar
toen ze een jaar of dertig was, toetrad
tot de Rooms-Katholieke Kerk.

Bron: wordpress.com

Spiritualiteit
Edith werd geboren te Breslau (nu
Wroclaw) in 1891, op Grote Verzoendag, een belangrijke feestdag op de
joodse kalender, als elfde kind in het
gezin. Haar vader stierf onverwacht
toen zij pas twee jaar oud was. Haar
moeder - een sterke en tegelijk milde
vrouw met groot vertrouwen in God nam toen diens houthandel over en
deed dat met succes, naast de zorg
voor haar gezin. Op jonge leeftijd was
Edith al bezig met vragen als ´Wat is
waarheid?´ ´Waar leef ik voor?´ Een
antwoord op die vragen vond zij niet.
Haar moeder, met wie zij een innige
band had, was een diepgelovige
vrouw, maar miste de persoonlijke,
levende relatie met God die Edith
zocht. Ze werd atheïste en zocht haar
heil in de filosofie. Maar ook op de
universiteit waar ze studeerde en later
als docente wijsbegeerte werkte, vond
ze niet waar ze in het diepst van haar
hart naar op zoek was.
Al zoekende naar de waarheid begon
Edith het Nieuwe Testament te lezen
en zo leerde ze Christus kennen. Kort
daarop kreeg ze - min of meer toevallig
- een biografie van de Spaanse heilige
Teresa van Avila onder ogen. Daarin
vond ze een voorbeeld van iemand, die
een diepgaande persoonlijke relatie
had met Christus. Plotseling wist ze:
dit is het!
Niet lang daarna werd ze gedoopt. Het
liefst was ze meteen ingetreden in de
orde van de karmelietessen, maar
vanwege haar moeder, die toch al niet
blij was met haar overstap naar het
christelijk geloof, liet ze dat. Toen Hitler
in 1933 aan de macht kwam en het
haar als Jodin moeilijk gemaakt werd
haar werk in wetenschap en onderwijs
uit te voeren, zag ze geen reden meer
om nog langer te wachten.
Nog geen vijf jaar later werd het in
Duitsland te gevaarlijk voor haar en
vertrok ze naar een zusterklooster in
Echt, in Nederland. Ze kreeg er gezelschap van haar zus Rosa. Daar vond
ze nog de rust om haar hoofdwerk over
de mysticus Johannes van het Kruis te
schrijven: 'De Wetenschap van het
Kruis'.
In juli 1942 werd in opdracht van kardinaal De Jong in alle Nederlandse
katholieke kerken een bisschoppelijke
brief voorgelezen waarin werd geprotesteerd tegen de vervolging van

schreef zij aan een benedictines: " Wie
de waarheid bewust en onbewust
zoekt, zoekt God".

Bron: www.oorlogsbronnen.nl

Joodse medeburgers. Als represaille
gaf de Duitse bezetter opdracht alle tot
het katholicisme bekeerde Joden - die
tot dan toe ontzien waren - onmiddellijk
te deporteren. Op 2 augustus 1942
werd ook Edith, samen met haar zus
Rosa, in het klooster in Echt gearresteerd en via Westerbork naar
Auschwitz gevoerd. Ze hielp en troostte anderen waar ze kon, tot ze naar de
gaskamers werd geleid en daar de
dood vond. Dat was op 9 augustus
1942.
Nadat paus Johannes Paulus II Edith
Stein had zaligverklaard op 1 mei 1987
en heiligverklaard op 11 oktober 1998,
maakte hij haar op 1 oktober 1999 tot
mede-patrones van Europa.
Uit de preek bij haar heiligverklaring:
Beste Broeders en Zusters, de Liefde
van Christus was een vuur dat het
leven van Zuster Teresa Benedicta
van het Kruis in vuur en vlam zette.
Zelfs voor zij het zelf wist, was zij volledig door Hem in bezit genomen. In
het begin was haar doel de vrijheid. Edith Stein was lange tijd zoekende.
Haar geest werd niet moe van het
onderzoeken en ook haar hart niet van
het wachten. Zij doorliep de zware weg
van de filosofie met gepassioneerde
vurigheid en ten slotte werd zij uitverkoren, en vanaf dat ogenblik was het
mens geworden Woord alles voor
haar. Terugblikkend als karmelietes
naar deze periode van haar leven,

Uit de preek bij haar zaligverklaring:
Zo begon Zr. Teresa Benedicta a
Cruce, samen met haar geliefde zuster
Rosa, die haar toevlucht genomen had
in de Karmel van Echt, haar weg naar
het martelaarschap. Toen het uur gekomen was om de Karmel te verlaten,
heeft Edith haar zus bij de hand genomen en zei: "Kom, laten wij ons aanbieden voor ons volk." Met de kracht
van een leerling van Christus en bereid
zich op te offeren voor Hem, zag zij,
zelfs in haar duidelijke zwakheid, hierin een manier om dienstbaar te zijn aan
haar volk. Reeds enige jaren eerder
had zij zich vergeleken met koningin
Ester, samen in ballingschap met het
Perzische hof. In een van haar brieven
lezen we het volgende: “Ik heb de zekerheid dat de Heer mijn leven ten
gunste van alle Joden heeft aangenomen. Ik denk steeds aan koningin
Ester, die weggevoerd werd van haar
volk, juist om aan de koning aangeboden te worden ten gunste van het volk.
Ik ben een kleine Ester, heel arm en
zwak, maar de Koning die mij heeft
uitgekozen, is oneindig groot en vol
erbarmen.”
Diaken George Brink
(bron preken: rkdocumenten.nl)

Gebed van Edith Stein
Wie bent U, lieflijk licht dat mij vervult
en de duisternis van mijn hart
verheldert?
Gij leidt mij als een moederhand, en
als Ge mij los zou laten, zou ik geen
stap meer kunnen zetten. U bent de
ruimte die mijn wezen omvat en mij
opneemt in Uzelf. Als U mij zou verlaten, zou ik vallen in de afgrond van het
niets, waaruit Gij me opheft naar het
licht.
U bent dichter bij me dan ik bij mezelf
ben, intiemer dan mijn intiemste zelf,
niet te grijpen en onbegrijpelijk, boven
iedere naam verheven: heilige Geest,
eeuwige Liefde.
Uit: R. de la Haye, 'Kom, Schepper
Geest', Zoetermeer, 2004
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Maand kalender JULI-AUGUSTUS 2021
10 juli
11 juli

Martelaren van Gorcum,
Nationale Bedevaart, zie pag. 9
175-jarig jubileum H. Joannes
de Doper

25 juli
09 aug.
15 aug.

MIVA-collecte 2021
Medische zorg voor de meest
kwetsbaren in Kenia
Dit jaar vindt in het weekend van 28 en
29 augustus de MIVA-collecte plaats
in de kerken. We mogen de kerken
weer bezoeken. Maar veel kan ook nog
niet. Hulp is nu meer dan ooit nodig.
Dichtbij, maar ook verder weg.
Via de parochies wil MIVA graag aandacht vragen voor het bereikbaar
maken van medische zorg in Kenia.
Meer in het bijzonder voor pionier
Duncan. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia.
Opgezet in 1979 om kinderen met een
handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek
en een school. Duncan heeft een bestemming: “Ik wil de capaciteit van het
centrum de komende twee jaar verdubbelen, zodat we nog meer mensen
kunnen helpen. Vervoer is daarbij onmisbaar.”
Duncan vervolgt: “Er is een volledige
kliniek voor basiszorg, kraamzorg en
oogzorg. Daarnaast geven we fysiotherapie en we maken protheses en
hulpmiddelen op de orthopedische
afdeling.” Buiten de kliniek loopt een
sociaal programma. Specialisten gaan
langs bij ouders, op zoek naar kinderen
die er baat bij hebben als ze worden
opgenomen in het centrum. “Wij willen
niet alleen het kind helpen, maar ook
de ouders. Zorgen dat zij een inkomen
hebben. Dan heeft het kind een goede
plek om naar terug te gaan als het
geholpen is in ons centrum.”
Kajiado County is een ruig gebied dat
22.000 vierkante kilometer groot is.
Veel wegen zijn slecht. Maar het is te
belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden.
Daarom is een auto onmisbaar voor
Duncan. Duncan: “Het liefst wil ik nog
veel meer mensen helpen. En tijdens
de coronapandemie kunnen we met de
auto ook eten en beschermingsmiddelen brengen.”
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Duncan, bron: MIVA

Over MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen
als gezondheidszorg en onderwijs
onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die
zich inzetten om anderen te helpen.
MIVA ondersteunt deze mensen met
onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.
U kunt doneren tijdens de deurcollecte
in het laatste weekend in augustus of
rechtstreeks op rekeningnummer:
NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA
's-Hertogenbosch.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
bijdrage!

Encycliek Fratelli tutti in het
Nederlands beschikbaar
In de encycliek Fratelli tutti laat paus
Franciscus zich opnieuw inspireren
door de heilige Franciscus van Assisi.
Deze heilige stelde aan alle broeders
en zusters een manier van leven voor
die ‘doortrokken was van de smaak
van het evangelie’.
De door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling
van de encycliek is nu beschikbaar in
de serie Kerkelijke Documentatie.
Franciscus van Assisi nodigde uit tot
een liefde die de grenzen van geografie en ruimte overstijgt. In eenvoudige
woorden legde hij het wezen uit van
een open broederschap, die het mogelijk maakt om elke persoon te erkennen, te waarderen en lief te hebben
ongeacht de fysieke nabijheid, ongeacht de plaats in de wereld waar hij
geboren is of woont.

H. Christoffel, patroon van de reizigers
Gedenkdag Edith Stein
Maria Tenhemelopneming
Jeroens Ommegang, Noordwijk,
zie pag. 9

Paus Franciscus: ‘Deze heilige van de
broederlijke liefde, van de eenvoud en
de vreugde, die mij heeft geïnspireerd
tot het schrijven van de encycliek Laudato si’, motiveert mij nu opnieuw om
deze nieuwe encycliek te wijden aan
de broederschap en de sociale vriendschap.’
De encycliek die wordt uitgeven als
Kerkelijke Documentatie nr. 1 2021, is
nu te bestellen. De prijs bedraagt € 15,inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten van € 1,10.
Er is een gesprekshandleiding beschikbaar voor het samen lezen en
bespreken van Fratelli tutti. Deze kan
gratis worden gedownload op de site
van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR): handleiding Fratelli
tutti.
Bestellen kan via het bisdom Breda:
076 – 522 34 44, dagelijks telefonisch
bereikbaar tot 12.30 uur.
Per e-mail: stuur een mail naar
bestel@rkk.nl met in het bericht uw
naam en volledige adresgegevens.
Bron: rkk

Bedevaarten Banneux gaan
niet door
In verband met de onzekerheid rond
de versoepeling van coronamaatregelen in Nederland en in België kan de
geplande bedevaart naar Banneux van
3 t/m 7 september helaas niet doorgaan. Het Banneux Comité richt zich
nu op hervatting van de bedevaarten
in het voorjaar van 2022.
Eveneens gaan de een- en tweedaagse bedevaarten niet door.
Wij vragen uw begrip hiervoor en
hopen u volgend jaar weer te mogen
begroeten op een van onze bedevaarten.
Banneux Comité Bisdom Rotterdam
Ellen van Rheenen Secretaris
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Foto: Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum, OP Voorne-Putten

Parochie H. Augustinus Bedevaarten 2e
halfjaar 2021
Voor het 2e halfjaar van 2021 resten de onderstaande
bedevaarten. Helaas niet zoals dat normaal gebruikelijk is,
maar gelukkig nog op een andere wijze te volgen. De dit
jaar geplande Mariabedevaart naar Onze Lieve Vrouw van
Kevelaer in Duitsland, de Troosteres der Bedroefden,
hopen wij volgend jaar te kunnen maken.
- 10 juli: Martelaren van Gorcum in Brielle. Nationale Bedevaart ter herdenking van de 19 Martelaren van Gorcum.
Deze is te volgen via een livestream. Zie de website
www.martelarenvangorcum.nl
- 15 augustus: Jeroen Ommegang in Noordwijk. Twintig jaar
geleden gestart ter herdenking van de H. Jeroen, martelaar,
de eerste christelijke leidsman van het dorp. De datum staat
vast, alleen is het nog niet zeker of de Ommegang ook
plaatsvindt. Zie voor meer informatie de website
www.parochiesintmaarten.nl
Erik van Blerk

De avonden beginnen met een 3-gangenmenu, met eenvoudige, afwisselende en alom gewaardeerde gerechten,
bereid door een kookgroep. Uw smaakpapillen zullen hemels worden verrast. Bovendien krijgt u vier keer een
speciale culinaire ervaring. En het mooie is: u hoeft alleen
maar aan te schuiven!
Daarna gaan we, net als bij Alpha, een filmpje zien, praten
over geloof, over onderlinge verschillen en overeenkomsten, om elkaar te inspireren en tot geloofsverdieping te
komen.
Na een introductie op woensdag 15 september gaan we
negen avonden aan de slag met filmpjes van Sycamore,
van het katholiek Alpha centrum.
De introductieavond is van 19.30-21.30 uur, zonder maaltijd. U hoeft zich daarvoor niet in te schrijven, u bent van
harte welkom in het Bondsgebouw.
De vervolgavonden zijn op de woensdagen 22 en 29 september, 6, 13 en 17 oktober, 3, 10, 17 en 24 november.
Deze beginnen om 18.30 uur met een maaltijd. Omdat wij
willen weten hoeveel borden we moeten klaarzetten, dient
u zich van te voren op te geven.
De afsluitende avond is op woensdag 12 december.

Foto: Jeroens Ommegang, Parochie Sint Maarten

Welkom bij culinaire voortzetting van Alpha
Na de Zoom-versie van afgelopen voorjaar kunnen we dit
najaar gelukkig weer live bij elkaar komen, in het Bondsgebouw bij de Laurentiuskerk in Voorschoten, voor de gelegenheid omgedoopt tot restaurant ‘De Smulpaap’. In de
maand oktober zullen we te gast zijn in Sion bij de Jozefkerk
in Wassenaar.

Ook wordt een zaterdag ingepland, het zogeheten ‘kloosterweekend’. Hoe en wanneer dat wordt ingevuld hoort u
op een later tijdstip.
Wilt u meer informatie?
Mail dan naar alpha.jozefkerk@hotmail.com
Of bel / app naar een van de onderstaande nummers:
071 889 5938 pastoor Rochus Franken
06 5126 1120 Erik Flikkenschild
06 2168 0315 Reinoud Kaasschieter
06 5240 5210 Els van Leuken
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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

Geboorte- en St. Jansfeest
Met Pinksteren vierden we het geboortefeest van de christelijke kerk; de
stichting van de eerste christengemeente. In de twintig eeuwen na de vorming
van de eerste kleine gemeente groeide de kleine groep gelovigen uit tot de
wereldkerk van vandaag. In onze westerse samenleving lijkt de kerk op zijn
retour, naar de marge van de samenleving te worden gedrongen. Sterk afnemend kerkbezoek en sluiting van kerken zijn hiervan de ‘stille getuigen’. Lijkt,
want wereldwijd blijft het aantal gelovigen toenemen.
Ook bij ons in het Westen blijft er, naast het nastreven van materiële zaken,
behoefte bestaan aan zingeving en verdieping. Alleen gebeurt dat vaak op een
andere manier dan dat we het traditioneel gewend waren. Hoewel het heel
langzaam gaat speelt de kerk mijns inziens op de veranderende inzichten en
behoeften in. Niet verwonderlijk, een instituut met een eeuwenlange traditie
verander je immers niet van de ene op de andere dag! Ook wij als parochiekern
H. Joannes de Doper van parochie H. Augustinus hebben dit jaar een geboortefeest te herdenken: het 175-jarig bestaan. Dat dit leeft onder veel parochianen,
mag blijken uit het feit dat voor het jubileumcadeau, de kerkbankbekleding, al
boven verwachting zo’n € 4.500,- bijeen is gebracht. Dit met dank voor de inspanningen van de Evenementencommissie!
Hoe mooi dit ook is, hier gaat het uiteindelijk niet om. Het wezen van de kerk is
de ontmoeting met de Drieëenheid in de eucharistie en de ontmoeting met elkaar.
Nu nog, na voorafgaande aanmelding, per viering tot zestig toegestane kerkbezoekers. Binnenkort wellicht zonder voorafgaand gedoe weer spontaan naar de
vieringen, en elkaar daarna bij het koffiedrinken in de Kleine Joannes ontmoeten? Dat moet toch weer als een wedergeboorte gaan voelen, een ‘geboortefeest’ waarvoor iedereen meer dan van harte wordt uitgenodigd! Het St. Jansfeest hebben we helaas nog niet kunnen vieren op de manier zoals we eigenlijk
gewild hadden. Na de vakantieperiode van juli en augustus, waarin ik u/jullie
na dit corona-jaar veel ontspanning en plezier toewens, hoop ik dat we met z’n
allen in september het nieuwe seizoen onder meer genormaliseerde omstandigheden kunnen starten. Graag tot dan in de kerk en/of daarna wellicht bij het
koffiedrinken!
Leen de Best, voorzitter BC

Vakantie in de parochiekern
We leven nog steeds met de richtlijnen van het RIVM en daardoor is er
onzekerheid, gaan we wel of niet
naar het buitenland op vakantie.
Maar vakantie houden kan ook heel
goed in eigen land, daarom zal het
secretariaat gesloten zijn van dinsdag 3 t/m vrijdag 27 augustus.
Hieronder volgen de richtlijnen voor
deze periode:· Indien u een priester
nodig heeft voor een ziekenzalving
kunt u bellen naar 06-49423242.
Dit is het pastorale noodnummer.
Indien er een overledene is kunt u
contact opnemen met mw. Jeanne
van der Valk, beheerder van de
begraafplaats en tevens de financieel beheerder van onze beheercommissie. U kunt haar bereiken op
telefoonnummer 06-23103524.
Misintenties kunt u op de voicemail
van de pastorie (071-4029402) inspreken of op een briefje achterlaten
in de brievenbus. Mw. Ibolyka Meijer zal hier dan zorg voor dragen. Uw
bijdrage hiervoor ( €10,-) kunt u ook
in de brievenbus doen of overmaken.
Namens alle vrijwilligers uit de pastorie wens ik u een heel fijne, zonnige zomer toe in goede gezondheid.
Moge God u nabij zijn.
Anneke Noordermeer-Karremans
VAKANTIE ADMINISTRATIE:
van 3 t/m 27 augustus

10

Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
Yes … we hebben het gedaan!!
Onze allereerste Heilige Communie is een feit! Zondag 6 juni 2021!
Een stralende dag met 7 stralende kinderen. Wat was het mooi, wat was het
bijzonder.
In de kerk was gelukkig plek voor wat familie en/of vrienden van de communicant,
dit bijzondere feestje wil je tenslotte niet alleen vieren en dat hoefde gelukkig
dus ook niet.
Na een warm welkom van De Vrolijke Noot met het lied waarin alle communicanten ‘voorbij kwamen’ kon de viering niet meer stuk. Heerlijk om weer zo
samen te zijn vond ikzelf. De overweging van kapelaan Boris was er trouwens
een voor in de boeken, we hebben namelijk Preek Bingo gespeeld. Niet alle
kinderen hadden het gelijk door maar met een beetje hulp kwamen ze er toch
uit. Als er een woord werd genoemd, ik zeg bijvoorbeeld ‘kracht’, was het de
bedoeling dat ze op hun bingokaart het poppetje dat aan het gewichtheffen was
doorkrasten. Zo had kapelaan Boris alle woorden in zijn preek verwerkt. Hoe hij
het weer voor elkaar kreeg weet ik niet maar hij deed het! Complimenten! Na
een ronde warm gedraaid te hebben, hebben we best kans dat we nog een keer
bingo gaan spelen en na afloop geen ‘bingo’ roepen maar heel hard ‘AMEN!’ .
Na de bingo werden de bekkies toch wat meer gespannen, het ging nu toch
bijna gebeuren. Wow, wat deden ze het goed en wat was het mooi om hier weer
getuige van te mogen zijn. Ook wel gek, want onze eigen Kiki deed ook haar
Eerste Heilige Communie. Ze keek er zo ontzettend naar uit!
Nu die 2e, 3e en verdere communies … Ik had vanochtend al de eerste aanvaring met Kiki. Ze zei:
“Mam, ik ben wel heel benieuwd naar zondag hoe dat is de 2e keer, ik vind het
echt heel fijn dat ik nu ook mag”. Ik kon op dat moment alleen maar denken
‘oepsie’ en zei tegen Kiki: “Sorry Kiek, ik ben serieus helemaal vergeten te
reserveren voor zondagochtend."
Dan die blik van Kiki, zo van ‘wat zeg je nou!' “Mahhham, we gaan altijd!”
“Sorry schat, zondag nu dus niet, misschien kunnen we zaterdagavond dan nog
gaan?”. Weet je wat Kiki zei?: “Laten we dat dan maar doen, want ik heb een
dealtje met Boris gesloten. "Ha, ha, ha."
Het lost zich dus wel op! Maar wat zou het heerlijk zijn dat we hier straks ‘klaar’
mee zijn met dat reserveren en hier niet meer over hoeven nadenken. Tot na
de zomer! Zonder reserveren ook allemaal welkom!
Groeten van Marloes Jongeneel,
namens de Werkgroep Eerste Heilige Communie

Voor uw en onze veiligheid..
Misschien is het u al opgevallen. Bij de
ingang van de kerk vindt u een briefje
waarop de Beheercommissie u wijst op
het feit dat er camera’s hangen in onze
kerk. Het is even zoeken, maar kijk
bijvoorbeeld eens boven de ingang..
Er zijn een paar redenen waarom wij
dat hebben gedaan. Samengevat;
bewaking en veiligheid.
In 2018 ontving iedere parochie van
het bisdom een schrijven met de titel:
Nota kerk en veiligheid. In deze nota
werd iedere parochie opgeroepen zich
te bezinnen op de veiligheid in de kerk.
Dit was niet lang na de moord op een
priester in Frankrijk in 2016.
Deze nota was voor de Beheercommissie de aanleiding voor nader onderzoek naar hoe de veiligheid in de kerk
kan worden verscherpt. Een kerkgemeenschap wil een open karakter
hebben en moet tegelijkertijd letten op
wie ze in de kerk toelaten en op welke
tijden.
Toen kwam corona. De vraag om een
open kerk, waar mensen ook overdag
een kaars konden opsteken en een
gebed doen. Zoals u allemaal weet is
daar een regeling voor, maar op de
achtergrond bleef de vraag van de
bisschoppen actueel.
Uiteindelijk hebben we besloten om
voor een camerasysteem te gaan dat
de bewegingen in de kerk kan monitoren. Tijdens administratie-uren is de
kerk open en heeft de administratie
middels een monitor zicht op wie er de
kerk in en uit gaat. De beelden worden
opgenomen en ook weer binnen max.
vier weken overschreven.

Foto: Marloes Jongeneel

Vervelend dat het nodig is, maar het is
ook weer een veilig idee.
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RKBS De Horizon sluit het
schooljaar positief af!
De Horizon sluit dit bijzondere schooljaar af. Ook dit schooljaar zal de analen
in gaan als een heel bijzonder schooljaar met alle coronamaatregelen zoals:
online lesgeven, mondkapjes, anderhalve meter afstand, ouders niet op het
schoolplein, digitale oudergesprekken, bij elke binnenkomst in de klas de
handen desinfecteren, bij binnenkomst in de klas elke morgen géén
hand meer geven…….. de kinderen
nemen het al snel als gewoonte aan.
Kinderen zijn flexibel. En daar kunnen
wij als volwassenen weer een voorbeeld aan nemen. Maar met het mooie
weer konden we ook weer bijzondere
lessen geven. Wat dacht u van een les
in ons mooie Buitelbos naast de
school.
Spannend was het of er nog activiteiten
door zouden gaan zo aan het einde van

het schooljaar. Er zijn voor alle schoolreisjes alternatieven bedacht waar de
kinderen vast veel plezier aan beleefd
hebben. Gelukkig kon het schoolkamp
voor groep 8 toch doorgaan met aangepaste maatregelen. De bekende
musical werd gefilmd en op deze manier aan de ouders vertoond.
Verder zijn we bezig geweest met de
laatste thema’s: Beginnen, opbouwen,
een stap terugdoen en opnieuw beginnen. Met daaraan gekoppeld: Schepping (Genesis 1); Noach (Genesis
6-9).
Of we het schooljaar kunnen afsluiten
met alle kinderen van de school in ons
kerkgebouw met een mooie afsluitingsviering is op het moment van dit
schrijven nog niet bekend, maar we
hopen daar natuurlijk wel op! Het team
van RKBS De Horizon wenst iedereen
een fijne vakantie toe!

Bron: pixabay.com

Heilig Doopsel
Voor al uw vragen over het Doopsel:
E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met als vermelding Heilig
Doopsel.
Door het H. Doopsel werd in onze
parochiekerngemeenschap opgenomen:
Milan, zoon van Barbara en Pawel
Wrobel uit Rijnsburg.

Team van RKBS De Horizon
Jan Sommeling, echtgenoot van
Agnes Sommeling - Rebers.
Geboren 21 december 1941 en
overleden 11 mei 2021.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 18 mei, waarna
Jan begeleid werd naar de Begraafplaats Rosenburgh te Voorschoten.

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

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

12

Gedachten van uw pastoor
Eindelijk vrij! (1)
Ik kom ze vaak tegen terwijl ik naar één van de kerken van
de parochie rijd. Ik kom ze tegen, of het nou regent, sneeuwt
of als de zon schijnt. Het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn. Ze zijn alleen of in een hele groep. Het zijn
hardlopers of joggers.
Ik vertel u een geheim. Ik heb ook aan hardlopen gedaan.
(Zoals u aan mijn huidige omvang kunt zien, is dat al enige
tijd geleden.) Dat hardlopen was een groot gevecht met
mezelf. En al snel waren er spieren die zeiden: “Jij hardlopen? Dat doe je maar zonder ons. Wij stoppen er mee.”
Kramp in mijn kuiten, kramp in mijn zij, kramp in mijn maag.
Hardlopen was één groot gevecht met mijzelf. Geloof kan
in je leven soms ook een groot gevecht zijn. Bij het hardlopen protesteren je spieren. Bij geloof gaat er soms iets
anders protesteren: je egoïsme.

WJD in Rio de Janeiro, Brazilië (2013)
Bron: jezuieten.org

Om wie draait het in je leven?
“Haal je eigen ego uit het centrum van je leven en plaats
God daar.”
De Paus vraagt ons vrij te worden van ons egocentrisme!
Maar is het nou zo erg dat het alleen om mij draait in mijn
leven? Iedereen leeft toch voor zichzelf? “Zorg goed voor
jezelf, er zorgt niemand anders voor je,” zei een medestudent in mijn studentenhuis ooit tegen mij.
Mijn egoïsme protesteert
Paus Franciscus zei tijdens de wereldjongerendagen in Rio
de Janeiro tegen de jongeren: “Plaats Christus in je leven,
stel je vertrouwen in Hem en je zult nooit teleurgesteld
worden. Want, beste vrienden, geloof brengt in je leven een
revolutie teweeg die we copernicaans kunnen noemen. Zij
haalt onszelf uit het centrum en plaatst God daar. (…) Aan
de buitenkant lijkt er niets veranderd, maar diep van binnen
is alles anders geworden. Als God daar is, is er in ons hart
vrede, vriendelijkheid, zachtheid, moed, kalmte en vreugde.” (E.Piqué: Pope Francis, Life and Revolution, Chicago
2014, blz. 281)
Paus Franciscus stelt daarmee een spannende vraag aan
ons: “Om wie draait het in je leven? Wie is het allerbelangrijkst? Wie staat er in het centrum van je leven? Voor wie
doe je het allemaal?”

Er gaan steeds meer stemmen op dat het wel erg is. Omdat
we niet meer kunnen genieten van dingen die niet met ‘ik’
te maken hebben, die niet over ‘mij’ gaan. Omdat we ondanks onze enorme materiële welvaart, niet meer eenvoudig blij kunnen zijn.
Paus Franciscus schrijft er prachtig over. Daarover meer in
de volgende aflevering.
Pastoor Rochus Franken

De redactie wenst u een mooie tijd om tot uzelf en
tot God te komen en nieuwe energie op te doen
voor het komende (kerkelijk) jaar.

Volgens Jezus is het voornaamste dat je van God houdt
met heel je hart, heel je verstand, heel je kracht en dat je
van de naaste houdt als van jezelf. (Matt 22: 36-40) Betekent dit dat mijn leven niet alleen om mij draait?
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Liturgische Agenda van za. 3 juli t/m zo. 29 augustus 2021

Datum

H. Joannes de Doper /
Katwijk
Kerkstraat 72

Feesten / heiligen
en bijzonderheden

za. 3-jul.

Heilige Thomas
apostel (Feest)

zo. 4-jul.

Veertiende zondag
door het jaar

H. Willibrord /
Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 35

19.00 EV

H. Laurentius en DMG /
Voorschoten
Leidseweg 98

Kapelaan Plavčić

09.30 EV

Kapelaan Plavčić /
11.00 EV
kwartet Vocalis

Pastoor Franken /
Kapelaan Plavčić /
11.00 EV
E. Brouwer organist
Schola

za. 10-jul.

19.00

viering vervalt

Kapelaan Plavčić

zo. 11-jul.

Jubileumfeest /
Mgr.van den Hende
/ Pastoor Franken /
Diaken Winnubst /
Kapelaan Plavčić /
11.00 WCV
11.00 EV
09.30 EV
kwartet Cantemus,
Gemengd Koor
E. Brouwer organist
kwartet Vocalis en
De vrolijke Noot

Vijftiende zondag
door het jaar

za. 17-jul.
zo. 18-jul.

Zestiende zondag
door het jaar

za. 24-jul.
zo. 25-jul.

Zeventiende zondag
door het jaar

19.00

Werkgroep
Taizéviering

09.30 EV

Kapelaan Plavčić /
11.00 EV
kwartet Cantemus

19.00 EV

Kapelaan Plavčić /
cantor

09.30 EV

Pastoor Franken /
kwartet Vocalis

za. 31-jul.

zo. 1-aug.

Achttiende zondag
door het jaar

19.00 EV

09.30 EV

19.00 EV

Kapelaan Plavčić
Pastoor Franken /
Pastoor Van Vliet /
11.00 EV
E. Brouwer organist
Schola

11.00 EV

Pastoor Franken /
Kapelaan Plavčić /
11.00 EV
Gemengd Koor
E. Brouwer organist

19.00

viering vervalt

Pastoor Van Vliet /
11.00 EV
kwartet Cantemus

Pastoor Van Vliet /
Pastoor Franken /
11.00 EV
Schola
E. Brouwer organist

Mededeling
Van 27 juli tot en met 24 augustus 2021 komen de doordeweekse vieringen van Kapelaan Plavčić te vervallen.

Vieringen door de week
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

14

09.00 u
09.00 u
09.00 u
09.00 u
09.00 u
09.00 u
09.00 u
19.00 u
09.00 u
19.00 u

EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV

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

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

Oegstgeest
Voorschoten
Wassenaar
Katwijk
Wassenaar
Oegstgeest
Wassenaar
Voorschoten
Wassenaar
Wassenaar

Liturgische Agenda van za. 3 juli t/m zo. 29 augustus 2021

Datum

Feesten / heiligen
en bijzonderheden

za. 3-jul.

Heilige Thomas
apostel (Feest)

zo. 4-jul.

Veertiende zondag
door het jaar

De Goede Herder /
Wassenaar
Stoeplaan 4

19.00 EV

19.00 EV

Vijftiende zondag
door het jaar

19.00 EV
Zestiende zondag
door het jaar

19.00 EV
Zeventiende zondag
door het jaar

19.00 EV

Achttiende zondag
zo. 1-aug.
door het jaar

Pastoor Van Vliet /
cantor + organist

09.30 EV

Kapelaan Plavčić /
cantor + organist

09.30 EV

Pastoor Franken /
cantor + organist

09.30 EV

Kapelaan Plavčić /
cantor + organist

09.30 EV

Pastoor Franken /
cantor + organist

Pastoor Franken /
cantor + organist

Pastoor Franken /
cantor + organist

11.00 EV Franstalige parochie

za. 31-jul.

09.30 EV
Pastoor Franken /
cantor + organist

11.00 EV Franstalige parochie
16.00 EV Kapelaan Plavčić /
cantores

za. 24-jul.
zo. 25-jul.

Pastoor Franken /
cantor + organist

11.00 EV Franstalige parochie

za. 17-jul.
zo. 18-jul.

Sint Willibrordus /
Wassenaar
Kerkstraat 77

11.00 EV Franstalige parochie
16.00 EV Pastoor Franken /
cantores

za. 10-jul.

zo. 11-jul.

St. Jozef /
Wassenaar
Parklaan 28

Pastoor Franken /
cantor + organist

11.00 EV Franstalige parochie
16.00 EV Pastoor Franken /
cantores

Speciale vieringen door de week
Woensdag
Woensdag
Woensdag

7 juli
28 juli
25 aug.

19.00 u
20.15 u
20.15 u

Actueel Avondgebed
Rozenkransgebed
Rozenkransgebed

H. Laurentius
H. Willibrord
H. Willibrord

Voorschoten
Oegstgeest
Oegstfgeest

Vieringen Kapelaan Plavčić (van 25 juli t/m 24 augustus komen onderstaande vieringen te
vervallen)
Maaandag (niet op 30/8)
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag (niet op 29/8 )

13.30 u Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 16.00 u
08.00 u Aanbidding tot 09.00 u
13.30 u Rozenkrans en Aanbidding tot 15.00 u
18.30 u Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 22.00 u
20.30 u Rozenkrans en Aanbidding tot 22.00 u
18.30 u Rozenkrans en Aanbidding tot 20.00 u

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

Wassenaar
Oegstgeest
Wassenaar
Wassenaar
Oegstgeest
Katwijk

Bij alle Aanbiddingen is er mogelijkheid tot het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening.
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Liturgische Agenda van za. 3 juli t/m zo. 29 augustus 2021

Datum

H. Joannes de Doper /
Katwijk
Kerkstraat 72

Feesten / heiligen
en bijzonderheden

za. 31-jul.

zo. 1-aug.

Achttiende zondag
door het jaar

09.30 WCV

Diaken Brink /
kwartet Cantemus

za. 21-aug.

19.00

viering vervalt

09.30 EV

Pastoor Franken /
kwartet Vocalis

za. 28-aug.
zo. 29-aug.
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Tweeëntwintigste
zondag door het jaar

Pastoor Franken /
Gemengd Koor

11.00 WCV

Diaken Brink / E.
Brouwer organist

19.00

viering vervalt

11.00 WCV

Diaken Brink /
Schola

11.00 EV

Pastoor Franken /
E. Brouwer organist

11.00 EV

Pastoor Franken /
Gemengd Koor

11.00 WCV

Diaken Winnubst /
Laurentiuskoor

19.00

viering vervalt

11.00 EV

Kapelaan Plavčić /
Schola

11.00 EV

Pastoor Franken /
Laurentiuskoor

viering vervalt

Maria
zo. 15-aug. Tenhemelopneming
(Hoogfeest)

Eenentwintigste
zondag door het jaar

11.00 EV

19.00

Pastoor Franken /
kwartet Vocalis

09.30 EV

Kapelaan Plavčić /
kwartet Cantemus

viering vervalt
Pastoor Franken /
E. Brouwer organist

Pastoor Van Vliet /
11.00 EV
kwartet Cantemus

Negentiende zondag
09.30 EV
door het jaar

H. Laurentius en DMG /
Voorschoten
Leidseweg 98

Pastoor Van Vliet /
11.00 EV
Schola

09.30 EV

za. 14-aug.

zo. 22-aug.

Rhijngeesterstraatweg 35

19.00

za. 7-aug.
zo. 8-aug.

H. Willibrord / Oegstgeest

Liturgische Agenda van za. 3 juli t/m zo. 29 augustus 2021

Datum

Feesten / heiligen
en bijzonderheden

De Goede Herder /
Wassenaar
Stoeplaan 4

za. 31-jul.
zo. 1-aug.

Achttiende zondag
door het jaar

19.00 EV

Maria
zo. 15-aug. Tenhemelopneming
(Hoogfeest)

19.00 EV
Eenentwintigste
zondag door het jaar

zo. 29-aug.

19.00 EV
Tweeëntwintigste
zondag door het jaar

11.00 EV Franstalige parochie

09.30 WCV

Diaken Brink / cantor
+ organist

09.30 EV

Pastoor Franken /
cantor + organist

09.30 WCV

Diaken Winnubst /
cantor + organist

09.30 EV

Pastoor Franken /
cantor + organist

Pastoor Franken /
cantor + organist

11.00 EV Franstalige parochie

za. 28-aug.

Pastoor Franken /
cantor + organist

Pastoor Franken /
cantor + organist

11.00 EV Franstalige parochie
16.00 EV Pastoor Franken /
cantores

za. 21-aug.

09.30 EV
Pastoor Franken /
cantor + organist

Negentiende zondag
11.00 EV Franstalige parochie
door het jaar
19.00 EV

Sint Willibrordus /
Wassenaar
Kerkstraat 77

Pastoor Franken /
cantor + organist

11.00 EV Franstalige parochie
16.00 EV Pastoor Franken /
cantores

za. 14-aug.

zo. 22-aug.

Parklaan 28

19.00 EV

za. 7-aug.
zo. 8-aug.

St. Jozef / Wassenaar

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

H. Doopsel
Op zondag 6 juni heeft diaken Peter
Winnubst de kleine Sophie gedoopt.
Moge dit meisje een blije en gelovige
christen worden.

Wij gedenken...
...Frederik Theodorus Maria (Frits)
Spieksma, weduwnaar van Marise
Spieksma-Boezeman, vader en opa.
Frits werd op 18 mei 1936 in Rijswijk
geboren en overleed op 21 mei in
Driebergen. De uitvaart was op zaterdag 29 mei in de H. Willibrordkerk,
waarna Frits is begraven in het familiegraf op het kerkhof bij de kerk.
...Elisabeth Emerentia Maria (Els)
Verhoef-Vlek, geboren op 3 augustus
1940 in Voorburg en overleden op 2
juni in Leiderdorp. Het afscheid van Els
heeft plaatsgevonden op donderdag
10 juni in het crematorium Rhijnhof te
Leiden.
...Ida Maria Bunschoten-Smit, weduwe van Piet Bunschoten, moeder en
oma. Ida werd op 1 oktober 1931 in
Hillegom geboren en overleed op 3 juni
in Sassenheim. De uitvaart was op
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Intenties:
ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur
tel. 071 - 517 5304
NL66 INGB 0000 1550 99
Vieringen:
za 19.00 uur (even weken), zo 11.00 uur, di en do
9.00 uur
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

woensdag 9 juni in de H. Willibrordkerk, waarna Ida is begraven op het
kerkhof bij de kerk.
...Peter Gerardus (Piet) Heijckers,
echtgenoot, vader en opa. Piet werd
op 25 februari in Linne geboren en
overleed op 7 juni in Oegstgeest. Op
dinsdag 15 juni was de uitvaart in de
H. Willibrordkerk, waarna Piet is begraven op het kerkhof bij de kerk.
...Petrus Maria (Piet) den Hollander,
weduwnaar van Elisabeth den Hollander-Steyn, partner, vader en opa. Piet
werd op 26 mei 1932 geboren en
overleed op 12 juni. De afscheidsdienst was op donderdag 17 juni in de
H. Willibrordkerk, waarna Piet is begraven op het kerkhof bij de kerk.
Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Extra Actie Kerkbalans
Help jij de kerk weer opbouwen?
Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar.
De afgelopen anderhalf jaar was dit
niet vanzelfsprekend. Kerken moesten
inventief zijn om juist die verbondenheid vorm te geven in de anderhalve-metersamenleving.

Bron: Bernadette-parochie Rotterdam

Wat is het mooi om te zien hoe parochies en gemeenten creatieve vormen
vinden om elkaar vast te houden.
Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Ook
voor kerken. Dat geeft hoop: straks
mogen we weer! Maar tegelijk heeft de
afgelopen tijd veel van kerken gevraagd. Zeker ook financieel gezien.
Inkomsten uit bijvoorbeeld collectes en
zaalverhuur vielen weg. En creatieve
en digitale vormen van kerk-zijn hebben aan de andere kant juist extra geld
gekost.
Net als in 2020 voeren we daarom ook
dit jaar een Extra Actie Kerkbalans. De
Extra Actie heeft in veel parochies en
gemeenten vorig jaar tot mooie resultaten geleid. Veel kerkleden toonden
zich bereid iets extra’s te geven.
Ook nu willen we kerkgangers om een
extra bijdrage vragen. Want elkaar
vasthouden, dat kan alleen samen.
Bisdom Rotterdam

Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest

Op 13 juni, de dag van de Eerste Heilige Communie, vóór de viering in de pastorietuin, achteraan: Helma, Tirsa, kapelaan Boris en diaken Peter;
vooraan: Sofia, Charlotte, Robin, Milan, Ralph, Julie en Ella
Foto: Bert Gerritsen

Op Eerste Pinksterdag kreeg Piet van Rijn de paaskaars van 2020 uit handen van diaken Peter Winnubst, in aanwezigheid van pastoor Rochus
Franken. Uit waardering voor zijn werk in de pastorietuin en op het kerkhof.
Foto: Bert Gerritsen
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Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods
Het Kerkelijk Bureau:
ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur
Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten
tel. 071 - 561 2508
E-mailadres:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
Website: www.rkvoorschoten.nl
Webredactie: dhr. Jan Iemenschot
e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl
Secretaris Beheercommissie:
Vacature
IBAN Bankrek. nrs:
NL95 RABO 0155 0008 53
NL45 INGB 0000 3669 37

Familieberichten
Is gedoopt
Op zondag 16 mei is Veny Draijer gedoopt. Zij is de dochter van Anne Bazuin en Gerda Draijer.
Zij deed op 13 juni haar Eerste H. Communie.
Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mag uitgroeien
tot een blij en betrokken christenmens.

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

Dinsdag 1 juni 2021 overleed op 83-jarige leeftijd te Voorschoten Ruby Claudette Eleanor van Aken-George (Ruby),
geboren 10 januari 1938 te Tolitoli (Nederlands-Indië). De
uitvaart was zaterdag 5 juni in de Laurentiuskerk, waarna
de crematie heeft plaatsgevonden op Rhijnhof.
Zij was de echtgenote van Bert, moeder van Patricia en
Desiree, oma van klein- en achterkleinkinderen. Samen met
Bert had ze een verfzaak aan de Leidseweg. Ze was ‘een
sterke vrouw’, de drijvende kracht achter de zaak. Gastvrijheid stond hoog in het vaandel. Mensen ontvangen met
lekker eten was belangrijk voor haar. Met haar auto reed
ze graag senioren rond en bezocht ze vrienden en vriendinnen in het hele land.
Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige
liefde.

Bron: Sint-Gilles-Waas/-kerknet.be

Overledenen
Op maandag 10 mei is op 80-jarige leeftijd overleden:
Adrianus Mulder.
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgehad.
Op 63-jarige leeftijd is onverwacht overleden Gerardus
Johannes Adrianus Maria van Amerongen (Gert-Jan). Hij
was jarenlang docent op het ROC te Leiden. Hij gaf Maatschappijleer, Duits en Nederlands. Als oudste broer was hij
geliefd bij velen. Zijn geliefden zullen hem missen.
De uitvaart van Gert-Jan vond plaats op donderdag 27 mei
in onze Laurentiuskerk. Dat hij nu mag rusten in vrede en
dat hij bij God de Vader mag zijn.

Een gelukwens aan de Voorschotense
moslims
Op Hemelvaartsdag, 13 mei, ging ik namens de kerken van
Voorschoten naar Assalem, de gebedsplaats van de moslims in ons dorp, want op deze datum vierden zij Idul-Fitr,
het einde van de vastenmaand, Dit feest heet ook wel
Suikerfeest.
Hoewel was gezegd dat ze tot 10 uur op deze plek zouden
zijn, waren ze al weg. Gelukkig had ik een telefoonnummer
van de heer El-Ghourri. Ik belde hem op en gaf de bloemen
bij hem thuis af. Hij vertelde dat ze maar kort bij elkaar waren

20

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten
geweest vanwege de dreiging van Covid-19. Ik stelde voor
dat we in september weer een gesprek zouden hebben.
“Insjallah”, antwoordde El-Ghourri. “Zo de Heere wil en wij
leven”, zeiden de protestanten vroeger. Ondertussen hebben wij dit jaar weer ervaren hoe weinig we over ons leven
te zeggen hebben van tijd tot tijd.
ds. Freek Bakker,
Voorzitter van de Raad van Samenwerkende Kerken

was er een fotograaf aanwezig die alle mooie momenten
heeft vastgelegd.
Om 14.00 uur was het dan eindelijk zover. De kinderen
kwamen met kapelaan Boris en diaken Peter de kerk binnen. Het thema van de viering was: “Samen eten, samen
delen, samen vieren”. De communicanten deelden dit
thema door enthousiast mee te zingen met een aantal
liedjes, begeleid door cantor Louise en organist Richard.
Daarnaast mochten ze helpen om de altaartafel gereed te
maken en de gaven van brood en wijn te brengen. Teis,
Veny en Ewen spraken de voorbeden uit. Uiteindelijk was
daar het grote moment dat de communicanten hun Eerste
Heilige Communie in ontvangst namen. De viering werd
afgesloten met een Mariahulde.
Wij feliciteren de communicanten met deze bijzondere stap
in hun leven!

Bron: Parochie Maria Vlucht

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Toediening H. Vormsel op zondag 23 mei
Op zondagmiddag 23 mei heeft bisschop J. van den Hende
aan 22 kinderen uit onze parochie het H. Vormsel toegediend. Vanuit Voorschoten waren dat:
Paula Nuria, Leonoor, Myrthe, Charlotte, Emma, Charona,
Aurélie en Mees.

Zegening van voertuigen met gezinslunch

Foto: Gerard van Dommelen

Eerste Heilige Communie
Zondag 13 juni was het een spannende dag voor Ben,
Ewen, Lana, Max, Mike, Simon, Teis en Veny. Met een
voorbereidingsperiode van zes bijeenkomsten op zondagochtend en een gezellige ontbijt- en oefenbijeenkomst op
de zaterdagochtend voor de viering, zijn de kinderen
voorbereid om hun Eerste Heilige Communie in ontvangst
te mogen nemen.
De kerk was feestelijk versierd met strikken aan de banken,
witte en gele ballonnen aan de pilaren en de grote pauselijke vlag aan de vlaggenmast. Familieleden van de communicanten kwamen naar de kerk om de plechtige gebeurtenis bij te wonen. Omdat er helaas maar een maximaal
aantal bezoekers in de kerk aanwezig mocht zijn, was er
voor de mensen thuis een livestream opgezet. Daarnaast

Op zondag 18 juli van 12.30 uur – 13.00 uur worden op de
parkeerplaats naast de Laurentiuskerk, Leidseweg 100 alle voertuigen gezegend. Iedereen krijgt een klein aandenken.
Als katholiek gebruik is de voertuigzegening verbonden met
de verering van de heilige Christoffel, de patroonheilige van
de reizigers. Zijn feestdag valt op 25 juli. Omdat de meesten
dan al op vakantie zijn, vindt de voertuigzegening al op 18
juli plaats.
De zegen kan aan een auto worden gegeven, maar ook
aan de fiets, kinderwagen, scootmobiel en ook rollator zijn
uiteraard welkom.
Deze zegen is niet alleen voor het voertuig of bestuurder
zelf, maar ook voor wie men onderweg tegenkomt. Dat het
voertuig de bestuurder en inzittenden steeds veilig naar z’n
bestemming en terug naar huis mag brengen, en goed
onderhouden blijft. Wel zo prettig met de grote vakantie in
aantocht.
Aansluitend is er een lunch met gezinnen in de tuin van de
kerk. Ieder wordt verzocht zijn eigen lunch te verzorgen.
Een en ander is onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

Wensen?
Hoe moeilijk en zwaar het soms ook is om een oude deur
te sluiten, bij ieder afscheid opent zich een deur naar een
nieuw begin …
Als je gezond bent, heb je 1000 wensen, maar als je pijn
hebt maar één.
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Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten
nog enkele andere baantjes kwam ze terecht bij de Belgische Ambassade, dat werk beviel haar goed.
Bep vertelt dat zij toch religieus ingesteld is, en dan komen
er vragen naar boven, wat ga ik in mijn verdere leven doen?
Ga ik trouwen of treed ik in in een kloostergemeenschap?
Uiteindelijk koos ze voor het laatste en kwam op haar 22e
jaar terecht bij de zusters trappistinnen in Berkel-Enschot.
De stilte sprak haar erg aan, zij kwam daar binnen op 1 mei
1960 voorjaar dus. Als postulante (pas ingetredene) hoefde
je nog niet aan alle rituelen deel te nemen. Op den duur viel
het toch niet mee, ze kreeg lichamelijke klachten, slapeloosheid enz. Vanuit de kloostergemeenschap bezocht zij
een arts in Tilburg, ze ging onder begeleiding met de bus
daar naar toe. Na dat bezoek opnieuw met de bus, zag zij
daar moeders, vrouwen zitten met boodschappen en kinderen, en toen wist ze het zeker, ik ga weer naar huis. Dat
is ook gebeurd. De wens van haar vader om toch de
rechtenstudie te gaan doen heeft ze niet opgevolgd. Opnieuw kwam ze weer in dienst bij de Belgische Ambassade.

In gesprek met Bep van der Zijden
Op een prachtige zonnige woensdag gingen we, Corry
Zoetemelk en Mini Focke, op weg naar Bep van der Zijden
om met haar in gesprek te gaan. We werden gastvrij en
hartelijk ontvangen en onder het genot van een kopje koffie
begonnen we haar te vragen naar haar dagelijkse bezigheden zo in deze tijd van corona.
Meditatie is iets wat zij 2 x per dag doet. Zij zoekt daar goede
momenten voor en probeert zich in stilte open te stellen
voor God. Dat geeft haar een gevoel van rust. Zij is een
bekend gezicht binnen de parochie, zeker op het gebied
van meditatie waar behoefte aan is. In juli wil zij met de
groep weer voorzichtig gaan starten.
Je woont al heel lang in Voorschoten, maar ben je er ook
geboren ?
We zijn verbaasd om te horen dat zij is geboren in Heerenveen, Friesland. Door de werkzaamheden van haar vader,
uitvoerder bij de bruggenbouw, heeft het gezin vele woonplaatsen gekend. In de oorlog werden veel bruggen gebombardeerd, die weer hersteld moesten worden. Hierdoor
werd er veelvuldig verhuisd. Om de verhuizing gemakkelijker te laten verlopen, woonden zij in een soort woonwagen,
die op de trein werd gezet als ze in een andere plaats
gingen wonen. Na de oorlog woonde het gezin ook nog in
een woonark. Het was een groot gezin, met 7 kinderen.
Doordat ze op veel scholen les heeft gehad, wat heel goed
ging, was het resultaat dat zij al op haar 14e jaar een mulo-diploma op zak had. Haar vader wilde dat zij rechten ging
studeren, maar dat zag zij in het geheel niet zitten. Ook
werd toen het 7e kind geboren, haar moeder kon dus best
een beetje hulp gebruiken. Zij besloot een 1-jarige opleiding
te gaan volgen aan de handelsdagschool (15 jaar oud),
daar kreeg ze les in handelsrekenen, correspondentie,
steno in 4 talen, typen, boekhouden enz. Dat jaar sloot zij
succesvol af en ze besloot om maar een baan te gaan
zoeken. Bep kwam terecht bij een octrooibureau, waar ze
heel veel verslagen moest typen, daar stopte ze na vier
maanden alweer mee, dat had geen enkele uitdaging. Na
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Op de tennisbaan leerde ze Leo van der Zijden kennen, zij
trof hem ook bij gesprekken die vanuit de parochie werden
gehouden. Na afloop nodigde hij haar uit voor een borrel in
een bruin café. Bep weet nog precies te vertellen wat ze
toen dronk, Courvoisier VSOP, een cognacje.
Leo was net afgestudeerd in wiskunde en zou leraar worden
op het Aloysius College in Den Haag. Zij gingen trouwen.
In die tijd moest een getrouwde vrouw stoppen met werken,
zo ook Bep.
Zij gingen in Voorschoten wonen en vanaf die tijd is zij
actief bezig geweest in de parochie, allereerst als lectrice
en lid van de Pastoraatgroep van 1978 tot 1986. In de
tussentijd volgde zij een avondstudie aan de opleiding
Sociale Dienstverlening van 3 jaar (1972-1975). En in 1975
werd zij cursusleidster aan de Pastorale school in Leiden.
Vervolgens was zij werkzaam in de Parochieraad, oprichtster van de Gezinsmisgroep en Eerste Communiegroep.
De gedachte bij het oprichten van een Eerste Communiegroep was om de voorbereidingen uit de scholen te halen
en de ouders meer te betrekken bij de voorbereiding. Dat
ging aan de hand van het Saris-project.
Er werd ook gewerkt aan de voorbereiding van het Vormsel.
Met behulp van gastgezinnen werden de kinderen en hun
ouders voorbereid op dit sacrament. Al deze ontwikkelingen
heeft Bep met andere vrijwilligers georganiseerd. Zij zorgde
er wel voor dat er ook nog genoeg tijd over was voor haar
eigen gezin, met 3 kinderen.

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten
Toen die wat ouder werden is zij in 1982 gaan studeren aan
de Katholieke Theologische Universiteit van Amsterdam
voor de deeltijdopleiding tot pastoraal werker. Deze opleiding bestond uit 4 jaar theorie en daarna 2 jaar praktijk. Een
van de onderwerpen was het opzetten van de Wijkcontactgroep voor de Laurentiusparochie, in die tijd waren er nog
twee parochies in Voorschoten. De Moeder Godsparochie
was al gestart met een Wijkcontactgroep. De scriptie die zij
hiervoor maakte was: “Hoe lief hebben we elkaar “

Laurentiusbarbecue op zondag 5 september
Vervolgens ging Bep op zoek naar een stageplek buiten de
parochie, in de Stevenshof, die nog maar net in aanbouw
was. Zij is daar begonnen met het bezoeken van gemengd
gehuwden. Vervolgens begon zij in Verpleeghuis Leythenrode.
In november 1986 kreeg Bep een grote tegenslag te verwerken, haar man Leo kreeg een ernstig herseninfarct
waardoor hij rechtszijdig verlamd raakte en ook het
spraakgedeelte was aangetast. Na ziekenhuisverblijf en
revalidatie, wat anderhalf jaar duurde, kwam haar man weer
thuis. Dat was zwaar, ze kreeg last van ernstige vermoeidheid en het was ook nodig om te gaan verhuizen naar een
benedenwoning.
Toch werd ze pastoraal werker in Mariahoeve, door de
thuissituatie raakte Bep overspannen, en moest ze die
werkzaamheden na enkele maanden stoppen. Haar man
had familie in een basisgemeenschap in Bergeyk. Daar zijn
zij en haar man 3 maanden naar toe gegaan om op adem
te komen. Haar man Leo is daar in 1994 overleden, daarna
ging Bep nog elke maand een weekend naar Bergeyk.
Er kwamen nog meer tegenslagen, haar zoon Frank
overleed in 2002 plotseling aan een hartstilstand en liet een
gezin met 4 jonge kinderen na. In 2011 verongelukte haar
schoondochter die van een cursus schilderen in België
huiswaarts keerde. Ook daar waren jonge kinderen die een
moeder moesten missen. Bep heeft zich er doorheen geslagen en is niet bij de pakken neer gaan zitten.
Zij vond inspiratie in schilderen en beeldhouwen. In haar
huis hangen prachtige werken van haar hand. Zij heeft ook
nog geëxposeerd in De Moeder Godskerk, die toen nog bij
de parochie hoorde.
Tegenwoordig neemt zij wat rust, wat niet wil zeggen dat
zij helemaal niets meer doet, 3 x per week is zij te vinden
in het zwembad, gaat veel wandelen en fietsen waardoor
ze geniet van de natuur, is lid van het Dameskoor en ze wil
graag weer beginnen met de meditaties in de groep.
Het was een indrukwekkend gesprek met een vrouw die
sociaal bewogen is en altijd oog heeft voor anderen.
Bedankt Bep.

Na een jaar van afwezigheid zetten we graag een heerlijke
en gezellige traditie voort. Dit keer niet in augustus, maar
op de startzondag van het seizoen:
op zondag 5 september om 17.00 uur
in de pastorietuin
We vieren dan ook de feestdag van Laurentius, patroon van
onze parochiekern. Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de Anglicaanse parochie St.
James, worden uitgenodigd zich aan te melden: jong en
ouder.
U kunt zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau, Leidseweg
102. A.u.b. tegelijk uw bijdrage van € 10,00 p/p (kinderen
tot 13 jaar: € 5,00) afgeven i.v.m. de inkopen. Wij zorgen
dan voor voldoende eten en drinken. De gezelligheid en
saamhorigheid maken we met elkaar!!
Als u mee wilt helpen als vrijwilliger dan horen wij dat graag!
Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij het Kerkelijk Bureau
(kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl) of via 071-5612508.
Een en ander onder voorbehoud van wijziging van de coronamaatregelen.
Namens de Pastoraatgroep,
Tilly ten Thije.

Fijne vakantie
De redactie van de parochiekern Voorschoten wenst u een
fijne en zonnige vakantie toe.
Bij klachten over de verzending van De Augustinus in
Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel.
071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl
Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 9 auguatus 2021 bij het Kerkelijk Bureau of
bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).
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Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar
Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar
Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl
E-mailadres: herder20@bart.nl
Coörd. koster:
A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015
e-mail: arendwessel@gmail.com
Secretariaat:
Mw. C. de Jongh-Bastiaanse
Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar
tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail)
spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur
Beheercommissie:
Secretaris: vacature
e-mail: herder20@bart.nl

Terugblik bij een koninklijke
onderscheiding
Mevrouw U.S. (Sule) Rueb-Wilde
kreeg dit jaar tot haar verrassing een
koninklijke onderscheiding. Zij
werd benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Begonnen als wijkcontactpersoon van
de St. Jozefparochie 50 jaar geleden,
heeft ze tot op heden een indrukwekkende lijst van vrijwilligersactiviteiten:
Bij de UVV was ze (vanaf 1973) betrokken bij de organisatie van de tweejaarlijkse kledingbeurs; bezorgen van
maaltijden bij ouderen; bezoeken van
ouderen.
Gedurende 20 jaar was Sule eenmaal
per week vrijwilliger van de telefooncirkel van het Rode Kruis; elke morgen
op een vast tijdtstip belt een groep
ouderen elkaar in een vaste volgorde;
als iemand niet reageert komt de vrijwilliger in actie.

vanaf 2012 elke maand een Eucharistieviering onder leiding van pastor B.
Versteegen. Ook enkele bewoners van
de huurappartementen waren vaste
deelnemers aan deze zeer gewaardeerde vieringen”.
Het Johannahuis viel onder de zielzorg
van De Goede Herderparochie(kern).
De Goede Herder was inmiddels de
parochie van Sule; ze zong er 19 jaar
in het Dameskoor. Sule werd wijkcontactpersoon voor het Johannahuis en
de direct aangrenzende appartementen. Minstens een middag per week,
maar meestal vaker heeft Sule gedurende 35 jaar mensen in het Johannahuis bezocht (tot de coronapandemie).
Ze is sinds enkele jaren namens de
bewoners lid van de cliëntenraad van
het Johannahuis.
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Zijn antwoord: “Ze organiseert alles,
zonder op de voorgrond te treden. Ze
zorgt voor de sfeer, heeft aandacht
voor kleine dingen, dat is heel goed.
Ze was voor mij de gastvrouw namens
het Johannahuis, ze was de herder van
de herder.
Als ze door bewoners gevraagd was
om de communie te brengen wist ze
precies in welke hoek van het gebouw
we moesten zijn. Ze nam eventueel
contact op met familie van bewoners,
als dat nodig was. Ze haalde mij op van
de bushalte en bracht me weer terug
naar het Rozenplein”.
Inmiddels is het juni en lijkt de coronapandemie op zijn retour. Liz van Weezendonk heeft aangeboden om Sule
als wijkcontactpersoon te gaan helpen,
zodra bezoekwerk en kerkelijke vieringen weer toegestaan zijn.
Ook goed nieuws is, dat er twee geestelijk verzorgers zijn aangesteld bij het
Johannahuis die samen voor een vrijwel fulltime aanwezigheid zorgen. Met
een van hen, Hedda Klip, hebben Sule
en Liz samen met onze diaken George
Brink een eerste constructieve bespreking gehad.

In 1987 leerde ze het ('oude') Johannahuis aan de Schouwweg 72 (gebouwd in 1931) kennen doordat een
oudere vriendin daar was opgenomen.
Het viel Sule op dat veel mensen daar
eenzaam waren. “Ik vroeg een aantal
vriendinnen om samen iets voor deze
mensen te gaan doen. Onze groep van
vijf organiseerde wekelijks een bezoekmiddag en een wandeling, ieder
bezocht per middag vier ouderen.
Daarna werd ik ook betrokken bij de
organisatie van de maandelijkse Eucharistieviering in het Johannahuis , en
na de verhuizing naar het ('nieuwe')
Johannahuis aan het Van Ommerenpark 200 (eind 2004) kwam er een
maandelijkse Communieviering onder
leiding van pastoor Hagen, en daarna

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

De basis voor een vruchtbare samenwerking is in 35 jaar gelegd! Veel dank
aan Sule en geluk gewenst met de zeer
verdiende onderscheiding!
HR
Na de uitreiking van de onderscheiding. Foto:
familie Rueb

Aan pastor Versteegen, die tien jaar
met haar samenwerkte, vroegen we:
“Wat is het bijzondere aan mevrouw
Rueb?”

Gebedsintenties zie pag. 25
De redactie wenst u een inspirerende en heilzame zomerperiode!

Wassenaar Gezamenlijk
De communicanten hebben zich het hele schooljaar voorbereid op deze belangrijke vervolgstap op hun Doopsel.
Ze hebben de hoogtepunten van het kerkelijk jaar meegevierd en speciale catechesebijeenkomsten gehad in de
kerk. Ook zijn ze een keer assistent-misdienaar geweest.
Bijzondere aandacht was er ook voor diaconie door de
communicanten in de Adventtijd, de Goede Week en in de
meimaand Mariamaand.

De feestelijke eerste communicanten! Foto: Mirjam Franken

Eerste Heilige Communie van Wassenaarse
communicanten
Op Sacramentsdag (6 juni) ontvingen onze zeven communicanten hun Eerste H. Communie in de Sint Willibrorduskerk. Vanwege corona was dit in een aparte viering aan het
einde van de middag.

Vooraanmelding Eerste H.
Communie en H. Vormsel
Ouders van kinderen die volgend jaar
in groep 4 of groep 8 zitten kunnen
reeds per e-mail hun interesse kenbaar maken in het Eerste H. Communieproject en het H. Vormselproject die
beiden aan het begin van het schooljaar zullen starten. Stuur een mail naar,
en u wordt op de hoogte gehouden via
gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl

Gezinskerk Wassenaar sluit
het schooljaar vroeger af
Onder meer in verband met nog steeds
geldende beperkingen zal dit jaar de
traditionele gezinsviering-met-picknick
op 4 juli ter afsluiting van het schooljaar
niet doorgaan. Er zullen dus voor de
vakantie geen activiteiten meer zijn
van Gezinskerk Wassenaar. Na de
schoolvakantie gaan we weer van
start. We wensen alle gezinnen een
mooie, lange, vrije en blije zomer toe.
Hartelijke groet en Gods zegen voor
jullie allen, mede namens de Werkgroep Gezinskerk Wassenaar,
Diaken George Brink

Dit was de laatste lichting communicanten onder begeleiding van diaken George Brink: wat zullen wij hem als
werkgroep gaan missen! De viering was prachtig en de
communicanten waren zeer aandachtig bij het ontvangen
van de communie. Een van de communicanten zei na afloop, dat hij zich helemaal sterk voelde worden nadat hij
voor het eerst te communie was gegaan.
Laten we voor onze communicanten blijven bidden: dat zij
de communie meer en meer mogen beleven als een echte
ontmoeting met Jezus. Hij is, zoals diaken George zei, hun
beste vriend.
Werkgroep EHC

Gebedsintenties De Goede
Herder juli-augustus
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
Henny den Hollander-Duport

De langste reis
De langste reis
is de reis naar binnen.
Wie zijn lot gekozen heeft,
de tocht begonnen is

nog midden onder u
staat hij al buiten het leven,
geísoleerd in uw gevoel
als de terdoodveroordeelde
of zoals hij,
dien het naderend afscheid
tevoren reeds toewijdt
aan de uiteindelijke eenzaamheid
van ieder mens.
Tussen u allen en hem
is afstand, onzekerheid,
discretie.
Zelf zal hij u zien
steeds verder weg,
de lokroep van uw stemmen horen
steeds zwakker.

naar zijn eigen bodem
(is er een bodem?)

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

Kunnen wij het weer gaan
oppakken…..?
Café Noir, koffie na de viering, voorlopig achterin de kerk met anderhalve
meter afstand.
De Waterlelie, muziekmiddag voor
senioren, ook ruimte voor elkaar.
Tai Chi, is al begonnen, buiten, op het
plein vóór de kerk.
Vergaderingen van werkgroepen, die
gaan gewoon door, in SION, met ruimte voor elkaar.
Magnificat Cantorij: de koorleden zijn
als cantor blijven zingen, het koor gaat
langzamerhand weer functioneren.
Koffie in de pastorie, ’s morgens, in de

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

De kerkpoetsgroep heeft de kerk helemaal schoon gehouden, je kunt er ‘van
de vloer eten’.
De pastorie is iedere week gepoetst!
De tuin is door Jos Rijnbeek onder
handen genomen. André Noordover
heeft dit werkje tot twee weken voor
zijn overlijden gedaan, werkelijk
subliem!
De pastoriedienstwerkgroep heeft uitstekend gefunctioneerd. Telefoon
aannemen, koffie maken voor de
gaande en vooral voor de komende
man/vrouw! De deurbel, er zijn altijd
wel parochianen met een boodschap
of een vraag die genoteerd moet worden. Deze werkgroep is blij met
aanvulling!

U ziet, aan activiteiten geen gebrek. En
dan noem ik niet eens de vieringen,
iedere zaterdagavond, met een koster,
acoliet, cantor, organist en een celebrant! En bij verhindering is altijd gebedsleider Leo Elshout bereid om in te
springen.
Er wordt momenteel hard aan gewerkt
om te zien hoe deze gemeenschap kan
groeien naar één katholiek en actief
Wassenaar. U las dit ook reeds in het
juninummer. Het gaat zeker lukken.
Ook de komende zomermaanden.
Mooi weer, gezond blijven, en hebt
elkaar lief! Paulus zei het reeds, zoek
het maar eens op waar dat in de Bijbel
te vinden is!
Emmy van der Wilk

De werkgroep Kerstbazaar in 2018: Chris Brederode, Netty Corèl, André Noordover, Nico en Nel
van Wissen, Marian Noordover, Sjors Corèl, Trees van der Ploeg en Angélique Spring in 't Veld.
Foto: EvdW

huiskamer, daar is ruimte.
Zijn wij allemaal gevaccineerd? Ja
hoor, al onze parochianen hebben dat
stadium al lang achter de rug.
De kinderen van de BSO spelen nog
altijd in de tuin en in SION.
De vieringen op zaterdagavond worden trouw bezocht. Weet u dat u met
70 parochianen de viering mag bezoeken? Kom er weer eens bij, het is goed
om elkaar weer te zien en te spreken.
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De Augustinus, uw en ons parochieblad, moet geteld worden aan het eind
van iedere maand. Thea den Hollander
biedt hier de helpende hand. Mocht het
u aanspreken: altijd welkom! De bezorgers zijn fantastisch, komen hun stapeltje bladen ophalen en brengen dit
fluitend rond bij u, onze parochianen!
De Kerstbazaarwerkgroep gaat binnenkort ook weer aan het werk, u wordt
hierover nog geïnformeerd!

Feestelijke versiering met iconen van Leo Elshout. De Sint Jozefparochie 90 jaar jong op 2
juni 2020. Foto: EvdW

Parochiekern H. Jozef - Wassenaar
In Memoriam
Angelika Renate Gerkamp
*08 03 1953 – †17 05 2021
De tocht van Angelika op deze aarde
begon 68 jaar geleden in Walstedde in
het Münsterland in Duitsland, eindigend in Dorestad in Den Haag. Angelika heeft geen gemakkelijk leven
gehad, zij werd al op jonge leeftijd door
vooral fysiek ongemak getroffen maar
was iemand die de moed nooit opgaf.
Zij liet zich de kaas niet van het brood
eten en bleef altijd voor haar belangen
vechten. Zij heeft mij in de acht jaar dat
ik haar ken de geschiedenis van haar
leven verteld en dan begrijp je haar af
en toe felle manier van optreden maar
al te goed.
Hoewel het op een gegeven moment
duidelijk werd dat haar leven vroegtijdig zou eindigen bleef zij toch zolang
als het ging actief in het leven staan.
Wij zijn - zij kon niet meer in Wassenaar
wonen - op de Eerste Kerstdag naar
een viering in de Heilige Pastoor van
Arskerk in Den Haag geweest. De
Eerste Paasdagviering hebben wij in
de Heilige Laurentiuskerk in Voorschoten bijgewoond.
Angelika en ik hebben diverse reizen
naar Duitsland gemaakt, met mede als
doel het aanschaffen van een hulphond. Dankzij deze hulphond - haar
laatste hulphond Zanuk was een
maatje voor haar en leverde veel fysieke steun op - had zij ook in haar eigen
omgeving veel contact met andere
hondenbezitters. Mede door haar open
houding voerde Angelika dan vaak
langdurige en diepgaande gesprekken.
Angelika was een vrouw met een grote
interesse in kerkelijke zaken. Zij studeerde een aantal jaren Duitse literatuur. Ook had zij veel literatuur en referaten op kerkelijk gebied in haar
boekenkast. Angelika is op bedevaart
naar Lourdes geweest. Zij volgde een
aantal kloosterretraites. Zij had goede
contacten met pater Wilkens.
Dank aan de parochie H. Augustinus
die het mogelijk maakte om voor Angelika een waardige uitvaart te verzorgen. Vooral dank aan de thuiszorg in
De Bonte Os, en aan allen die haar
door de jaren heen gesteund hebben.
Dat zij moge rusten in vrede.
Erik van Blerk

In Memoriam Petrus Alphonsus Maria Braun

De Smulpaap
In september beginnen we weer met
een nieuw programma: De Smulpaap.
Dit wordt een speciale culinaire ervaring. De bijeenkomsten vinden plaats
in het Bondsgebouw bij de Laurentiuskerk. Maar er zijn ook drie avonden in
Sion, naast onze Jozefkerk. Dus ook
voor onze parochianen is dit een mooie
gelegenheid om lekker te eten en
daarna te praten over ons geloof.
De introductieavond is woensdag 15
september van 19.30-21.30 uur, zonder maaltijd. U bent zonder aanmelding van harte welkom in het Bondsgebouw in Voorschoten. Meer informatie onder 6-in-1 in dit nummer of
e-mail naar
alpha.jozefkerk@hotmail.com

Peter Braun, geboren 23 april 1940 en
overleden op 16 mei jl. was een opgewekte en vriendelijke man.
Altijd kwam je hem tegen als hij zijn
hondje uitliet. En een praatje, of als hij
geen tijd had in ieder geval een klein
grapje en een zwaai.
Trots op zijn echtgenote, zijn kinderen
en kleinkinderen.
Zeker vijf jaar is Peter koster geweest
in onze Sint Jozefkerk. Met veel gevoel voor humor verzorgde hij de verwarming, de verlichting en ook degenen die de viering 'deden’.
Na afloop was geen karweitje hem te
zwaar, opgeruimd en dat was het dan!
Heel veel dank aan Peter, aan zijn
echtgenote en gezin, want dat soort
werkjes kost veel meer tijd dan je dat
in eerste instantie inschat.
Ons medeleven aan Peter’s echtgenote, kinderen en kleinkinderen. In onze
gedachten en gebeden zijn wij bij
Peter, en degenen die hij moest achterlaten.
Moge hij rusten in vrede.
EvdW

Reinoud Kaasschieter

Jozef in spiegelbeeld. Foto: Piet van Leeuwen

Misintenties
Bron: Pinterest

13 september 2021, van
19.30 - 21.30 uur: hoorzitting
met het bisdom in SION voor
belangstellende parochianen

Ties Odijk // Jo van der Ham-Onderwater // Mladen Rajic // André Noordover // Marco Rijnbeek // Angelika
Renate Gerkamp // Peter Braun //
Corry van Hemert-Knijnenburg //
Cornelia van der Ham-van Meurs //
Thessa Rodenburg // Rob Nagtegaal
// Johan Goudeau // Frans Linnebank
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Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar
Kerk:
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
tel. 070 - 511 8133 (De Sloep)
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur
opgave misintenties: op spreekuur of telefonisch
Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl
Beheerder Sloep:
Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133,
privé: tel. 06 - 1666 7774
Referent voor Sint Willibrordus parochiekern:
diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl
Coördinator-liturgie:
ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

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

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

HET GESPROKEN GEBED IS
ALS EEN ANKER
Het belang van het gesproken gebed.
De Bijbel leert de mens om ervoor te
zorgen dat alles aan het licht van het
woord komt, dat niets menselijks wordt
uitgesloten, gecensureerd. Een pijn
die binnen ons opgesloten blijft, die
zichzelf niet kan uiten of luchten, kan
de ziel vergiftigen, het is dodelijk.
Daarom leert de Heilige Schrift ons
bidden, soms zelfs met stoutmoedige
woorden. De heilige schrijvers willen
ons niet bedriegen over de mens: ze
weten dat er in zijn hart ook slechte
gevoelens zijn, zelfs haat. Niemand
van ons wordt heilig geboren, en wanneer deze slechte gevoelens aan de
deur van ons hart kloppen, moeten we
ze kunnen bezweren met gebed en
met Gods woorden.
Het eerste menselijke gebed is altijd
een mondelinge recitatie. Hoewel we
allemaal weten dat bidden niet het
herhalen van woorden inhoudt, is gesproken gebed het veiligste en kunnen
we het altijd beoefenen. Gevoelens,
hoe nobel ook, zijn altijd onzeker: ze
komen en gaan, verlaten ons en keren
terug. Niet alleen dat, zelfs de genades
van het gebed zijn onvoorspelbaar: op
een gegeven moment is er troost in
overvloed, maar op de donkerste
dagen lijken ze volledig te verdampen.
Het gebed van het hart is mysterieus
en soms verborgen. Het gebed van de
lippen, dat wordt gefluisterd of samen
wordt uitgesproken, is altijd beschikbaar en noodzakelijk als handwerk.
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De Catechismus stelt: 'Het mondgebed is een onontbeerlijk gegeven voor
het christelijke leven. Aan de leerlingen, die zich aangetrokken voelden
door het gebed in de stilte van hun
meester, leert Hij een mondgebed: het
Onze Vader' (nr. 2701). "Leer ons
bidden", vragen de leerlingen, en
Jezus leert hen een gesproken gebed:
het Onze Vader.
We zouden allemaal de nederigheid
moeten hebben van sommige ouderen
die in de kerk, omdat ze misschien niet
goed kunnen horen, de gebeden die
ze als kinderen leerden zachtjes opzeggen en het gangpad vullen met
gefluister. Dat gebed verstoort de stilte
niet, maar getuigt van trouw aan de
gebedsplicht, die ze een leven lang
vervullen zonder het ooit te laten afweten. Zij zijn vaak de grote voorsprekers
van de parochies: ze zijn als eiken die
van jaar tot jaar hun takken vergroten
om schaduw te bieden aan een groot
aantal mensen. Alleen God weet wanneer en in hoeverre hun hart verenigd
was met de opgezegde gebeden.
Maar ook deze mensen moesten zeker
nachten en momenten van leegte
doorstaan. Desondanks kan men altijd
trouw blijven aan het gesproken
gebed. Het is als een anker: je houdt
je vast aan het touw om daar te blijven,
trouw, wat er ook gebeurt.

We moeten allemaal leren van de
standvastigheid van die Russische
pelgrim, over wie een beroemd spiritueel werk gaat, die de kunst van het
bidden leert door steeds dezelfde
aanroeping te herhalen: "Jezus Christus, Zoon van God, Heer, heb medelijden met ons, zondaars!" (vgl. Catechismus, 2616, 2667). Hij herhaalt dit
gewoon. Als er genades in zijn leven
zullen komen, als het gebed op een
dag warm genoeg wordt om de aanwezigheid van het Koninkrijk hier
onder ons waar te nemen, als zijn blik
verandert in die van een kind, dan is
dat omdat hij de recitatie van een
eenvoudig schietgebed volhield.
Daarom moeten we niet vervallen in
trots waardoor we het gesproken
gebed verachten. Het is het gebed van
de eenvoudigen, het gebed dat Jezus
ons leerde: Onze Vader, die in de
hemel zijt........
De woorden die we uitspreken, nemen
ons bij de hand. Op sommige momenten herstellen ze de smaak, ze maken
zelfs de slaperigste harten wakker. Ze
wekken gevoelens op waaraan we de
herinnering waren kwijtgeraakt, en
nemen ons bij de hand naar de ervaring van God, en bovenal zijn zij de
enigen die, met zekerheid, de vragen
die Hij wil horen tot God richten.
Bron: KN

Paus Franciscus

Bron:visie.eo.nl

Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar
Terugblik op de toediening van het H. Vormsel van 23 mei jl.
Onze bisschop mgr. Van den Hende diende op 23 mei 's middags het H. Vormsel toe aan 10 vormelingen in onze kerk.
Met deze foto's een terugblik daarop.
Het was een prachtige en inspirerende plechtigheid!
LB

De bisschop vormt onze misdienaar Kirsten

De bisschop vormt Florian, de zoon van onze
cantor Cécile

De bisschop tijdens zijn zeer inspirerende
preek

De bisschop dooft aan het einde van de viering
de paaskaars als teken van het einde van de
Paastijd

In het interview wordt duidelijk wat de
bijzondere weg is geweest die pater
Mattheus in zijn leven heeft afgelegd,
vóórdat hij tot het katholieke geloof
overging en een aantal jaren daarna
tot priester werd gewijd. Om deze
reden menen wij dat het interessant is
voor al onze lezers om van de inhoud
van dit interview kennis te nemen. Wij
drukken de tekst hiervan af verdeeld
over dit nummer en het septembernummer.
LB
Pater Mattheus in de kapel van het klooster in
de Oude Molstraat in Den Haag

Interessant interview met
pater Mattheus uit het AD
van 24 mei jl.

In het Algemeen Dagblad stond op 24
mei jl. een interview met Wassenaarder pater Mattheus van Dorp, die op
20 september vorig jaar zijn zogenaamde Eerste H. Mis in onze kerk
opdroeg. Pater Mattheus is ook zo af
en toe de celebrant van een eucharistieviering op zondagmorgen in onze
kerk.

Deel 1
Het leven van it'er Matthijs (47) van
Dorp draaide om carrière en adrenalinekicks tot hij werd gegrepen door
het geloof.
Het leven van it'er Matthijs van Dorp
(47) draaide om carrière, geld en
adrenalinekicks. Tot hij tijdens een
Pinksterweekeinde in 2002 meeging
naar de Heilige Mis en daar vrijwel direct werd gegrepen door het geloof:
"Een diepe innerlijke rust is over mij
gekomen."

Sinds die gebeurtenis draait zijn hele
bestaan om bezinning en God. Van
Dorp was een echte young professional.
Een bloeiende carrière, grote lease
auto van de zaak, eigen luxe appartement en veel vrienden. "Alles was
groot", vertelt hij. "Mijn huis, mijn auto,
mijn tv en zelfs mijn bed. Ik was een
man van de extremen."
Parachutespringen, duiken in de Rode
Zee, skiën, lasergamen, je kunt het zo
gek niet bedenken of hij deed het. Alles
voor de adrenalinekick. In zijn luxe
appartement in Amersfoort kwam hij
alleen om te slapen. Overdag werkte
hij hard om geld te verdienen, zodat hij
zoveel mogelijk plezier kon maken. "Ik
ging van de ene kick naar de andere",
aldus Van Dorp.
"Het was een soort verslaving, een
afleiding. Het opvullen van een leegte.
Ik was duidelijk een kind van deze tijd.
Maar eigenlijk was ik op zoek naar
zingeving."
Deel 2 komt in het septembernummer
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Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar
Impressie Eerste H. Communieviering op zondag 6 juni jl.

Misintenties voor juli-augustus 2021
Misintenties voor De Augustinus
(juli-augustus)

De communicanten zingen het openingslied
van de viering

Kapelaan Boris reikt de communie uit aan
Alexandra

Zondag 4 juli: Nico Mooijman, Antje
Vinkenstijn-van der Ham, Dirk Eduard de Vlugt, overleden ouders
Remmerswaal-van Winsen, overleden ouders Verkleij-van der Krogt,
familie Oosterveer-Compier
Zaterdag 10 juli: overleden ouders
Van der Ham-Onderwater
Zondag 11 juli: Johan van Paridon,
Dirk Eduard de Vlugt

Kap. Boris reikt de communie uit aan Emma

Kap. Boris reikt de communie uit aan Paula

Kapelaan Boris Plavčić 5 jaar
priester!

Voor kapelaan Boris was er op vrijdagmiddag 28 mei jl. een voor hem onverwacht feestelijke viering van de 5e
verjaardag van zijn priesterwijding.
Onverwacht voor hem waren ook de
pastoor en diaken Brink bij de gebruikelijke vrijdagavond eucharistieviering
om 18.00 uur aanwezig.
De kapelaan hield een bevlogen en
inspirerende preek over wat voor hem
het priesterschap betekent.
Aan het einde van de viering sprak
diaken Brink hem toe en memoreerde
de altijd bevlogen wijze waarop de
kapelaan het Evangelie verkondigt,
waar hij ook is! Ook de pastoor sloot
zich hierbij aan. Tenslotte werden hem
enkele presentjes overhandigd ter
gelegenheid van dit jubileum!
Wij voor ons hopen dat hij nog lang
mag blijven in onze parochie als erg
inspirerende priester!
LB

Zondag 18 juli: Ton Gordijn, Aad
Bakker, Dirk Eduard de Vlugt, overleden ouders Remmerswaal-van
Winsen, overleden ouders Van
Veen-Goldhagen, overleden ouders Elgershuizen-van der Holst
Zondag 25 juli: Marti van DeursenHakkeling, Dirk Eduard de Vlugt

Aad van Spronssen is op deze foto aan het
werk temidden van opgekomen plantjes: in het
perk voor het H. Hartbeeld zijn de plantjes 'iberis semper vierens', die kort geleden geplant
zijn, inmiddels tot bloei gekomen. Het ziet er
prachtig uit!

In Memoriam
Op 18 mei 2021 is op 68-jarige
leeftijd overleden mevrouw
Angelica Gerkamp.
Haar laatste woonadres was
aan de Bonte Oslaan.
De uitvaartplechtigheid heeft
plaatsgevonden op 25 mei,
waarna zij is begraven op ons
kerkhof.
Moge zij rusten in Gods licht en
vrede.
Zie ook pagina 27.

Zondag 1 augustus: familie Oosterveer-Compier, overleden ouders
Kortekaas-de Jong
Zaterdag 7 augustus: Johanna
van der Ham-Onderwater (jrgt),
overleden ouders Van der HamOnderwater
Zondag 8 augustus: Antje Vinkenstijn-van der Ham, Marti van
Deursen-Hakkeling
Zondag 15 augustus: Ton Gordijn,
Nico Mooijman, overleden ouders
Remmerswaal-van Winsen, overleden ouders Elgershuizen-van der
Holst
Zondag 22 augustus: Aad Bakker,
overleden ouders Verkleij-van der
Krogt, overleden ouders Kortekaas-de Jong
Zondag 29 augustus: Emiel van
Veen (jrgt), overleden familie Van
Paridon-de Koning

Kapelaan Boris tijdens de viering op 28 mei jl.

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

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

Parochiebestuur

Voorzitter: Pastoor Moderator Rochus Franken
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
e-mail: rochusfranken@outlook.com
Vicevoorzitter a.i.: Marten van der Meer,tel. 06 3066 6681
e-mail: movandermeer@martenconsultancy.net
Secretaris: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624
e-mail: meijer100@planet.nl
Penningmeester: Hans van Mullekom
e-mail: van.mullekom@kpnmail.nl
Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@beaujolaiswijnen.nl
Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417
e-mail: jan.ko@ziggo.nl
Algemene zaken: Joost Westgeest, tel. 06 5111 4886
e-mail: joostwestgeest@gmail.com
Communicatie en 2e secretaris: Emmy van der Wilk
(adviseur) te. 070 511 1594
e-mail: wilk.eamvander@gmail.com
Personeel en vrijwilligers: vacature
Secretaresse Parochiebestuur:
Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31,
2241 PJ Wassenaar
ma t/m do 9.30-17.00 uur
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website:

www.parochie-augustinus.nl
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens,
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

www.facebook.com/h.augustinusparochie

Redactie De Augustinus

Hoofdredacteur:
Pastoor Rochus Franken
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl (EvL)
Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 5240 5210,
e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL)
2e Eindredacteur:
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com (AvdV)
Locatieredacteuren:
• H. Joannes de Doper Katwijk:
Piet Hagenaars, tel. 06 1047 4218,
e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH)
Paul van Houwelingen, tel. 06 2557 1935,
e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH)
• H. Willibrord Oegstgeest: vacature
• H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten:
Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 561 3137,
e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ)
• De Goede Herder Wassenaar:
Hanneke Reuser, tel. 070 386 6039,
e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR)
• St. Jozef Wassenaar:
Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594,
e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW)
• Sint Willibrordus Wassenaar:
Louis Brackel, tel. 06 2602 6005,
e-mail: LF@brackel.info (LB)
• Wassenaar Gezamenlijk:
Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594,
e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW)
Liturgische Agenda:
Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304
e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com
Logistiek:
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com (AvdV)
Telefoonnummmers secretariaten:
071 - 402 9402 H. Joannes de Doper
071 - 517 5304 H. Willibrord
071 - 561 2508 H. Laurentius en De Moeder Gods
070 - 517 8278 De Goede Herder
070 - 511 4262 St. Jozef
070 - 511 8133 Sint Willibrordus
Inleverdatum kopij september 2021
uiterlijk 9 augustus 2021:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 28 aug. - 3 okt. 2021
Verschijningsdatum: 24 aug. 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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