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Van de (nieuwe) vicevoorzitter
Tijdens de vergadering van het Parochiebestuur (PB) op
dinsdag 17 augustus jl. hebben we afscheid genomen van
vicevoorzitter Marten van der Meer. Vanaf 1 september
aanstaande ben ik de nieuwe ‘man met de hamer’.
 
Kennismaking met de nieuwe vicevoorzitter
Mijn naam is Pim Kouwenhoven. Ik ben geboren en getogen
in Wassenaar en heb daar tot mijn 27e met veel plezier
gewoond. Vanaf mijn 10e levensjaar ben ik actief betrokken
geweest bij de St. Willibrordusparochie in Wassenaar. Ik
zong destijds in het jongenskoor van Aus Beuk. Mooie
herinneringen: repeteren onder schooltijd. We hoefden
vanuit de Willibrordusschool alleen de straat over te steken
naar het patronaatsgebouw, zoals de Warenar toen heette.
Later werd ik acoliet, lector en lid van de parochievergade-
ring.
Mijn huwelijk bracht me naar Oegstgeest. Ook daar weer
meteen actief en weer in een parochie genoemd naar
Willibrordus, de huidige parochiekern van de H. Willibrord.
En wederom in verschillende functies: lid gezinsliturgie-
groep, lid en voorzitter van het Gemengd Koor, lid van het
Parochiebestuur en na de fusie tot parochie van de H.
Augustinus voorzitter van de Beheercommissie. Na vijf jaar
ben ik daar per 1 januari 2018 mee gestopt. Vanaf 1 juli
2020 heb ik op verzoek van pastoor Rochus Franken en
Marten van der Meer die draad weer opgepakt; dat kwam
wonderwel mooi uit; de rest van de ‘oude’ BC had er inmid-
dels twee termijnen op zitten en er was behoefte aan ver-
vanging. Het lukte om weer een actieve groep samen te
stellen. Ook de samenwerking met de Pastoraatgroep
(PG) – overigens sinds kort óók uitgebreid – verloopt ge-
weldig goed.
 
Vanuit de Beheercommissie in het Parochiebestuur
Sinds 1 juli vorig jaar ben ik steeds als toehoorder aanwe-
zig geweest bij de vergaderingen van het PB. Daaruit
voortvloeiend kwam het verzoek of ik het vicevoorzitter-
schap zou willen overnemen van Marten van der Meer, die
vanaf zijn aanstelling steeds had aangegeven dat het voor
hem echt een interim functie zou zijn.
Inmiddels heeft hij zich anderhalf jaar op voortreffelijke wijze
van zijn taak gekweten. Er is veel gebeurd in die tijd: de
ontwikkelingen met de Warenar, de onttrekking aan de
eredienst van de Jozefkerk volgend jaar april, de op handen
zijnde verkoop van deze kerk, de aanpak van de financiële
structuur van de parochie. Toch ook allemaal zaken die nog
niet afgerond zijn en de aandacht van het PB blijven vragen.
Daarnaast heeft ook de coronacrisis veel tijd en energie
gevraagd. Meermaals moesten in samenspraak met de
kernen en het Pastoraal Team oplossingen gevonden
worden voor problemen, die op ons allen afkwamen.

Bij de voorplaat
Het feest van de H. Augustinus op 28 augustus valt nog
net binnen het tijdsbestek van dit nummer. Vandaar deze
bijzondere afbeelding van hem, gevonden op Wikiwand:
Torhaus des Gutes Böddeken, Büren (Westfalen, Dld.)

Een woord van dank aan Marten voor al zijn inzet is hier
volledig op zijn plaats!
 
Inmiddels is de datum van 1 september gepasseerd en ben
ik daadwerkelijk in functie als vicevoorzitter van het PB. De
afgelopen weken hebben Marten en ik gewerkt aan de
overdracht.
In het afgelopen jaar heb ik ‘meelopend’ al kennis kunnen
maken met de andere leden van het PB en de voorzitters
in de verschillende parochiekernen. Een geweldige groep
mensen bij elkaar met het hart op de goede plaats voor de
toekomst van onze parochie. Wat mooi dat er nog steeds
zoveel vrijwilligers zijn, die zoveel tijd en energie willen
steken in het reilen en zeilen van de parochie(kernen). In
de komende maanden wil ik heel graag ‘op locatie’ kennis-
maken met de verschillende BC’s en zo mogelijk de Pas-
toraatgroepen.
Ik hoop, dat we met elkaar – Pastoraal Team, BC’s, PG’s
en PB – in goede harmonie onze parochie van de H. Au-
gustinus goed op de rails kunnen houden.
 
Iets persoonlijks
Hierboven heb ik iets geschreven over mijn binding met
onze parochie. Een verbintenis die er is geweest vanaf mijn
geboorte. Ik ben gedoopt in de Wassenaarse H. Willibror-
dus.
Mijn arbeidzame leven heeft zich volledig afgespeeld in het
onderwijs. Ik ben begonnen als docent Nederlands en
aardrijkskunde en ben via leerlingbegeleiding en decanaat
uiteindelijk in het schoolmanagement terechtgekomen. Tot
tweemaal toe heb ik meegewerkt aan een fusieproces, dat
uiteindelijk leidde tot het ontstaan van een grote scholen-
groep.
Na mijn huwelijk in 1981 ben ik, zoals hiervoor al gemeld
in Oegstgeest terechtgekomen. De band met Wassenaar
is echter nog jaren blijven bestaan, o.a. omdat ik van 1978
tot 1997 bestuurslid ben geweest van de Wassenaarse
Oranjevereniging ‘Koningin Wilhelmina’, waarvan de laat-
ste jaren als secretaris.
We kregen drie kinderen en zijn inmiddels gezegend met
twee kleinkinderen.
Tijdens de basisschoolperiode van mijn kinderen heb ik een
aantal jaren deel uitgemaakt van het schoolbestuur. Ook in
die functie heb ik, toen één van beide scholen onder de
opheffingsnorm dreigde te komen, mee mogen werken aan
het fusieproces van deze scholen, wat uiteindelijk prima
heeft uitgepakt.
 
Tot slot
In maart 2020 is pastoor Rochus Franken geïnstalleerd als
pastoor van onze parochie; wegens de corona-uitbraak
heeft hij nauwelijks de kans gehad om goed kennis te maken
met zijn nieuwe parochie. Toch is er sinds toen veel ge-
beurd.
                                                      Lees verder op pagina 10
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COLOFON
De Augustinus is een uitgave van de parochie
H. Augustinus en verschijnt 10 keer per jaar. 
Redactieadres:
redactie@parochie-augustinus.nl
Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken
Eindredacteur: Els van Leuken
2e Eindredacteur: Anneke van der Valk
Locatieredacteuren: 
Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen
Oegstgeest: vacant
Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen
Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der
Wilk, Louis Brackel
Rubrieksredacteuren:
Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn
Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk
Augustinus, 6 in 1: vacature
Pastoraal Team/Spiritualiteit:
Diaken George Brink
De Augustinus-kids:
Anneke van der Valk 
Website: www.
parochie-augustinus.nl 
Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

Redenen om te geloven
   Begin september besteden we in onze parochie aandacht aan
onze patroon de H. Augustinus. In zijn boekje ‘De Catechizandis
Rudibus’ geeft hij een samenvatting van de christelijke leer voor
wie daarvan eigenlijk niet heel goed op de hoogte is. (De Neder-
landse vertaling heeft als titel: Goed onderwijs. Christendom voor
beginners. ISBN 978 90 6340 140 1)
   Toen ik dit las viel mijn oog op een ander boekje met de titel
‘Redenen om te geloven’. De auteur is Scott Hahn. De subtitel
van het boek is 'Hoe kunnen wij het katholieke geloof begrijpen,
uitleggen en verdedigen'. Een intrigerende subtitel. We leven in
een tijd waarin je als gelovige vaak bevraagd wordt. Dit boekje
zou een hulpmiddel kunnen zijn om vanuit je geloof te antwoorden
aan een sceptische omgeving. Een beetje zoals Augustinus deed.
   In het eerste deel legt Scott Hahn uit dat geloven en nadenken
met je verstand zeker geen tegenstellingen zijn. Hij beschrijft hoe
iedereen gelooft in zijn dagelijks leven. Zonder dat is samenleven
niet mogelijk. Hij legt verder uit hoe geloof voortdurend wordt
toegepast in allerlei gevallen, met name in de wetenschap!
   In het tweede deel gaat Hahn in op kritische vragen van ande-
re (met name protestantse) christenen. Onderwerpen die hij be-
handelt zijn: De H.Mis, Maria, de heiligen en de paus. Hij laat zien
dat deze geloofspunten uiterst stevig verankerd zijn in de Bijbel.
Het is een liefdevol geschreven, goed verwoord en beknopte
behandeling van vragen waar we allemaal soms mee geconfron-
teerd worden.
   Geen enkel boek is volmaakt. Ook dit boek geeft niet op alle
vragen een antwoord. Het is wel een heel dun boek. De auteur
gaat in de weinige bladzijden goed in op vragen die leven in de
samenleving en die misschien ook bij onszelf leven. Alles bij el-
kaar, denk ik een aanrader.
(Hahn, Redenen om te Geloven ISBN 90.6257.059.3)
 
Pastoor Rochus Franken
 
 

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

Heeft de kerk een modern
mens nog iets te zeggen?
In mijn vorige parochie hadden we een
actie met Kerstmis. De bedoeling was,
dat je iemand uitnodigde mee te gaan
naar de Nachtmis. “Ja ”, zei iemand,
“maar heeft de kerk een modern mens
überhaupt nog iets te zeggen?” Een
spannende vraag.
 
Tijdens de jaren zestig in Chicago geeft
een lerares een opdracht: ‘Schrijf op
een papiertje de namen van je klasge-
noten en het aardigste wat je over ze
kunt bedenken.’ De papiertjes worden
uitgedeeld. Blijde gezichten overal.
Een leerling, Mark, zegt: "Ik wist niet
dat ze zo positief over me dachten." 
 
Jaren later krijgt de lerares een tele-
foontje. 'Met de vader van Mark. Mark
is gesneuveld in Vietnam. Mijn vrouw
en ik zouden het erg op prijs stellen als
u bij de begrafenis was.' De lerares
vertelt: "Al zijn oude klasgenoten
waren er. Zijn vader en moeder kwa-
men naar me toe. ‘We willen u wat laten
zien. Mark had dit bij zich toen hij
sneuvelde.’ En zijn vader haalt een
vergeeld stukje papier tevoorschijn.
Het papiertje waarop zijn klasgenoten
al zijn goede eigenschappen hadden
geschreven. ‘U weet niet hoeveel dit
voor Mark betekende.’ Marks klasge-
noten kwamen er bij en één voor één
visten ze een oud papiertje uit hun
portefeuille.”
 
Wie houdt er van mij?
 
Stelt niet iedereen de vragen die Mark
en zijn vrienden bezighielden? Ben ik
de moeite waard? Tel ik mee? Wie
houdt er van mij, ook als het niet ge-
zellig is maar angstig en verdrietig? Ik
las een verhaal over atletiek. Negen

zeer jonge atleten komen aan de start
voor een 100 meter sprint. Het start-
schot klinkt en weg zijn ze. Op één na.
De jongen struikelt, slaat over de kop
en blijft huilend van de pijn liggen. De
andere acht stoppen en gaan terug. Ze
slaan de armen om hem heen en alle
negen lopen ze tegelijkertijd over de
finish.  Het opmerkelijkst was de reac-
tie van het publiek. Het hele stadion
ging staan. En applaudisseerde.
 
Kunnen we elkaar in de parochie steu-
nen en samen over de finish lopen?
Kunnen we elkaar het gevoel geven uit
dit citaat van Henri Nouwen: “Wat de
mensen die we in ons jachtige bestaan
tegenkomen, ook van ons zeggen,
ieder van ons is een uniek, kostbaar
persoon. Dat weten we omdat iemand
ons uitverkoren heeft met een liefde
die duurt van eeuwigheid tot eeuwig-
heid.”
 
Een parochie die mensen dat gevoel
geeft, daar wil een modern mens toch
ook bij horen? Het lukt helaas vaak
niet. We zijn in de parochie ook maar
mensen. We willen het toch maar blij-
ven proberen.  Met u samen, en met
onze nieuwe collega, pastor Kees van
Vliet. We zijn heel blij dat hij ons team
komt versterken. Elders in dit blad leest
u meer over zijn komst.
 
Pastoor Rochus Franken

Uit het Pastoraal Team
Ook de leden van het Pastoraal Team
zijn in de maanden juli en augustus om
de beurt op vakantie gegaan, zodat het
team in beperktere samenstelling ver-
gaderd heeft, over lopende zaken en
over de planning van het nieuwe sei-
zoen.
 
Het team verheugt zich op de herstart
van de parochiële gezinscatechese,
vier bijeenkomsten op zondagmorgen
voor alle leeftijdsgroepen in het Bonds-
gebouw in Voorschoten gevolgd door
een gezamenlijke gezinsviering. Dit
project was een groot succes twee jaar
geleden, maar kon in het afgelopen
jaar wegens de corona-epidemie niet
doorgaan. 
 
Hierboven leest u over mijn afscheid in
december a.s. We zijn blij dat de bis-
schop – onverwacht – voor versterking
van het team heeft gezorgd in de per-
soon van pastor Kees van Vliet, die
vanaf 1 september halftime in onze
parochie komt werken. Pastor Van
Vliet heeft in de voorbije tijd naar zijn
mogelijkheden al deelgenomen aan
ons teamoverleg en we zullen hem op
zaterdagavond 11 september in een
presentatieviering in de H. Laurentius-
kerk welkom heten in ons  team.
 
Diaken George Brink

Save the date: Afscheid
diaken George Brink
 
In december a.s. zal diaken
George Brink met emeritaat
gaan, na ruim acht jaar met
plezier en toewijding gewerkt
te hebben in onze parochie van
de H. Augustinus.
 
Zijn afscheid zal plaatsvinden
op zondag 12 december a.s.:
- om 14.00 uur in een Eucha-
ristieviering in de Sint Jozef-
kerk in Wassenaar;
- vanaf ongeveer 16.00 uur in
een receptie in de Warenar.
 
U kunt deze datum alvast in uw
agenda noteren als u bij dit
afscheid aanwezig wilt zijn.
 
Pastoor Rochus Franken
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Zondag 19 september  a.s.
Inspiratiedag Kerk in Nood
Bent u toe aan inspiratie en bezinning?
Kom dan op zondag 19 september
naar ’s-Hertogenbosch. Maak na de
Heilige Mis kennis met priester Gideon
Obasogie uit Noord-Nigeria, waar
christenen lijden onder de terreur van
Boko Haram en Fulani-herders. Daar-
na volgt een korte bezinning door bis-
schop De Korte.
Beleef de Nederlandse première van
'Ruth – De Familiemusical', naar het
gelijknamige Bijbelverhaal. 
 
Bron: Kerk in Nood

Parochies actief met de zo-
merbijlage van Tussenbeide
Begin juli verscheen Tussenbeide met
een speciale zomerbijlage Groei &
Bloei. Parochies konden de zomerbij-
lage extra bestellen. Verschillende
parochies deden dat. De Tussenbei-
des met zomerbijlage werden extra
verspreid via de kerken en ook thuis-
bezorgd.
 
Parochies kozen er bijvoorbeeld voor
om deze zomermaand hun vrijwilligers
een hart onder de riem te steken. Zo
ontvingen de vrijwilligers van de paro-
chie Pax Christi een brief namens het
Pastoraal Team en het Parochiebe-
stuur. In de brief schrijft pastoor Huub
Spaan onder meer: "We beleven een
bijzonder jaar met elkaar, al zestien
maanden in onzekerheid en onrust
door COVID-19, dat een pandemie
heeft veroorzaakt. Het plaatst de paro-
chie en het samen Kerk zijn voor grote
uitdagingen. We zijn enorm blij en
dankbaar voor de inzet van iedereen
in deze lastige en ingewikkelde tijden.”
De brief werd door de parochiële ‘post-
groep’ bij de vrijwilligers aan huis be-
zorgd. Als presentje was een exem-
plaar van de zomerbijlage van Tussen-
beide gevoegd.
 
Want deze zomerbijlage is niet alleen
in de Tussenbeide opgenomen, maar
ook los bij parochies die dat wilden
bezorgd.
De zomerbijlage heeft een inleidings-
woord van de bisschop, enkele ideeën
voor een dagtocht binnen het bisdom,

een beschrijving om ‘happy stones’ te
maken, bijbelse puzzels, een stripver-
haal over diaken Laurentius en nog
veel meer.
Bisschop Van den Hende schreef het
voorwoord voor de Groei & Bloei zo-
merbijlage. “De Kerk is een netwerk
van liefde rond Christus”, schrijft de
bisschop. “Bij ‘netwerken’ denken
mensen vaak aan recepties en bou-
wen aan je digitale netwerk. In de Kerk
gaat het er ten diepste om dat we met
elkaar verbonden zijn vanuit onze
verbondenheid met Jezus.”
 
Bron: Bisdom Rotterdam
 

Een week lang sport en spel, geloof en gebed. In juli namen 75 kinderen, tieners en jongeren
deel aan de zomerkampen van het bisdom. Vorig jaar konden de kampen niet doorgaan. Nu
werd alles op alles gezet om ze veilig en verantwoord te houden, in een bubbel.
Enthousiaste zomerkampdeelnemers. Foto: Bisdom Rotterdam
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Heilige van de Maand:
O.L. Vrouw van Smarten
(Maria van Zeven Smarten)
Feest 15 september (daags na
Kruisverheffing!)
 
Op het moment dat Maria door de
engel Gabriël werd gevraagd of zij de
Moeder van Jezus wilde worden, werd
zij vervuld van een grote vreugde. Zij
zong een beroemde lofzang voor God,
het Magnificat ('Mijn ziel prijst hoog de
Heer...': Lukas 1,26-38.46-56). Net als
haar zoon Jezus is haar het lijden niet
bespaard gebleven. Maar dat had niet
het laatste woord over haar. Integen-
deel, zij is door het lijden heen een
vrouw van de liefde geworden.
De Kerk noemt haar 'de eerste van de
gelovigen', 'beeld van de Kerk zelf'. In
haar smarten kunnen de gelovigen hun
eigen verdriet herkennen; zij kunnen in
hun gebed hun toevlucht nemen tot
Maria en haar vragen voor hen bij de
Heer een goed woordje te doen: zij
weet wat het is verdriet te moeten
doormaken. Wij zouden haar het ge-
heim kunnen vragen om door het lijden
heen te groeien in liefde en geloof.
 
Daarom heeft de geloofsgemeen-
schap vaak stilgestaan bij de momen-
ten van verdriet in het leven van Maria.

Waarom staan er in de kerk
zoveel kaarsen?  En waarom
zetten jullie er niet gewoon
een grote lamp neer? 
Dankjewel voor deze mooie vraag!
Zoals je vast weet hebben we in onze
kerk ook lampen die op stroom werken,
maar een kaars is in onze kerk meer
dan alleen een lichtje.
 
In onze kerk zien we veel verschillende
soorten kaarsen en kandelaars. De
belangrijkste kaars in onze kerk is de
paaskaars. Tijdens de Paaswake
draagt de diaken de paaskaars naar
voren, om het Licht van Christus bin-
nen de christengemeenschap te bren-
gen. Dit is een mooie traditie, die de
kern van ons geloof aangeeft. Wij ge-
loven dat Jezus door zijn leven het
Licht in onze wereld heeft gebracht.
Tijdens de Paaswake zeggen wij: "Hier
en nu vieren wij de kern van het geloof,
dit is ons gebed, en als teken daarvan
vullen wij tijdens ons gebed dit huis met
licht." De paaskaars staat op een kan-
delaar voor het altaar en brandt tijdens
de vieringen in de Paastijd (van Pasen
tot en met Pinksteren), tijdens uitvaart-
diensten en bij doopvieringen. Hij her-
innert ons eraan aan hoe Jezus het
Licht in de wereld heeft gebracht.
 
In alle katholieke kerken over de hele
wereld zie je voorin de kerk, naast het
tabernakel een kaars of een olielamp-
je branden, de godslamp. Deze lamp
brandt voortdurend, dag en nacht is dit
lichtje bij het tabernakel een teken van
eerbied voor de aanwezigheid van de
Heer. Dit lichtje is een symbool, een
teken van de brandende liefde tussen
ons en God. Verder getuigt de gods-
lamp van Christus' Werkelijke Tegen-
woordigheid in ons leven.
Elke dopeling krijgt, na de afsluiting

van de doop, een brandende doop-
kaars. De doopkaars wordt aangesto-
ken aan de paaskaars. Hierbij wordt
gezegd: "Ontvang het licht van Chris-
tus, het waarachtige licht, dat voor alle
mensen is verschenen. Ga uw weg
door het leven als kind van het licht".
De doopkaars wordt ook aangestoken
met het licht van de paaskaars, wan-
neer de dopeling zijn of haar vormsel
ontvangt. De doopkaars is de persoon-
lijke kaars van de gelovige, een sym-
bool voor de eigen relatie met God.
 
In de kerk dragen acolieten en misdie-
naars soms kandelaars of toortsen met
een brandende kaars mee tijdens de
processie en bij het voorlezen van het
evangelie. Dit is niet omdat de priester
zonder kaarsen niet kan zien waar hij
heen moet lopen. Maar deze kaarsen
symboliseren het feit dat God bij ons
is, dat God onze weg verlicht.
 
Ook kun je bij beelden van de heiligen
in de kerk, vaak heel veel kaarsjes
vinden. Deze kaarsjes mogen door
iedereen worden aangestoken. Deze

kaarsen zijn eigenlijk een manier van
bidden. Door een kaarsje aan te steken
bij bijvoorbeeld Maria, geef je jezelf
een lichtje dat zegt dat jij je gebed bij
Maria hebt gelegd. Het kaarsje is een
teken van jouw gebed bij haar.
Natuurlijk kun je thuis ook een kaarsje
branden bij jouw gebed. Je kunt een
kaarsje branden om verschillende re-
denen. Dit kan als een voorbede voor
iemand, om kracht bij te zetten bijvoor-
beeld bij ziekte en verdriet. Je kunt een
kaars branden uit dankbaarheid, of tot
gedachtenis aan iemand die is overle-
den. Maar als je dit wilt gaan doen, doe
dit dan altijd samen met een volwas-
sene, doe dit altijd veilig.
 
Wanneer wij de kerk uitgaan en een
brandende kaars achterlaten, worden
wij eraan herinnerd, dat zoals de kaar-
sen blijven branden in Gods huis, wij
altijd in Gods aanwezigheid zullen
blijven.
 
Diaken Peter Winnubst

De paaskaars wordt aangestoken
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Uiteindelijk zijn ze samengevat in
zeven momenten van smart:
 
1. Een week na Jezus' geboorte moet
hij in de tempel aan God worden opge-
dragen. Op het moment dat Maria en
haar man Jozef op het tempelplein
arriveren, verschijnt daar de oude Si-
meon. Hij neemt het kind in zijn armen
en dankt God met de woorden: “Laat
uw dienaar nu maar, Heer, naar uw
woord in vrede gaan. Want op dit mo-
ment hebben mijn ogen uw heil aan-
schouwd, dat U voor alle volken hebt
bereid. Een licht dat voor de heidenen
straalt; een glorie voor uw volk Israël.”
En tot de verbaasde Maria sprak hij:
“Zie, dit kind is bestemd tot val of op-
standing van velen in Israël, tot een
teken dat weersproken wordt, opdat de
gezindheid van vele harten openbaar
mag worden. En ook uw eigen ziel zal
door een zwaard worden doorboord."
(Lukas 2,22-35)
 
2. Enige tijd na Jezus' geboorte ver-
schijnen er wijzen uit het oosten. Zij
dienen zich aan bij koning Herodes met
de vraag, waar de pasgeboren koning
van de joden te vinden is, want - zeg-
gen zij: "Wij hebben zijn ster in het
oosten gezien." Herodes schrikt en
heel Jeruzalem met hem. Hij is niet een
geboren koning, hij heeft het koning-
schap gekocht. Hij besluit het kind te
doden en stuurt de wijzen naar het
nabijgelegen plaatsje Bethlehem,
want daar moet het kind volgens de
heilige boeken geboren zijn. En hij
vraagt hen, of ze na afloop terug willen
komen, "want dan kan ook ik het hulde
gaan brengen".
De wijzen aanbidden het kind, maar
gewaarschuwd door een engel, dat
Herodes het kind wil doden, gaan zij
niet meer bij hem langs: zij keren langs
een andere weg naar huis terug. Hero-
des bemerkt dat hij bedrogen is en
geeft zijn leger bevel alle kinderen
onder de twee jaar in en om Bethlehem
te doden. Jozef krijgt een droom waar-
in een engel hem aanspoort het kind
en zijn moeder te nemen en te vluchten
naar Egypte. Daar moeten ze blijven
tot Herodes gestorven is en het gevaar
geweken.
(Mattheus 2, 1-21)
 
3. Als Jezus twaalf jaar is, reist hij bij
gelegenheid van het paasfeest met zijn
ouders mee naar Jeruzalem. Hij wordt

zo geboeid door de gesprekken met de
leraren en schriftgeleerden, dat Hij
alles om zich heen vergeet.
Op de terugweg bemerken zijn ouders
dat hij niet ergens anders in de kara-
vaan met familieleden meereist, en
dodelijk ongerust keren ze terug naar
Jeruzalem. Na drie dagen zoeken
vinden ze Hem, nog altijd gezeten
tussen de leraren, die verbaasd staan
over zijn begrip en zijn antwoorden.
Zijn ouders stonden perplex en zijn
moeder zei: “Maar kind, waarom heb
je ons dit aangedaan? Moet je kijken
met hoeveel smart je vader en ik naar
je hebben gezocht?” Maar hij ant-
woordde: “Wist u dan niet dat ik in het
huis van mijn vader moest zijn?"
 (Lukas 2,41-52)
 
4. Omdat Jezus veel kritiek had op de
schijnheiligheid van de religieuze lei-
ders van zijn dagen, had Hij zich veel
vijanden gemaakt. Uiteindelijk wisten
ze Hem te pakken te krijgen en aan de
Romeinse overheid voor te geleiden.
Ze bewerkten de stadhouder Pilatus,
zodat deze besloot Hem te laten krui-
sigen, ondanks het feit dat hij erkende
geen schuld in Hem te vinden. Jezus
moest zelf zijn kruis dragen naar de
plaats van de terechtstelling even bui-
ten Jeruzalem. Lukas vertelt, dat Jezus
zelfs in die situatie kans zag wenende
vrouwen te troosten (Lukas 23,27-31).
Hoewel geen van de evangelisten het
uitdrukkelijk vertelt, heeft Hij volgens
de overlevering op die kruisweg ook
zijn moeder Maria ontmoet: een smar-
telijk gebeuren.
 
5. De evangelist Johannes vermeldt
uitdrukkelijk, dat Jezus' moeder onder
het kruis stond op het moment dat Hij
stierf: “Toen Jezus zijn moeder zag, en
naast haar de leerling die Hij liefhad,
zei Hij tot zijn moeder: "Vrouw, zie daar
uw zoon. Vervolgens zei Hij tot de
leerling: "Zie daar uw moeder.” En
vanaf dat ogenblik nam de leerling haar
bij zich in huis. (Johannes 19,26-27)
 
6. Toen Jezus na zijn dood van het
kruis werd afgenomen, legde men
Hem in de schoot van zijn moeder. Ook
dit wordt niet verteld door de evange-
listen. Maar het tafereel is vooral in de
middeleeuwen vaak afgebeeld. Zo'n
afbeelding van Maria in droefheid met
de dode Jezus op haar schoot noemt
men een Piëta.

Fresco in Santo Stefano Rotondo, Rome
(Bron: Alekjds - Eigen werk, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=39234953)

Gebed van de maand
Maria,
over de hele wereld roepen mensen U
aan. In alle talen wordt U vereerd en
bezongen.
Men heeft U in duizendvoudige namen
geprezen, maar of men U Ivoren Toren
noemt of Gulden Huis, vóór alles bent
U de Moeder.
Moeder Maria, geef mij de kracht U te
zien als mijn moeder. Kom onder mijn
dak, in mijn huis.
Laat mij bij alles wat we doen eerst
even overleggen, doe mij dan den-
ken aan wat U geleden hebt onder het
kruis van Golgotha, waar Uw Zoon te
sterven hing.
Amen
 
(Toon Hermans)

 
7. Tenslotte werd Jezus in een nieuw
graf gelegd. Als Maria onder het kruis
stond, was ze daar natuurlijk ook bij
aanwezig. Dat is de zevende smart.

De gedachtenis van Maria van Zeven
Smarten groeide in de middeleeuwen
uit tot een kerkelijke feestdag. In 1814
voerde paus Pius VII het feest in voor
de hele kerk.
 
Maria van Smarten wordt afgebeeld
met één, maar ook wel met zeven
zwaarden door het hart of omgeven
door zeven medaillons waarop de
smarten zijn uitgebeeld.
 
Kapelaan Boris Plavčić
 
(Bron: http://www.heiligen.net)
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Maandkalender SEPTEMBER 2021
28 aug     Feest van de H. Augustinus
05 sep Startzondag, welkom terug!

Begin van de Augustinusweek
07 sep Augustinuslezing, p.10

Welkom bij de culinaire voortzetting van Alpha!
Introductieavond: woensdag 15 september, 19.30-21.30, in het Bondsgebouw naast de H. Laurentiuskerk, Leidseweg
100 in Voorschoten, opgave vooraf niet nodig
Vervolgavonden - met maaltijd - op 22 en 29 september, 6, 13 en 27 oktober, 3,10,17 en 24 november, 18.30-21.30
Afsluitende avond op 12 december
Informatie en opgave voor de vervolgavonden via alpha.jozefkerk@hotmail.com
 
Zie het volledige artikel op pagina 9 in De Augustinus nr 6, juli-augustus 2021

15 sep
      

                     Heilige van de maand:
                     OLV van Smarten, p.6

15 sep                     Introductieavond 'de
                     smulpaap', zie hieronder
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De gerichtheid op God verrijkt het leven van
ons mensen
Pastor dr. Kees van Vliet werd in Vlaardingen geboren op
23 september 1955. Hij is priester van het bisdom Rotter-
dam en houdt zich sinds enkele decennia met twee halftime
taken bezig. Hij was 24 jaar (1994-2018) docent theologie
aan de Fontys Hogeschool (Utrecht) en is nu o.a. docent
aan de priesteropleiding van het bisdom Haarlem-Amster-
dam in Heiloo (sinds 2000), theologisch auteur en lid van
het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene
(Den Bosch).
Van 2011 tot herfst 2019 was hij teamlid van de parochie
in Zoetermeer, waarna hij een soort sabbatperiode heeft
gehad, om te zoeken naar een passende ‘woonformule’.
Die heeft hij gevonden met zijn huis op het terrein van de
BNS in Voorhout, waar hij de mogelijkheid heeft om deel te
nemen aan de gebedsdiensten van de broeders van de
BNS (= Buitenplaats Nieuw Schoonoord).
 
Op donderdag 22 juli sprak ik in zijn aangename woning
met pastor Kees van Vliet over zijn achtergrond, zijn pas-
torale opvattingen en zijn ideeën voor de toekomst in de
parochie van de H. Augustinus.
 
Hoe bent u tot het priesterschap gekomen?
In december 1974 zat ik in het laatste jaar van de middel-
bare school, evenals mijn leeftijdsgenoot Winfried Kuipers.
Ik twijfelde eerst nog of ik geschiedenis, medicijnen of
theologie zou gaan studeren. We kenden elkaar nog niet,
zouden eindexamen vwo doen en wilden eigenlijk allebei
priester worden, maar wisten niet waar we een goede
priesteropleiding konden vinden. Onafhankelijk van elkaar
hebben we contact gezocht met de toenmalige bisschop
van Rotterdam, Mgr. A. Simonis. Hij nodigde ons beiden na
elkaar uit voor een gesprek op 23 december en gaf ons
goed advies. Na afloop kregen we elk een exemplaar van
het Nieuwe Testament mee, met daarin een persoonlijke
opdracht. Uit waardering voor dit bijzondere gesprek met
de bisschop heb ik mijn exemplaar altijd open geslagen op
een kast in mijn werkkamer liggen. Sinds 1975 groeide er
een echte vriendschap met Winfried, met als diepe verbin-
dende drijfveer: hoe kunnen we in onze tijd goede priesters
zijn?
 
Op 12 november 1983 ben ik tezamen met twee andere
vrienden door bisschop Bär tot priester gewijd. In de jaren
daarna heb ik op verschillende plaatsen ‘gestaan’, waaron-
der Schiedam, Voorschoten, Zoetermeer, Oegstgeest en
Voorhout.
 
Na mijn periode in Voorschoten, met pastoor Paardekoo-
per, ben ik gaan doorstuderen in Tübingen, Duitsland, waar
ik in 1993 ben gepromoveerd op het kerkbegrip van de
invloedrijke Dominicaanse theoloog Yves Congar
(1904-1995). Deze Franse denker heeft een grote invloed
uitgeoefend op het nog steeds zo belangrijke Tweede Va-
ticaans Concilie (1962-1965).
 
Hoe kijkt u tegen het pastoraat aan?
In het pastoraat gaat het om contacten van hart tot hart,
van mens tot mens en tussen mens en God.

Kun je niet zeggen, dat er zich in het hart van ons mensen
een kleine lege plek van de grootte van een speldenknop
bevindt, die pijnlijk leeg blijft wanneer je je hart niet opent
voor de liefde die God ons wil schenken? Ik ben er voorts
van overtuigd, dat de gerichtheid op God oriëntatie en hoop
biedt aan onze samenleving, die worstelt met de corona-
pandemie en de oorzaken en gevolgen van de klimaatver-
andering.
Voor mij als ‘zielzorger’ zijn met name de volgende drie
punten belangrijk:
– het ondersteunen en coördineren van  vrijwilligers,
– aandacht voor de ouders van communicantjes en andere
jongvolwassenen, in geloofsgesprekken met hen die tot
geloofsverdieping kunnen leiden,
– huisbezoek en ziekenbezoek, al realiseer ik mij, dat dat
een hele opdracht is in zes parochiekernen met maar een
halftime aanstelling. Goede samenwerking binnen het
pastoresteam, met de vrijwilligers en de andere parochia-
nen is daarom belangrijk en maakt vitale en fijne parochie-
kernen mogelijk!
 
En nu per 1 september a.s. benoemd in de parochie H.
Augustinus, wat zijn uw verwachtingen?
Ik ken de parochiekernen inmiddels een beetje, want het
afgelopen jaar heb ik met veel voldoening  op de zondagen
en enkele feestdagen geassisteerd met het vieren van de
eucharistie in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en
Katwijk en ook in andere parochies (o.a. Zoeterwoude-
Rijndijk).                                                                              
         
Een van de prettige bijkomstigheden van mijn benoeming
in de Augustinusparochie is, dat die aan mijn woonplaats
grenst, zodat ik vanuit Voorhout mijn parochiewerk kan
doen en betrekkelijk snel in de parochiekernen kan zijn.
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Ik wil nog toevoegen, dat het wonen in Voorhout voor mij
het aangename voordeel heeft, dat ik vanuit mijn huis ge-
makkelijk kan deelnemen aan de gebedsdiensten (morgen-
gebed, vespers) met de broeders en anderen in het
hoofdgebouw. Ook de ‘interactie’ met een groot deel van
de circa 120 bewoners van het BNS-terrein ervaar ik als
prettig en stimulerend. Ik voel mij nog betrekkelijk jong, maar
toch word ik ouder en dan is voor mij de ervaring van een
bepaalde vorm van ‘samen’ belangrijk. Is bovendien de
ervaring van ‘samen’ en zijn relaties voor ons kerk-zijn en
voor ons leven in verbondenheid met de drie-ene God niet
wezenlijk?
Nog één belangrijk praktisch punt: van maandag tot
woensdagmiddag geef ik colleges theologie etc., van
woensdagmiddag tot en met zondag werk ik graag voor de
parochie.
Met het advies om ook een vrije dag in te plannen en de
beste wensen voor een goede tijd in onze grote parochie
sloot ik dit prettige gesprek af.
 
Els van Leuken

 
Per 1 september 2021 is de zeereerwaarde heer
dr. C.T.M. van Vliet benoemd tot lid van het Pasto-
raal Team van de parochie H. Augustinus.

De presentatie vindt plaats in de Eucharistieviering
op zaterdagavond 11 september 2021 om 19.00
uur in de H. Laurentiuskerk te Voorschoten (Leid-
seweg 98) en wordt verricht door bisschoppelijk
vicaris de hoogeerwaarde heer A.J. van Deelen.

De receptie en onderlinge ontmoeting zijn aanslui-
tend vanaf ongeveer 20.00 uur in het naast de kerk
gelegen Bondsgebouw (Leidseweg 100).

Voor de viering zijn uitnodigingen verstuurd en dient
men zich aan te melden; de receptie is vrij te be-
zoeken.

Vervolg van pagina 2, Van de (nieuwe) vicevoorzitter
 
De processen die ingezet zijn (denk aan de vorming van
één beheercommissie in Wassenaar en de sluiting van de
Jozefkerk) zijn nog in volle gang. Het zijn processen, die
vooral ook voor veel betrokkenen een emotionele lading
hebben.
Laten we hopen, dat we met elkaar in staat zijn om een
stevige basis te leggen voor het in stand houden van onze
parochie. Dat vraagt offers, maar met gezamenlijke inzet
moet het mogelijk zijn om het hart van ‘de H. Augustinus’
kloppend te houden. In dit kader zou het fantastisch zijn als
de samenstelling van het overkoepelende bestuur een
goede afspiegeling zou kunnen zijn/worden van de verschil-
lende kernen binnen onze parochie.
Een belangrijk aandachtspunt om voor de toekomst voor
elkaar te krijgen is het motiveren van de jongere generaties,
om daar op wat voor manier dan ook een steentje aan bij
te dragen, in werkgroepen en op bestuurlijk niveau. Dat
betekent, dat het creëren van binding en betrokkenheid van
groot belang is en dat we naast de kerkelijke vieringen
zullen moeten inspelen op eigentijdse behoeften om het
geloof te kunnen en mogen beleven.
 
Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter PB

AUGUSTINUSLEZING DR. MIRJAM SPRUIJT
De Augustinuslezing die onze parochie elk jaar in
september organiseert, zal dit jaar gegeven worden
door mevrouw dr. Mirjam Spruijt, stafmedewerkster
van het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nij-
megen. Zij zal spreken over het spraakmakende
boek ‘ALS GOD RENOVEERT – De parochie van
onderhoud naar bloei’ van de Canadese priester
James Mallon.
In een aanbeveling van dit in vele talen vertaalde
boek schrijft Mgr. dr. Gerard de Korte (bisschop van
Den Bosch): “We staan voor een tweevoudige op-
dracht: onze parochies moeten vitaal blijven of dat
weer worden én wij moeten proberen nieuwe
mensen te winnen voor Christus en het evangelie.
De visie van Mallon kan daarbij tot hulp zijn. Deze
inspirerende priester streeft naar een ingrijpende
vernieuwing van onze geloofsgemeenschappen
door een nieuwe evangelisatie. In dit boek vindt u
de weerslag van zijn denken én doen”. Het Pasto-
raal Team van de Augustinusparochie wil graag
leren van 'best practices' elders en dus ook van de
aanpak van Mallon. Daarover gaan we later graag
met de parochianen in gesprek. Mirjam zal bij haar
lezing vooral ingaan op haar visie van de mogelijke
toepassingen van dit boek in onze Nederlandse
situatie, en in het bijzonder in onze eigen parochie.
 
WANNEER? Dinsdag 7 september,
om 19.00 uur Eucharistieviering;
om 20.00 uur lezing
WAAR? Viering in de H. Laurentiuskerk,
lezing in het Bondsgebouw,
Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten.
OPGAVE? Opgave vooraf is niet nodig
LIVESTREAM?   https://youtu.be/T1YMkuu3adU
(vanaf 20.00 uur)
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Eindelijk vrij! (2)
Wat vooraf ging
 
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 ons zelf 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 vreug-
de.”(E.Piqué. Pope Francis, Life and Revolution, Chicago
2014, blz. 281)
 
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?
 
Eindelijk vrij ! (2)
 
Tim J. Keller is een Amerikaanse predikant. Zijn preken
worden via internet door duizenden mensen over de hele
wereld beluisterd. Zijn boeken zijn bestsellers en worden in
vele talen vertaald (waaronder in het Nederlands.)
 
Volgens Keller zijn moderne westerse mensen helemaal
niet zo gelukkig. Dit ondanks de enorme materiële welvaart.
 
Hoe komt dat? Volgens hem 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.” (Tim Keller, In alle re-
delijkheid, christelijk geloof voor welwillende sceptici, Fra-
neker 2012, blz. 228)
 
Wanneer je je eindeloos concentreert op je eigen wil, je
eigen mening, je eigen positie enz. plaats je jezelf in het
centrum van je leven. Je stelt jezelf zo centraal dat je je kunt
afvragen of er nog wel ruimte is voor God en voor anderen.
 
Volgens Paus Franciscus is die ruimte er niet meer. “Steeds
wanneer ons innerlijke leven verstrikt raakt in de eigen in-
teresses en zorgen is er niet langer ruimte voor anderen,
geen ruimte voor de armen. De stem van God wordt niet
langer gehoord, de stille vreugde van zijn liefde wordt niet
meer gehoord, en het verlangen om het goede te doen
vervaagt. (…) Velen vallen er ten slachtoffer aan, en worden
wrokkig, boos en lusteloos. Dat is niet de manier om een
waardig en vervuld leven te leiden; dat is niet Gods wil voor
ons.” (Evangelii Gaudium, nr. 2 In het Nederlands: de
Vreugde van het Evangelie)
 
 
We worden wrokkig, boos en lusteloos volgens de Paus.
Hoe komt dat? Hierover schrijft Tim Keller in een ander
boekje het volgende. “Het ego doet vaak pijn. Dat komt
doordat er iets ernstigs mee aan de hand is. (...)

Het trekt voortdurend de aandacht – dag in dag uit. Het
zorgt er voortdurend voor dat we nadenken over ons uiter-
lijk en de manier waarop we behandeld worden. Mensen
zeggen soms dat hun gevoelens gekwetst zijn. Maar onze
gevoelens kunnen niet zeer doen! Het is het ego dat pijn
doet – mijn gevoel van eigenwaarde, mijn identiteit.”( Tim
Keller, Bevrijd van jezelf, Franeker 2012 blz. 13)
“Het is heel moeilijk om een hele dag te leven zonder het
gevoel dat je afgewezen of miskend wordt, dat je je dom of
teleurgesteld over jezelf voelt. (…) Er is iets aan de hand
met mijn gevoel van eigenwaarde. (…) Het trekt voortdu-
rend de aandacht.” (Tim Keller, Bevrijd van jezelf, blz.14)
 
Dit is volgens Keller de oorzaak: ons ego trekt voortdurend
aandacht. Het resultaat is dat we alles wat we meemaken,
verbinden met onszelf. We vragen ons voortdurend af: “Wat
betekent dit voor mij? Is het goed of slecht voor mij? Wat
vinden ze nu van mij en wat zeggen ze over mij achter mijn
rug?” Wanneer ik alle gebeurtenissen met mijzelf verbind,
kan ik dan nog gewoon blij zijn? Gewoon blij zijn met dingen
of gebeurtenissen, onafhankelijk van wat ze betekenen
voor mijn leven. Dat vind ik een heel spannende vraag.
Wordt vervolgd!
 
Pastoor Rochus Franken

Hulp voor Beauraing
Pas geleden heeft het niet alleen in Nederland, maar ook
in België flink gestormd, ook in Beauraing. Het heiligdom is
beschadigd, maar is wel open. Het acceuil is de komende
maanden gesloten in verband met de schade, waardoor er
geen gasten ontvangen kunnen worden.
 
Samen kunnen we hulp bieden en laten zien dat Beauraing
ons ter harte gaat.
Uw gift is van harte welkom op nummer:
NL54 INGB 0000 1370 79
onder vermelding van: tornado Beauraing
t.n.v.: Ned. Beauraing Comité Pro Maria Vlaardingen
 
Bij voorbaat hartelijk dank!
Mariëlle van Marissing

11

Gedachten van uw pastoor



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
kerk is open tijdens openingstijden van
het secretariaat
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

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

Ralph Severens aan het woord
Het is alweer bijna september en dat betekent dat het
nieuwe werkseizoen van start gaat. Begin september vieren
we altijd het feest van de patroonheilige van onze parochie:
H. Augustinus.
Dit laatste gaan we als gemeenschap vieren in een speci-
ale feestelijke viering op zondag 5 september. Als we in
onze parochiekern feest mogen vieren samen, doen we dat
heel graag! Het is Augustinuszondag, met dank aan de
werkgroep bijzondere vieringen is er een mooie viering
voorbereid. De viering heeft als thema: 'in vuur en vlam' en
zal muzikaal worden opgeluisterd door Vocalis. De voor-
gangers zijn kapelaan Boris Plavčić en gebedsleider Anne-
ke Noordermeer.
Bij de deur ontvangt u nog een leuke attentie om ons paro-
chiefeest te vieren. Ik zou zeggen, zet 5 september alvast
in uw agenda!
 
Ralph Severens, Pastoraatgroeplid liturgie
 
Graag wil ik onderstaande gedachte van Augustinus met u
delen:
 
Vriendschap
 
Gekend worden door degenen met wie we het meeste
samenzijn en vertrouwelijk omgaan.
Aan hun liefde geef ik me, ik beken het, eenvoudig helemaal
over, vooral wanneer ik moe ben van de ergernis van deze
wereld.
Zonder zorgen rust ik in hun liefde, want ik voel dat God
daar is, aan wie ik me onbezorgd overgeef en bij wie ik
zonder zorgen tot rust kom.
In die zekerheid van de liefde vrees ik ook niet het onzeke-
re van morgen, het onzekere van de menselijke zwakheid,
waarover ik eerder veel geklaagd heb.
Wanneer ik voel dat iemand bezield is met echte christelij-
ke liefde en daardoor voor mij een trouwe vriend is gewor-
den, dan vertrouw ik mijn gevoelens en gedachten niet toe
aan een mens maar aan God.
Want zo'n mens verblijft in God en is trouw door God
'Want God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en
God in hem' (1 Joh. 4,16)
 
Augustinus, brief 73,10

Eerste Heilige Communie 2022
We zijn op zoek naar jongens en meiden in de leeftijd van
7 à 8 jaar (groep 4) die volgend jaar hun Eerste Heilige
Communie willen gaan doen.
Met elkaar op weg gaan om die stap te maken in het geloof!
Samen op weg … een weg van leuke, leerzame en gezel-
lige bijeenkomsten … naar die grote dag op 19 juni 2022!
De bijeenkomsten zullen deels in Voorschoten worden
gehouden, tijdens de Gezinscatechese en deels in Katwijk!
De eerste bijeenkomst zal zijn op 15 oktober in Voorscho-
ten.
 
De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen! Twijfelt u
nog? U bent van harte welkom op de ouderavond op
dinsdag 5 oktober, aanvang 20.00 uur in de pastorie aan
de Kerkstraat.
 
Kunt u niet zolang wachten of heeft u een vraag? Bellen
mag naar Marloes op 06-43725599 of u kunt mailen naar
marloes.jongeneel@xs4all.nl.
 
Uiteraard ontvangt u na aanmelding alle verdere informatie!
 
Groetjes namens de Werkgroep Eerste Heilige Communie,
 
Kapelaan Boris Plavčić, Marijke, Melisa en Marloes

Katwijkse parochiekern vol vertrouwen de
toekomst tegemoet!
In de feestelijke viering zondag 11 juli met als voorgangers
Mgr. Van den Hende, de bisschop van Rotterdam en pas-
toor Franken, van de parochie H. Augustinus, werd stilge-
staan bij het 175-jarig bestaan van de parochie(kern) H.
Joannes de Doper. Op een symbolische wijze werd het
jubileumcadeau, comfortabele kerkbankbekleding, aange-
boden. Kinderkoor De Vrolijke Noot wist met de liedteksten
en hun enthousiasme de harten van alle kerkgangers te
raken. En hoe jong ze ook nog zijn, ook dit koor had een
jubilaris in haar gelederen.
 
Astrid van der Valk van de evenementencommissie bood
na een fraaie en pakkende toespraak aan het einde van de
viering het jubileumcadeau aan Leen de Best, voorzitter
van de Beheercommissie, aan. De comfortabele kerkbank-
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Sam's kledingactie voor schoolkinderen in
Oeganda
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam's Kledingactie
een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel
kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer
is er gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders
in Oeganda zodat zij, wanneer corona voorbij is, weer terug
naar school kunnen.
 
Actiedag in Katwijk a.d. Rijn
De honderden vrijwilligers van Sam's Kledingactie zamelen,
grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor
het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij
een bedrijf, school of kerk.
 
Op donderdag 23 september a.s. kunt u in Katwijk a.d. Rijn
kleding en schoenen - die u niet meer draagt, maar waar
iemand anders misschien nog wel blij van wordt -  inleveren
bij parochie H. Joannes de Doper aan de Kerkstraat 70. De
Sam's vrijwilligers zijn dan van 16.00-20.00 uur aanwezig
om de goederen - geheel coronaproof - in ontvangst te
nemen.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoe-
ken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aanne-
men.
 
Uw steun is onbetaalbaar
Een financiële bijdrage van € 75.000,- biedt kinderen in
Oeganda iets onbetaalbaars: door naar school te gaan,
maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel
en een betere toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw
steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam's
Kledingactie er samen met Cordaid voor, dat de kinderen
die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug
zouden komen, na de heropening toch weer naar school
gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen naar school
toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en
hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij
weer door aan hun kinderen. We hopen samen met u
hiervoor te kunnen zorgen.
 
Projecten
Wilt u meer informatie over het werk van Sam's Kledingac-
tie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en
niet mag worden ingeleverd?  Of wilt u misschien zelf als
vrijwilliger voor de stichting aan de slag? Kijkt u dan eens
op www.samskledingactie.nl.

bekleding voor alle bezoekers aan dit fraaie kerkgebouw
was nu in fase één aangebracht. ,,Fase twee volgt later”,
zo liet de trotse Van der Valk weten.
 
Een jonge muzikale jubilaris
Als je op De Vrolijke Noot blijft zingen t/m groep 8 dan
ontvang je de ‘Gouden Duim’. Deze eer was er nu voor
Mascha van Duyvenbode en zij ontving deze uit handen
van dirigente Agnes Bol. Daarmee is ze al het 37e koorlid
die deze beloning mocht ontvangen. Mooi was het dat de
bisschop aan haar ook de  ‘Gouden Speld’ en oorkonde
kon overhandigen. Deze komen sinds 2018 van de Neder-
landse Sint-Gregoriusvereniging en zijn bestemd voor
kinderen die minstens vijf jaar deel uitmaken van een kin-
derkoor in het bisdom Rotterdam. Dat ze het meer dan
verdiende liet Mascha in de viering ook nog horen met een
prachtige solo. Een klaterend applaus viel haar ten deel,
maar ook het hele kinderkoor na de laatste klanken van het
slotlied.
 
Een gezellige en feestelijke ‘koffie plus’ en meer
Na afloop van de viering werd er op het fraaie schoolplein
van de buren, RKBS De Horizon, onder het genot van di-
verse vloeistoffen en hapjes door genodigden en parochi-
anen nog twee uur heerlijk nagepraat, waar de jongste
parochianen ook heerlijk konden spelen. Deze jubileumvie-
ring is via ‘Uitzending gemist’, ‘Regulier’, ‘Maand 7’ en ’11
juli’ terug te bekijken en de foto’s van deze viering en de
aansluitende ‘feestelijke koffie plus’ staan in de rubriek ‘Fo-
togalerij’ ook op de website www.joannesdedoper.nl. Van
der Valk: ,,En als evenementencommissie hebben we alle
komende maanden nog een verbindende jubileumactiviteit
op stapel staan. We gaan dus met elkaar vol vertrouwen
de toekomst tegemoet. En dat betreft zeker ook fase twee
van het aanbrengen van deze comfortabele kerkbankbe-
kleding.”
 
Gerard Bol

Foto's: Marloes Jongeneel en Astrid van der Valk
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De Pastoraatgroep on the road!
Eerder dit jaar heeft Anneke Noordermeer na 21 jaar af-
scheid genomen van de Pastoraatgroep. Zoveel jaar inzet
vraagt natuurlijk om een speciale afsluiting. Ralph had in
de weken vooraf een geweldig programma samengesteld,
passend bij de interesses (en later bleek ook bij de familie-
geschiedenis) van Anneke.
 
Daarom verliet de Pastoraatgroep ons mooie Katwijk met
de navigatie ingesteld op het plaatsje Oudenbosch. In deze
plaats, in de buurt van Roosendaal en Etten-Leur, staat
namelijk een bijzondere basiliek. Een van de vrijwilligers
van de basiliek gaf ons een rondleiding met prachtige
verhalen en anekdotes over de basiliek. Voor eenieder die
ooit in Rome de Sint-Pieter basiliek heeft bezocht was het
of ze terug waren in Italië. De koepel van de basiliek in
Oudenbosch is namelijk een verkleinde uitvoering van de
wereldberoemde uitvoering in Rome. Pastoor Hellemons
was tijdens zijn verblijf in Rome enorm onder de indruk van
de basiliek en wilde dit ook in Nederland realiseren. Onder
het motto ‘droom groot’ en ‘als je het echt wilt, is alles
mogelijk’ heeft de pastoor zijn droom met hulp van de pa-
rochianen in het kleine dorp gerealiseerd. De bouw ging
van start in 1865 en was gereed in 1892. Niet alleen het
doorzettingsvermogen en de inzet zijn bijzonder, maar ook
de vindingrijkheid om het daadwerkelijk een kleine Sint-
Pieter te maken oogstten onze bewondering. In de basiliek
staan net als in Rome de prachtige marmeren pilaren, de
koepel met mozaïek, de beelden en het schitterende altaar,
maar deze zijn heel creatief en kunstzinnig gemaakt door
schilders met een ongelooflijk talent!
 
Na het huis van God bezochten we een andere bijzondere
plek in Oudenbosch, het arboretum: de botanische tuin.
Ook daar werden we rondgeleid door een enthousiaste
vrijwilliger met veel liefde voor alles wat bloeide en groeide
in deze schitterende tuin. We ontdekten wiskundige formu-
les in de natuur, de wonderlijke namen zoals de pindakaas-
boom met bladeren die werkelijk ruiken naar het potje van

Calvé en de kracht van de natuur. Van de diepste wortels
tot de hoogste bladeren, alles staat in dienst van elkaar.
 
Voor ons laatste bezoek kwamen we aan bij melkveehou-
derij Rommens. Onze rondleiding ging van de pasgeboren
kalfjes tot aan de melkkoeien én de verse rauwe melk.
Terwijl de zwaluwen de stal binnenvlogen om hun jongen
in de nestjes te voeden, hoorden we ook hoe moeilijk het
is in deze tijd voor een jong boerengezin. De verandering
in wetten, toekomstvisie, duurzaamheid, en de concurren-
tie uit het buitenland zijn een kleine greep uit de ontwikke-
lingen en problemen die zij het hoofd moeten bieden. Dat
klinkt heel zwaar, maar bovenal zijn het trotse en vinding-
rijke mensen die hun bedrijf en de zorg voor hun koeien
heel serieus nemen.
 
Met de beker verse melk sloten we deze dag met elkaar af.
Het was leerzaam, leuk, gezellig en verbindend. Als Pas-
toraatgroep waren we het eens: dit moeten we zeker jaar-
lijks doen. We hebben prachtige mensen ontmoet en
schitterende verhalen gehoord, maar ook mooie gesprek-
ken met elkaar gevoerd. Mocht u enthousiast zijn geworden
over Oudenbosch, tips delen we graag! Mocht u enthousi-
ast of nieuwsgierig zijn geworden naar de Pastoraatgroep,
u bent van harte welkom!
 
Debby Zuijderduijn

Pastoraatgroep?
 
Tja, ik moest in het begin ook wen-
nen aan al die namen van groepen
binnen onze vrijwilligersteams.

De Pastoraatgroep is een actieve
stille groep binnen onze parochie-
kern. Zij zien en horen wat er in de
parochiekern leeft, helpen met het
uitvoeren van het pastorale beleid,
zorgen voor onze vrijwilligers en
proberen een zichtbaar aanspreek-
punt te zijn voor de geloofsgemeen-
schap. Vandaag neemt de Pasto-
raatgroep afscheid van Anneke
Noordermeer, die vele vele jaren
actief lid was van deze groep.

Redactie pvh

Koffie drinken jubileumfeest

14

Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk



Heilig Doopsel
Voor al uw vragen over het Doopsel:
E-mail: joannesdedoper.katwijk@ca-
sema.nl met als vermelding Heilig
Doopsel.

Bron: pixabay.com

Tiny Abbo - Kruijer, weduwe
van Wim Abbo.
Geboren op 19 januari 1932 en
overleden op 10 juni.
De uitvaartdienst heeft plaats-
gevonden op donderdag 17
juni in het crematorium Rhijn-
hof te Leiden.
 
Gerhard de Bruijn, weduwnaar
van Petronella de Bruijn -
Slagmolen
Geboren op 22 maart 1929 en
overleden op 17 juni.
De uitvaartdienst heeft op
woensdag 23 juni in onze kerk
plaatsgevonden, waarna hij
begraven is op ons kerkhof.
 
Liesbeth Korbee - Bonte, we-
duwe van Nico Korbee.
Geboren op 11 augustus 1927
en overleden op 23 juni.
De uitvaartdienst heeft plaats-
gevonden op woensdag 30 juni
in de St. Jeroenskerk te Noord-
wijk.
 
Truus Willemse - van Haaster,
weduwe van Kees Willemse.
Geboren 6 april 1933 en over-
leden 26 juli.
De uitvaartdienst heeft op vrij-
dag 30 juli plaatsgevonden in
onze kerk, waarna zij begraven
is op ons kerkhof.

          kampenonline.nl

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

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

Huwelijk
Op zaterdag 19 juni heeft de kerkelijke
inzegening plaatsgevonden van het
bruidspaar Isaäc Woudstra en Cinthya
Elisabeth Gamero Claudet. Zij hebben
elkaar op 2 juni het ja-woord gegeven
in het Gemeentehuis van Katwijk.

Geboorte
Met een geboortekaartje werden we in
kennis gesteld van de geboorte van:
Ruben Mark, zoon van Arnold en Bri-
gitta en broer van Amélie en Isabelle.

Update Actie Kerkbalans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tegenstelling tot het wisselvallige
weer van de afgelopen tijd, is er voor
Actie Kerkbalans 2021 volop zonne-
schijn. Met nog vier maanden te gaan
dit jaar is, zoals u op de thermometer
kunt zien, reeds  €  71.250, -  van de
toezeggingen  ontvangen, dit is al
88 %. Een teken dat u uw kerkgemeen-
schap een warm hart toedraagt.
 
Zoals u weet  zijn de kerkbijdragen
onder meer bedoeld voor het bekosti-
gen van het onderhoud van onze kerk.
Zo is er bv. in mei onderhoud gepleegd
aan de torenspits: een gedegen in-
spectie, schilderwerk aan de dakkapel-
letjes, waar nodig reparatie van het
aanwezige leiwerk en schoonmaken
van alle dakgoten. Ook is er een ca-
merasysteem aangebracht in de kerk,
dat de bewegingen in de kerk kan
monitoren. Immers tijdens administra-
tie-uren is de kerk open en zo heeft de
administratie middels een monitor
zicht op wie er de kerk in- en uitgaat,
dit alles voor bewaking en veiligheid.
(Zie het artikel op pag. 11 van de vori-
ge editie). 
 
De komende maand starten alweer de
voorbereidingen voor Actie Kerkba-
lans 2022. Dit jaar was er voor het eerst
de mogelijkheid om de kerkbalansdo-
cumenten digitaal te ontvangen, het-
geen een behoorlijke verlichting ople-
verde voor de kerkbalanslopers, als-
ook voor de adminstratie. Via de toe-
zeggingsformulieren zijn er meer dan
honderd nieuwe email-adressen gere-
gistreerd, welke straks ook worden
meegenomen bij de digitale uitnodigin-
gen voor Actie Kerkbalans 2022, om
ook hierbij vol vertrouwen de toekomst
tegemoet te gaan.
 
Mocht u uw email-adres alsnog willen
doorgeven, dan kunt u mij bereiken via:
a.vd.valk@hotmail.com of tel. 0651122374.
Ik blijf u op de hoogte houden.
 
Anneke van der Valk 

THERMOMETER 

ACTIE KERKBALANS

STAND 31 JULI 2021: 

€ .
AL 88 % ONTVANGEN! 

 € .  Toegez.

 € .  Begr.

 € .  Ontv.

 € .  Ontv.

88%

Heel veel dank voor uw toezegging en bijdrage!
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Vieringen door de week
Dinsdag  09.00 u EV Kapelaan Plavčić H. Willibrord Oegstgeest
Dinsdag  09.00 u EV Pastoor Franken H. Laurentius en DMG Voorschoten
Dinsdag  09.00 u EV Pater Magnin St. Jozef Wassenaar
Woensdag  09.00 u EV Kapelaan Plavčić H. Joannes de Doper Katwijk
Woensdag  09.00 u EV Pastoor Franken St. Willibrordus Wassenaar
Donderdag  09.00 u EV Pastoor Franken H. Willibrord Oegstgeest
Donderdag  09.00 u EV Pastor Van Vliet St. Jozef Wassenaar
Donderdag  19.00 u EV Kapelaan Plavčić H. Laurentius en DMG Voorschoten
Vrijdag  09.00 u EV Pastoor Franken De Goede Herder Wassenaar
Vrijdag  19.00 u EV Kapelaan Plavčić St. Willibrordus Wassenaar

Mededeling
Van 20 september tot en met 8 oktober 2021 komen de doordeweekse vieringen van Pastoor Franken te vervallen.

Speciale vieringen door de week
Woensdag 1 september 19.00 u Actueel Avondgebed H. Laurentius Voorschoten
Woensdag 29 september 20.15 u Rozenkransgebed H. Willibrord Oegstgeest

Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / 

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

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

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

za. 4-sep.  19.00 EV Kapelaan Plavčić 
/cantor za. 4-sep.  19.00 EV Pastor Van Vliet / 

cantor + organist

zo. 5-sep. Drieëntwintigste 
zondag door het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 

/Vocalis 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Dameskoor / KWD 11.00 EV Pastoor Franken / 

Diaken Winnubst zo. 5-sep. Drieëntwintigste 
zondag door het jaar 

11.00
16.00

EV 
EV

Franstalige 
parochie Pastoor 
Franken / cantores

 09.30 EV Pastoor Franken / 
Pro Deo

za. 11-sep.  19.00 viering vervalt 19.00 EV

Vic.van Deelen / 
Pastoor Franken + 
Past.Team / 
presentatieviering 
Pastor Van Vliet

za. 11-sep.  19.00 viering vervalt

zo. 12-sep. Vierentwintigste 
zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 

/Cantemus 11.00 EV
Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Gemengd Koor/KWD

11.00 EV Pastor Van Vliet zo. 12-sep. Vierentwintigste 
zondag door het jaar   09.30 EV

Kapelaan Plavčić / 
Diaken Brink / 
Magn. Cantorij

za. 18-sep.  19.00 EV Pastor Van Vliet 
/cantor za. 18-sep.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 

cantor + organist

zo. 19-sep. Vijfentwintigste 
zondag door het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 

/Vocalis, KWD 11.00 EV Pastor Van Vliet / 
Schola / KWD 11.00 EV Pastoor Franken / 

Diaken Winnubst zo. 19-sep. Vijfentwintigste 
zondag door het jaar 

11.00
16.00

EV 
EV

Franstalige 
parochie Kapelaan 
Plavčić Tienermis

 09.30 EV Pastoor Franken / 
Semper Fidelis

za. 25-sep.  19.00 
Werkgroep 
Taizéviering 
/cantor

19.00 viering vervalt za. 25-sep.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor + organist

zo. 26-sep. Zesentwintigste 
zondag door het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 

/Cantemus 11.00 EV
Kapelaan Plavčić / 
Gemengd Koor / 
KWD

11.00 EV Pater Mattheus zo. 26-sep. Zesentwintigste 
zondag door het jaar   09.30 EV

Pater Mattheus / 
Diaken Brink / 
cantor-organist

za. 2-okt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić 
/cantor za. 2-okt.  19.00 EV Pastor Van Vliet / 

cantor + organist

zo. 3-okt. Zevenentwinigste 
zondag door het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 

Dameskoor / KWD 11.00 EV Pastor Van Vliet / 
Diaken Winnubst zo. 3-okt. Zevenentwinigste 

zondag door het jaar 

11.00
16.00

EV 
EV

Franstalige 
parochie Kapelaan 
Plavčić / cantores

 09.30 EV Pastor Van Vliet / 
Pro Deo
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Vieringen tehuizen september
Woensdag 1 september 15.30 u Adegeest, Voorschoten Kapelaan Plavčić
Vrijdag 3 september 10.00 u Sophiekehuis, Wassenaar Pastor Van Vliet
Vrijdag 10 september 16.30 u De Wilbert, Katwijk Pastor Van Vliet
Woensdag 22 september 10.30 u Overduin, Katwijk Kapelaan Plavčić

Bij alle Aanbiddingen is er mogelijkheid tot het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening.

Vieringen Kapelaan Plavčić 
Maandag (niet op 27/9) 07.00 u Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 09.30 u St. Willibrordus Wassenaar
Dinsdag 08.00 u Aanbidding tot 09.00 u H. Willibrord Oegstgeest
Woensdag 13.30 u Rozenkrans en Aanbidding tot 15.00 u St. Jozef Wassenaar
Donderdag 18.00 u Aanbidding tot 19.00 u H.Laurentius/DMG Voorschoten
Vrijdag 18.30 u Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 22.00 u St. Willibrordus Wassenaar
Zaterdag 20.30 u Rozenkrans en Aanbidding tot 22.00 u H. Willibrord Oegstgeest
Zondag (niet op 26/9 ) 18.30 u Rozenkrans en Aanbidding tot 20.00 u H. Joannes de Doper Katwijk

Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / 

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

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

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

za. 4-sep.  19.00 EV Kapelaan Plavčić 
/cantor za. 4-sep.  19.00 EV Pastor Van Vliet / 

cantor + organist

zo. 5-sep. Drieëntwintigste 
zondag door het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 

/Vocalis 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Dameskoor / KWD 11.00 EV Pastoor Franken / 

Diaken Winnubst zo. 5-sep. Drieëntwintigste 
zondag door het jaar 

11.00
16.00

EV 
EV

Franstalige 
parochie Pastoor 
Franken / cantores

 09.30 EV Pastoor Franken / 
Pro Deo

za. 11-sep.  19.00 viering vervalt 19.00 EV

Vic.van Deelen / 
Pastoor Franken + 
Past.Team / 
presentatieviering 
Pastor Van Vliet

za. 11-sep.  19.00 viering vervalt

zo. 12-sep. Vierentwintigste 
zondag door het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 

/Cantemus 11.00 EV
Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Gemengd Koor/KWD

11.00 EV Pastor Van Vliet zo. 12-sep. Vierentwintigste 
zondag door het jaar   09.30 EV

Kapelaan Plavčić / 
Diaken Brink / 
Magn. Cantorij

za. 18-sep.  19.00 EV Pastor Van Vliet 
/cantor za. 18-sep.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 

cantor + organist

zo. 19-sep. Vijfentwintigste 
zondag door het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 

/Vocalis, KWD 11.00 EV Pastor Van Vliet / 
Schola / KWD 11.00 EV Pastoor Franken / 

Diaken Winnubst zo. 19-sep. Vijfentwintigste 
zondag door het jaar 

11.00
16.00

EV 
EV

Franstalige 
parochie Kapelaan 
Plavčić Tienermis

 09.30 EV Pastoor Franken / 
Semper Fidelis

za. 25-sep.  19.00 
Werkgroep 
Taizéviering 
/cantor

19.00 viering vervalt za. 25-sep.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor + organist

zo. 26-sep. Zesentwintigste 
zondag door het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 

/Cantemus 11.00 EV
Kapelaan Plavčić / 
Gemengd Koor / 
KWD

11.00 EV Pater Mattheus zo. 26-sep. Zesentwintigste 
zondag door het jaar   09.30 EV

Pater Mattheus / 
Diaken Brink / 
cantor-organist

za. 2-okt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić 
/cantor za. 2-okt.  19.00 EV Pastor Van Vliet / 

cantor + organist

zo. 3-okt. Zevenentwinigste 
zondag door het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 

Dameskoor / KWD 11.00 EV Pastor Van Vliet / 
Diaken Winnubst zo. 3-okt. Zevenentwinigste 

zondag door het jaar 

11.00
16.00

EV 
EV

Franstalige 
parochie Kapelaan 
Plavčić / cantores

 09.30 EV Pastor Van Vliet / 
Pro Deo
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Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest

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

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

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

H. Doopsel
Op zondag 18 juli heeft diaken Peter
Winnubst de tweeling Wim en Dorus
gedoopt. Mogen deze jongetjes blije
kinderen van het licht worden.

Wij gedenken...
...Nicolaas Johannes (Nico) Oudshoorn,
echtgenoot, vader en (over)grootva-
der. Nico werd geboren op 25 septem-
ber 1935 en overleed op 5 juli. De uit-
vaartdienst vond plaats op zaterdag 10
juli in de H. Willibrordkerk, waarna Nico
is gecremeerd bij Rhijnhof, Leiden.
 
…Anna Johanna Bavonia (Ans) van
Beek-Stegers, echtgenote, moeder
en oma. Ans werd op 18 februari 1945
in Alkmaar geboren en overleed op 19
juli. De uitvaart was op vrijdag 23 juli
in de H. Willibrordkerk, waarna zij is
begraven op het parochiekerkhof bij de
kerk.
 
…Alida Maria (Lia) van Maris-Pont,
weduwe van Kees van Maris, moeder
en (over)grootmoeder. Lia werd op 1
juli 1924 in Leiden geboren en overleed
op 22 juli. De afscheidsviering vond
plaats op woensdag 28 juli in de H.
Willibrordkerk, waarna Lia is bijgezet
in het familiegraf op het parochiekerk-
hof bij de kerk.
 
...Marijke Westerburgen-van Leent,
echtgenote, moeder en oma. Marijke
werd geboren op 15 juli 1944 en over-
leed op 22 juli. De uitvaartdienst vond
plaats op woensdag 28 juli in de H.
Willibrordkerk, waarna Marijke is be-
graven op het parochiekerkhof bij de
kerk.
 
Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Pim Kouwenhoven vice-
voorzitter van het Parochie-
bestuur
Zoals u op pagina 2 en 10 hebt
kunnen lezen is Pim Kouwen-
hoven per 1 september vice-
voorzitter van het PB gewor-
den. Wij zijn blij met ‘onze man
uit Oegstgeest’ in het PB en
wensen hem veel succes in
deze verantwoordelijke functie!

Op zondag 8 augustus speelde Martin Gordijn
- na 30 jaar! - voor het laatst op het oude orgel.
Foto: Jacqueline van Arend-Koelman

Het cadeau voor het 175-jarig bestaan van de
parochie(kern) H. Joannes de Doper wordt
klaar gemaakt voor vervoer: een schilderij van
De doop in de Jordaan, uit onze eigen schat-
kamer. Foto: Marianne Gerritsen

Uitbreiding Pastoraatgroep
Onlangs is onze Pastoraat-
groep uitgebreid met Maurice
Paquay  en Frank Roes, voor
de werkvelden gemeenschaps-
opbouw en liturgie. In een vol-
gend nummer stellen Pasto-
raatgroep en Beheercommis-
sie zich aan u voor.

Op zondag 27 juni kreeg Frieda Koppers van het Dameskoor uit handen van diaken Peter Win-
nubst de Gregoriuspenning voor 40 jaar koorlidmaatschap. Foto: Pim Kouwenhoven

18



Veranderingen in het kerkinterieur
In april jl. hebben we u voor het laatst bericht over de ko-
mende plaatsing van het hoogaltaar uit Mariënhaven in
Warmond in het priesterkoor van onze H. Willibrordkerk.
Intussen heeft de werkgroep kerkinterieur niet stilgezeten
en we willen u daarover graag bijpraten.
Op de website van onze parochiekern is een aparte pagina
Kerkinterieur ingericht, waarop foto’s en informatie over de
voortgang zullen worden geplaatst.
 
Zoals we al eerder meldden, zal de plaatsing van het
hoogaltaar een kettingreactie in beweging zetten. Hier
volgen in het kort de verwachte stappen.
 
Het huidige orgel zal plaats moeten maken voor het nieuwe
hoogaltaar. In eerste instantie hebben we gekeken of het
orgel kon worden verplaatst. De papieren maquette in de
linker zijbeuk toonde aan dat die plek ongeschikt is. Ook
een 'terugplaatsing' op het oksaal (de koorzolder) bleek niet
haalbaar vanwege de ongelijkheid (tijdsverschil door de
afstand) met de koorzang vóór in de kerk. Daarnaast zou-
den hoge kosten nodig zijn voor een grondige renovatie.
Vandaar het besluit om afscheid te nemen van dit orgel dat
ons meer dan 50 jaar trouw heeft gediend. In die tijd werd
ook duidelijk dat na de sluiting van de St. Jozefkerk in
Wassenaar het mooie orgel van daar naar onze kerk kan
verhuizen. Dit is echter nog even ‘toekomstmuziek’. Wellicht
hebt u links bij de rouwkapel het elektronische orgel zien
staan, dat tijdelijk gebruikt gaat worden ter ondersteuning
van de koren.

 
Op zondag 15 augustus zal het huidige orgel voor het laatst
bespeeld worden. In de week daarna komt de firma Elbert-
se de orgelpijpen en de speeltafel ophalen. Daarna zal het
orgel verder worden afgebroken en afgevoerd in eigen
beheer, door vrijwilligers, om kosten te besparen.
Vervolgens komt de firma Van Kesteren de muren achter
het orgel opknappen – voor zover nodig – en sauzen. De
vloerbedekking achter de communiebanken gaan we zelf,
met vrijwilligers, weghalen. Ook het verwijderen van het
bankenblok bij de huidige rouwkapel, ten behoeve van
zitplaatsen voor de koren, willen we met vrijwilligers gaan
doen.
 
In de laatste week van september wordt het nieuwe altaar
opgebouwd en zullen de treden worden aangepast. Dan
kunnen ook nieuwe elektra-aansluitingen worden aange-
bracht, voor een goede belichting van het priesterkoor. In
de maand oktober kan de verlichting uitgeprobeerd en
geoptimaliseerd worden.
 
Op zaterdag 6 november, daags voor Willibrordzondag, zal
bisschop Van den Hende het nieuwe altaar komen inwijden,
Deo volente.
 
We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben
gesteld en danken u voor uw begrip voor mogelijke overlast
door het plaatsen van stellingen e.d. op het priesterkoor.
 
Mocht u na het lezen van dit artikel denken: ik wil best een
handje uitsteken, meldt u zich dan bij het parochiesecreta-
riaat, via de mail pastorie@willibrordoegstgeest.nl of tele-
fonisch 071 517 5304.
 
Pastoraatgroep en Beheercommissie
Parochiekern H. WillibrordHet nieuwe orgel, foto: Bert Gerritsen

Hoogaltaar, fotomontage: Bert Gerritsen
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Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods

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

Parochiekerk:
Heilige Laurentius
Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten

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

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

Familieberichten
Is gedoopt
Op 27 juni is gedoopt: Doris Jane Elisabeth de Vrieze.
Dochter van Govert-Jan de Vrieze en Marloes Klein.

Op 11 juli is gedoopt: Catharina Susanna Maria Jansen.
Kate is een dochter van Peter Jansen en Tessa Jansen-
Engelhard.

Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mogen uitgroeien
tot blije en betrokken christenmensen.

 

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

Overledenen
Nagekomen informatie over de in de vorige Augustinus van
juli/augustus opgenomen gegevens over de overledene:
Adrianus Petrus Mulder:
De fundamenten, waarop het smeedijzeren toegangshek
naar ons kerkhof rust, zijn door hem gemetseld. Bij een
eertijdse opknapbeurt van het voormalige Bondsgebouw
was hij betrokken en als er een klus viel te klaren rond de
kerk was hij altijd oproepbaar.
We hebben het over Adrianus Mulder die op maandag 10
mei na een kort ziekbed op 80-jarige leeftijd is overleden.
Na jaren intensief bij de kerk betrokken te zijn geweest,
leefde hij de laatste tijd in de schaduw van de kerk. Letter-
lijk en figuurlijk, want sinds anderhalf jaar woonden hij en
zijn vrouw Joke op Beukenrode!
De overledene verdiende zijn brood in de bouwvakkerswe-
reld. De wereld van de Marine, waar hij zijn diensttijd ver-
vulde, bleef hem tot de laatste dag lief. Er zijn nog mensen
die een fijne herinnering hebben aan de twintig jaar dat
Adrianus Mulder zijn sociale kant toonde op Foreschate.
Het Veteranenspeldje en de Foreschatespeld blijven als
stille getuigen achter bij Joke.

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is op vrijdag 9
juli naar zijn Schepper en Heiland teruggekeerd, de heer
Joannes Antonius Josephus de Wolf. Jaren geleden heeft
Jan in de H. Laurentiuskerk afscheid genomen van zijn
Veertje. Jan en Vera hebben samen vier kinderen gekre-
gen. Jan was nog steeds broer, zwager, oom, papa, opa
en super-opa.
Jan werd op 2 maart 1925 geboren in Den Haag. Had een
goede en fijne jeugd, kon goed leren. Heeft in Nederlandsch
Indië gewerkt, maar daar ook in het jappenkamp gezeten. In
al zijn beproevingen heeft hij troost en kracht gevonden in
zijn christelijk geloof.
In de vroege jaren zeventig van de vorige eeuw heeft Jan
veel geloofsopvattingen, vaak onder leiding van zijn kinde-
ren, moeten bijstellen. Echter de liefde bleef door hem
krachtig leven in de familie. Alle kinderen en kleinkinderen
spraken tijdens de afscheidsdienst, met warme herinnerin-
gen aan hem. Uiteindelijk moest Jan zich schikken in de
vergankelijkheid van de herinneringen. Zijn geest begaf het
eerder dan zijn lijf. Na een kort ziekbed vertrouwden wij
hem toe aan Gods eeuwigheid. “Dat hij moge rusten in
vrede”, baden we rond het graf van Veertje met haar Jan.

Op zondag 1 augustus overleed mevrouw Maria Sophia
Dekker-van Aken (Riet) in de leeftijd van 89 jaar. Riet was
de oudste dochter in het grote gezin van Bertus van Aken,
een moedige Voorschotenaar die het in de oorlog zwaar te
verduren kreeg. Riet trouwde in 1956 met Simon, die als
dirigent-organist van de Laurentiuskerk naar Voorschoten
was gekomen. Met hem kreeg zij drie kinderen, voor wie zij
vol liefde zorgde. Riet vroeg weinig voor zichzelf en gaf veel
aan anderen, en bleef altijd trouw aan haar geloof, ook toen
haar gezondheid het in de laatste jaren liet afweten. Op
vrijdag 5 augustus hebben wij Riet uitgeleide gedaan en
haar ter ruste gelegd op het kerkhof bij de kerk. Moge zij
nu genieten van hemelse muziek in het huis van haar he-
melse Vader.

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

Wijziging openingstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is met ingang van 1 augustus niet meer
op zaterdagmorgen geopend. De openingstijden zijn nu: op
maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot
12.30 uur.
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Jillian is op donderdag 15 juli overleden in verzorgingshuis
Haagwijk in Leiden. Ze is 82 jaar geworden. Op 21 juli was
in de H. Laurentiuskerk de uitvaart voor Jillian, geleid door
diaken Peter Winnubst. Jillian werd geboren in Kaapstad.
Nadat ze haar man Walter had leren kennen, verhuisden
beiden begin jaren zestig naar Nederland. Ze kregen een
dochter en een zoon. Walter overleed in 2003. Jillian was
ondernemend en had een 'zonnig' karakter. Ook werkte zij
jarenlang als betrokken vrijwilliger bij Terre des Hommes
en heeft daarvoor ook een koninklijke onderscheiding
ontvangen.

Zij zong in meerdere koren in Voorschoten en Wassenaar.
Soms ging haar babydochter in de kinderwagen mee. Zo
was zij jarenlang koorlid en dirigente van het Laurentius
Dameskoor (voor o.m. rouw- en trouwdiensten en de zon-
dagse viering). Zij volgde hiervoor een dirigentencursus.
Ook was Jillian gedurende één jaar dirigente van het Ge-
mengd Koor van de Laurentiuskerk. Daarna was zij trouw
lid van het Moeder Godskoor, waar ze ook een aantal jaren
in het bestuur zat als bibliothecaris. Later ging het Moeder
Godskoor over in het huidige Laurentiuskoor.
Verder was zij lid van de koorklas van Rien Calis en het
Dameskoor van De Goede Herder in Wassenaar. Ook le-
verde zij grote bijdragen aan het Alma Materkoor in Leiden.

Op Pinksterzondag 20 mei 2018 kreeg Jillian tijdens de
viering in de Laurentiuskerk de gouden Gregoriusmedaille
voor haar 50-jarige zang. Dit was als dank voor de periode
dat zij bij de Voorschotense koren haar steentje had bijge-
dragen.

In Memoriam 
Jillian Mary Bosselaers-Sayers, 1939 - 2021

Linda van der Zwaan, uit de meditatiegroep Voorschoten
waar Jillian 14 jaar trouw aan deelnam, vertelde tijdens de
afscheidsdienst dat mediteren, het stil worden voor God,
belangrijk was in het leven van Jillian. Toen Jillian vanuit
Haagwijk/Leiden niet meer naar de meditatiegroep in
Voorschoten kon komen, bezocht Linda haar elke zondag
om samen te mediteren. De meditaties waren een rustmo-
ment in de week: “We verheugden ons er allebei op. Ik heb
deze momenten als heel waardevol ervaren en ben Jillian
erg dankbaar”.

Het Dameskoor onder leiding van Eelko Brouwer zong
onder meer haar lievelingspsalm: psalm 27 en het lied: 'Ik
zal niet rusten (voordat ik heb gevonden een plek waar Hij
wonen kan, […] die God is, de enige ware)'. Cantores van
het Dameskoor De Goede Herder zongen het Ave Maria
Recitationis.
De begrafenis vond plaats op het kerkhof naast de Lauren-
tiuskerk.
Met dankbaarheid voor haar levenslessen en vriendschap
denken we aan het vervulde leven van Jillian. We zullen
haar missen! 

Dat ze nu mag rusten in vrede! 

Opbrengsten Vastenactie 2021

Zoals u in de vastentijd heeft kunnen lezen, heeft de MOV
H. Augustinus een eigen project bij de Vastenactie inge-
diend: Bouw van veilige slaapruimte voor personeel van het
Pirimiti ziekenhuis, Malawi. Omdat het niet veilig is om in
Malawi in het donker te lopen of te fietsen, wordt er geld
ingezameld voor onderkomens voor personeel bij het zie-
kenhuis in Zomba, zodat zij niet meer in het donker hoeven
te reizen.

In het meinummer van De Augustinus hebben we u geïn-
formeerd over de opbrengst van de Vastenactie in Voor-
schoten. Ondertussen is, na het ontvangen van nog meer
giften o.a. via de GIVT-app en gedeeltelijke verdubbeling
door de Werkgroep Caritas Voorschoten, het totaalbedrag
bekend. De opbrengst is het prachtige bedrag van
€ 2.613,30!
Buiten dit bedrag zijn er vanuit de parochiekern nog de
nodige giften via de bank rechtstreeks aan de Vastenactie
overgemaakt. Dit bedrag kan niet voor Voorschoten uitge-
splitst worden. Deze bedragen komen nog bovenop dit
mooie bedrag.
Heel hartelijk dank voor al uw gaven in welke vorm ook!

Omdat we volgend jaar en in 2023 wederom geld voor dit
goede doel in Malawi gaan inzamelen, kunt u meer infor-
matie over het project vinden op www.vastenactie.nl

Werkgroep MOV H. Augustinus,
parochiekern van de H. Laurentius en De Moeder Gods,
Voorschoten
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In gesprek met Theo van der Wiel
De redactie van de parochiekern Voorschoten van het
parochieblad De Augustinus wil parochianen die betrokken
zijn vragen naar hun achtergrond en motivatie.
Dit keer zijn we op bezoek gegaan bij Theo van der Wiel.
Hij is lid, als enige man, van de Wijkcontactgroep. Tijdens
de vergaderingen van de groep heeft Theo altijd een inte-
ressante inbreng met veel humor en mooie verhalen.
We worden gastvrij ontvangen in zijn appartement en hij
heeft de koffie al klaar staan met zelfgemaakte koekjes erbij.
Daarbij raken we meteen in een geanimeerd gesprek. Theo
heeft het goed voorbereid wat het voor ons gemakkelijk
maakt.

Theo is geboren in de Bollenstreek en woont nu 25 jaar in
Voorschoten. Hij is alleen, zijn vrouw is na een verblijf in
Overduin in Katwijk overleden aan de ziekte van Hunting-
ton. Theo heeft een zoon en 3 kleinkinderen. In zijn werk-
zame leven was hij journalist bij de Nieuwe Haarlemse
Courant. Hij is hiertoe gekomen, omdat hij op 15-jarige
leeftijd een gedicht instuurde naar de Tijd-Maasbode over
de H. Antonius. Tot zijn grote vreugde werd dit geplaatst.
De liefde voor het schrijven heeft Theo van zijn moeder die
ook altijd actief was met schrijven.

Hij heeft een tuinbouwkundige opleiding gedaan en daar-
mee is de liefde voor planten, bloemen en de natuur ont-
staan. Het ministerie van Land- en Tuinbouw organiseerde
grote tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Hij reisde
over de hele wereld om daar verslag van te doen. Met veel
enthousiasme vertelt hij over de Dahlia-tentoonstelling in
Oostenrijk, waar ze heel gastvrij werden ontvangen, en
waaraan hij heel goede herinneringen heeft. Hij was in
Amerika voornamelijk in Philadelphia en in Zuid Frankrijk
waar prachtige rozen werden gekweekt evenals in Oosten-
rijk en Duitsland.
Met heel veel liefde praat hij over de manier, waarop rozen
worden gekweekt. Sommige rozen geuren heerlijk, maar
hebben een steel die wat langer zou moeten zijn; dat pro-

beren ze dan voor elkaar te krijgen wat dan weer gaat ten
koste van de geur. Zo hebben we een interessant gesprek
over rozen, hun namen en kleuren.
Aan tentoonstellingen en exposities in Nederland heeft
Theo ook meegedaan, zoals de Floriades, de Keukenhof
en de inzendingen van tulpen en andere bolgewassen.
Daarnaast waren er heel veel andere activiteiten, te veel
om alles te beschrijven. In totaal heeft hij 3200 artikelen
geschreven over bloemen en planten. Voor de lezers van
dit artikel heeft hij een aantal namen van planten met een
bijbelse achtergrond opgeschreven, zo zijn daar: St. Jozef-
staf, Onze Lievevrouwebedstro, St. Jansvaren, Mariatra-
nen, Jezusgras (groeit in Zuid-Europa ), Drievuldigheids-
bloem en H. Geestwortel. Interessant om te weten.

Naast zijn werk heeft Theo grote liefde voor muziek. Hij is
voorzitter van het Voorschotens Ouderenkoor, waar veel
tijd en werk in gaat zitten. Er wordt geprobeerd in deze tijd
van corona, als er niet gezongen mag worden, om de band
met het koor levendig te houden door de leden zo af en toe
een kaart of een presentje te sturen. Het aantal koorleden,
waarvan sommigen al in de negentig zijn, was 30, loopt
terug. Ja, zo zegt hij, het is een ouderenkoor daarvan gaan
leden ook hemelen. De repetities, die in Huize Adegeest
worden gehouden, zijn voor de leden ook een gezelligheids-
uitje, waarbij het zingen niet op de eerste plaats komt, maar
waarbij ontmoeting ook een belangrijke rol speelt. Zelf gaat
Theo dit jaar zijn 85e levensjaar in, hij vindt dit een mooi
getal, beter dan 84 of 86 enz., om te gaan hemelen. Wij
zeggen hem dat hij dat maar moet uitstellen voorlopig tot
90, wat ook een mooi rond getal is.

Theo is een gelovig mens, dat straalt hij ook uit en dat hoor
je in zijn verhalen. De meditatie-sessies met Bep van der
Zijden volgt hij en voelt zich daar goed bij. Elke dag neemt
hij daar zo´n 2x de tijd voor, het kan al door in stilte naar de
natuur te kijken en je te verwonderen over alles wat groeit
en bloeit in Gods schepping. Met meditatie leer je mede te
genieten en te beleven. Hij is met mediteren al 50 jaar
geleden begonnen, in een werkzaam leven kom je hierdoor
tot rust. Ook de bezoeken aan het klooster in Zundert, er-
vaart hij als weldadig. Samen met George en Willy Meijer
reist hij een paar keer per jaar naar het klooster Maria
Toevlucht. Het is een vol programma en toch kom je er tot
rust, de ruimte waarin de vieringen worden gehouden is
eenvoudig ingericht met een kruis en een Madonna. Er zijn
vijf vieringen per dag, die kun je bijwonen maar het is geen
verplichting. Samen wordt er gegeten, opgeruimd en weer
gedekt voor de volgende maaltijd. Tijdens het koffie- en
theedrinken zijn er altijd interessante, leerzame gesprek-
ken. Je bent daar dan met 12 tot 20 personen. Daarnaast
komen er ook managers, dominees en mensen die tot rust
willen komen in hun jachtig bestaan.

Als Theo thuis is doet hij het huishoudelijk werk met plezier,
hij heeft geen hekel aan strijken, stofzuigen, enz. Dit kan
ook ontspannend werken, hierbij kun je ook zingen, grego-
riaans bijvoorbeeld. Dit deed hij ook met een koortje in de
Antoniuskerk in Leiden. Hij gaat trouw naar de kerk, in de
tijd dat er geen vieringen waren, keek hij naar de televisie,
dat is hij blijven doen. Als ik hem vertel dat we na de viering
weer een kopje koffie in het Bondsgebouw gaan schenken
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Bij klachten over de verzending van De Augustinus in
Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel.
071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl

Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. in-
leveren vóór 13 september 2021 bij het Kerkelijk Bureau
of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.
nl).

Scheppingsverhalen wereldwijd
In september 2020 begon ik een oecumeni-
sche kring over parabels. Na een eerste bij-
eenkomst in ’t Voorhuys bij de Dorpskerk
kwam in september de corona-pandemie
opzetten en zijn wij online verder gegaan. Het werden zulke
leuke Zoom-bijeenkomsten dat ik gevraagd ben om nog
een seizoen door te gaan, maar nu over ‘Scheppingsver-
halen wereldwijd’.

Natuurlijk beginnen we weer op 29 september a.s. om 20.00
uur in ’t Voorhuys. En als de situatie het toelaat, komen wij
elke maand weer gewoon bij elkaar in een zaaltje. Maar wij
weten nu dat wij ook online kunnen doorgaan.

Zoals bekend, zijn over de hele wereld scheppingsverhalen
te vinden, maar wisten jullie dat er al vier in de Bijbel staan?
Genesis 1, Genesis 2, Job 28 en Psalm 104. Natuurlijk
kijken wij ook naar de Koran, de boeddhisten, de hindoes
en de tradities van Afrika. Kortom het wordt vast weer een
interessante kring.
Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij ds. Freek Bakker,
e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com, tel. 06-13805668.

Orgelconcerten in oktober en november! 
Zoals het zich nu laat aanzien kunnen we zondag 17 okto-
ber en 7 november weer een orgelconcert realiseren. Mits
het virus zich een beetje weet te gedragen.

Petra Veenswijk speelt zich al warm voor de 17e oktober
en Herman Lodder en het vrouwenkoor Songs for Friends
staan te trappelen om de 14e november hun muziek te laten
horen.
Voor eventuele aanmelding etc. zie t.z.t. onze website
www.laurentiusorgelconcerten.nl

in september, is hij daarover verheugd. Veel mensen en
met name ouderen vinden het fijn om dan andere parochi-
anen te ontmoeten voor een praatje. Theo zegt dat de
oecumene hem trekt, zo is hij opgevoed, hij heeft mooie
contacten met de dominees Ankie Peper en Bert Boter. Bij
de bijeenkomsten in de protestantse kerk krijg je altijd een
gevoel van welkom, je wordt betrokken bij de kerkgangers
en er is gezelligheid. We hadden nog uren met hem kunnen
blijven praten, hij heeft veel leuke verhalen en geeft je ook
de ruimte om zelf iets te vertellen. Het was een mooi ge-
sprek, tenslotte maakten we nog een foto, die wil hij graag
hebben bij het Mariabeeld 'Maria’s tranen' dat nog van zijn
oma is geweest en al heel erg oud is, maar er nog prachtig
uitziet. Bij ons vertrek bedanken we Theo voor de gastvrij-
heid en beloven nog een keer terug te komen.

Corry Zoetemelk en Mini Focke

Rozenkrans bidden 
Woensdag 1 september starten we om met elkaar, vóór het
Actueel Avondgebed, de rozenkrans te bidden.

18.30 uur  Rozenkrans bidden.
19.00 uur  Actueel Avondgebed.
U bent van harte welkom!

Ernie Wielenga-van Velzen

Laurentius barbecue zondag 5 september
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:
 
          zondag 5 september om 17.00 uur
                           in de pastorietuin.
 
We vieren dan ook de feestdag van Laurentius, patroon van
onze parochiekern. Voorschotense parochianen, gemeen-
teleden (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. Bij voorkeur tegelijk uw bijdrage van € 10,00 p.p. af-
geven i.v.m. de inkopen. GEZINNEN € 20,00. Wij zorgen

dan voor voldoende eten en drinken. De gezelligheid en
saamhorigheid maken we met elkaar!!
De organisatie is in handen van de Pastoraatgroep.
Als u mee wil 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.

Dit alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond het
coronavirus.

Namens de Pastoraatgroep,
Tilly ten Thije
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Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar

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

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

Foto en tekst: HR

Naast een beeldwerk in de doopkapel maakte de getalen-
teerde beeldhouwer Charles Vos  tien houten beelden voor
de zijmuren van de kerk; vijf aan elke kant.  Ze werden hoog
op consoles geplaatst. De beelden zijn geplaatst tussen
1941 en 1945, de kerk was gewijd in 1932. De website www.
charlesvos.nl geeft een beschrijving van alle beelden en
een uitleg hoe de kunstenaar voorstudies maakte.
Het derde beeld links (vanaf het altaar gezien) is St. Augus-
tinus, ten voeten uit afgebeeld. Zijn blik is ietwat omhoog
gericht. Wil de kunstenaar uitbeelden dat Augustinus iets
zag?
 
Augustinus beschrijft in zijn Belijdenissen (https://theologie-
net.nl/bestanden/Augustinus-belijdenissen.pdf) zelf wat hij
na heel veel zoeken naar de waarheid, naar God, 'met het
oog van zijn ziel' zag (10.12).
[…] trad ik onder Uw leiding in mijn binnenste […] en zag
met het oog van mijn ziel, hoe zwak dat dan ook was, […]
boven mijn geest een onveranderlijk licht, niet het gewone
licht, […] maar een ander, geheel anders […]. En het was
niet zo boven mijn geest, als olie op het water drijft en ook
niet als de hemel is boven de aarde, maar het was hoger,
omdat het mij gemaakt heeft en ik was lager, omdat ik door
dat licht gemaakt ben. Wie de waarheid kent, kent het, en
wie het kent, kent de eeuwigheid. De liefde kent het. O
eeuwige waarheid en ware liefde en geliefde eeuwigheid!
U bent het, mijn God, tot U zucht ik, nacht en dag. En zodra
als ik U leerde kennen, nam U mijn hand, opdat ik zou zien,
dat er iets was, dat ik moest zien, maar dat ik nog niet in
staat was het te zien.
 
Dit koninkrijk van eeuwige waarheid en ware liefde en ge-
liefde eeuwigheid ontwaarde hij in het binnenste van zich-
zelf, voorbij zintuiglijke aardse waarnemingen.

Het Augustinusbeeld van Charles Vos (1888-1954) in De Goede Herder

Gebedsintenties september
Voor de intenties van de Maria
dagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Mat van Dael
Reinout Barge
Caspar Kerckhoff

Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers
Bob Polman
Idje en George Freriks-Moormann
Kitty van der Linden-Duijndam
Guus Okhuizen
Harry Notenboom
Coby Kabel-van Puyvelde

Jan Sorbi
Coosje van Moll-Beutener
Corrie Voorham-Heemskerk
Henny de Boed-van Eijk
Henny den Hollander-Duport
Yvonne van de Pitte
Cockie Verbeek-Aarden
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Nieuwe toekomst voor Warenar
Met de ondertekening van twee intentie-overeenkomsten
op 21 juli jl. is een belangrijke, eerste stap gezet op de weg
naar een nieuwe toekomst voor de Warenar ( theater en
zalencomplex). Aan dit heuglijke feit is een lang en intensief
traject van onderhandelingen voorafgegaan, waarbij de
inzet en het doorzettingsvermogen van in het bijzonder Dick
Remmerswaal en Hans de Jong, beiden lid van de Beheer-
commissie WIW (Willibrordus Wassenaar), van groot be-
lang zijn geweest. Het project kent een lange voorgeschie-
denis.
In 1983 heeft de toenmalige parochie St. Willibrordus het
naast de kerk gelegen patronaatsgebouw aan de gemeen-
te verkocht; de grond is in erfpacht gegeven voor een termijn
van 50 jaren en de erfpachtcanon is afgekocht.
Twee jaar geleden heeft de gemeente aangegeven de
onderhoudslasten van het complex niet meer te willen
dragen en is zij in gesprek gegaan met de parochie en de
Stichting Beheer Warenar ( SBW), die verantwoordelijk is
voor de exploitatie van het theater en de zalen. Dit is uitge-
mond in twee intentie-overeenkomsten, die nauw op elkaar
aansluiten.
 
Twee overeenkomsten
Eén overeenkomst gaat de parochie aan met de gemeente
en de Stichting Beheer Warenar; de andere intentie-over-
eenkomst is gesloten met de projectontwikkelaar Beterweer
en de Stichting Beheer Warenar. Beide overeenkomsten
geven de bedoelingen van de betrokken partijen weer met
betrekking tot de toekomst van de Warenar; ze scheppen
geen verplichtingen. Het bisdom heeft toestemming gege-
ven voor het sluiten van de overeenkomsten. Zonder die
toestemming zou het project niet haalbaar zijn.
 
Uitkomst van de onderhandelingen
Voor de parochie/Beheercommissie WIW is het van groot
belang dat men niet hoeft te investeren in het project en dat
er geen financieel risico wordt gelopen. Dat is ook een
voorwaarde die het bisdom stelt aan de bisschoppelijke
machtiging: parochies dienen zich niet bezig te houden met
projectontwikkeling. Voorts is van belang dat het project
voorziet in de behoefte aan werk- en vergaderruimte, die
ontstaat als gevolg van de voorgenomen onttrekking aan
de eredienst van de St. Jozefkerk in 2022, waardoor ver-
gader- en werkruimte wegvallen, en de aanwijzing van de
St. Willibrorduskerk als centrale kerk voor katholiek Was-
senaar.

De Sloep naast de Willibrorduskerk biedt onvoldoende
ruimte. Een ‘parochiehuis’ kan voorzien in de behoefte aan
extra ruimte.
In de onderhandelingen is uiteindelijk gekozen voor de door
de parochie/ BC voorgestelde patronaatsvariant, waarbij
meer wordt aangesloten bij de huidige situatie, het behoud
van een cultureel centrum en de dorpsfunctie gewaarborgd
is én de komst van een parochiehuis gerealiseerd kan
worden. Deze variant is in de inspraakprocedure van de
omwonenden als de beste aangemerkt.
 
Inhoud van de intentie-overeenkomsten
In hoofdlijnen houden de intentie-overeenkomsten het
volgende in: in de overeenkomst tussen gemeente, SBW
en parochie leggen partijen de intentie vast dat het huidige
erfpachtcontract wordt beëindigd en dat de opstallen voor
een symbolisch bedrag worden verkocht aan de parochie,
die aansluitend de opstallen verkoopt voor dezelfde prijs
aan de projectontwikkelaar. Deze laatste verkoopt de par-
terre en het theater door aan SBW voor eveneens een
overeenkomstig, symbolisch bedrag. De grond onder en
rond de Warenar wordt in erfpacht gegeven aan de project-
ontwikkelaar en SBW met nieuw vast te stellen erfpachtca-
nons. In de overeenkomst is voorts vastgelegd dat de ge-
meente een positieve grondhouding heeft ten aanzien van
de komst van een parochiehuis op het binnenterrein van
de Warenar of in het woonhuis Van Heeckerenstraat 9. Voor
die laatste oplossing is de medewerking van de huurder
een vereiste.
 
In de overeenkomst met de projectontwikkelaar en SBW
worden met betrekking tot de verkoop van de opstallen en
erfpachtrechten dezelfde intenties uitgesproken. Voorts
wordt vastgelegd dat de projectontwikkelaar zal onderzoe-
ken of op de bovenverdiepingen koopwoningen voor star-
ters kunnen worden gerealiseerd. Daarmee kan de reno-
vatie van het theater en het zalencomplex gerealiseerd
worden en het culturele en maatschappelijke gebruik
daarvan voor lange termijn gewaarborgd blijven.
Zoals opgemerkt zijn deze overeenkomsten een eerste
stap. Het vervolg is dat de intenties nu moeten worden
uitgewerkt in concrete plannen, die vastgelegd worden in
bindende afspraken, waarvoor ook weer de toestemming
van het bisdom vereist is. Wordt vervolgd!
 
Joke Meijer-van der Aa
(voorzitter Beheercommissie WIW)
  

Bron: Leidsch Dagblad

Witte paardenkastanje bij ingang Warenar, bron: monumentaltrees.com
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Alex Nijp stuurde mij deze foto. U kent er vast nog velen van. Voor de zekerheid hieronder de
namen. Pastoor Van Woesik was duidelijk aanwezig. De Scoutinggroep Van Woesik bestaat 60
jaar en gaat dit vieren. Dank zij deze pastoor Van Woesik! Het zal ongeveer in 1950 geweest zijn.
 

Parochiekern St. Jozef - Wassenaar

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

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

Weet je nog wel oudje….
Weet je nog wel…. Weet u hoe stoffig
een archief is? Hoeft natuurlijk niet
altijd, maar in dit geval wel. Ik voel mij
helemaal stoffig, pfff, maar gelukkig
geen vieze beestjes of zo, brrr…!
Ik had het 'Requestum memoriale Pa-

rochiae Sancti Josephi de Wassenaar'
in handen. De notulen van 1930-1935.
Tikfouten, verbeteringen met de pen,
en alles op zo’n knoert-oude schrijfma-
chine (wat ’n herrie!) getikt. Dit las ik:
'St.Joseph te Wassenaar, hoewel te-
vreden met haar oude zwakke belletje

(opgediept indertyd  uit een oud-
roest-verzameling in het Weeshuis
aan de Warmoezierstraat te Den
Haag, welk belletje het weeshuis, na
eene serieuse conferentie tusschen
Rector P.v.d.Pavoordt en een of meer-
dere Heeren Regenten, heel voorzich-
tig in 'bruikleen' – val er niet over – had
afgestaan, deed in alle nederigheid
een bodje naar de oude klok van Kat-
wijk, die weldra voor de nieuwe zou
moeten plaats maken.'
Een hele verhandeling, waarbij 'kerk-
meester G.G.Knynenburg, Pastoor J.
Buys en Boekhandelaar W.Hooge-
veen met zwager Paridon, Kerkmees-
ter te Katwijk' werden betrokken. De
klok kwam naar Wassenaar.
'Pastoor van St. Joseph schreef ook
nog een lief briefje aan zyn collega te
Katwijk: 'dat zy in klank en draagwijdte
verre overtrof het kleine schorre keffer-
tje, dat wy na een byna vyfjarigen
trouwen dienst, dankbaar en eervol uit
zyne betrekking hebben ontslagen'.
 
In een volgend verslag kwam ter spra-
ke de vriendschap van de echtgenote
van één van de kerkmeesters met de
huishoudelijke hulp van de pastoor.
'…het zal toch niet kunnen gouteren
tusschen eene Kerkmeestersvrouw en
een pastoorsmeid'.  Weet u wat 'gou-
teren' is?
 
In 1940 schreef pastoor Wiemers een
klinkende brief aan zijn parochianen.
Als er niet méér betaald werd in de
collecte wordt de 'St. Joseph te Was-
senaar' opgeheven. Dan hebben wij
het met elkaar toch fijn nog een poos-
je kunnen rekken!
Ik blijf verder lezen, wie weet wat ik nog
tegenkom.
EvdW
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Het beschadigde gebouw in het bedevaartsoord Beauraing. Zie de tekst oppagina 11.
Foto: Mariëlle van Marissing

Tony de Zwart en Trees van der Ploeg, zij zit-
ten nu stil, maar dat is echt alleen maar voor
de foto!
Foto: EvdW

Eerst koffie en bijpraten op donderdag 22 juli jl., daarna werd er de gehele ochtend gewerkt!
Foto: EvdW
 

Misintenties
4 september en 2 oktober: Wim en
Sophia Schrader-van Rijn  //  18 sep-
tember: Johan Goudeau  //  28 augus-
tus en 25 september: Rob Nagtegaal.
 
Mladen Rajic  //  André Noordover  // 
Mariëtte van der Kooij  //  Maurice
Gerse  //  Thessa Rodenburg  //  Peter
Braun  //  Ties Odijk  //  Angelika Ger-
kamp  //  Jo van der Ham-Onderwater 
//  Karin Lansbergen  //  Wim Winkel-
man. 

Karin Lansbergen-Overbeek
*28-01-1940 - † 04-08-2021
Op 4 augustus jl. overleed Karin Lans-
bergen-Overbeek, echtgenote van
Gabrie Lansbergen (vicevoorzitter
Beheercommissie). Onze innige deel-
neming. Wij bidden voor Karin en haar
dierbaren die zij moest achterlaten.

In Memoriam Wim
Winkelman
Op 76-jarige leeftijd is zondag 1 augus-
tus jl. Wim Winkelman overleden. Wim
was een trouwe parochiaan. Wij wen-
sen Thea en haar gezin veel sterkte,
en wij bidden voor de zielenrust van
Wim.
 

Augustinuslezing
Als God renoveert. Dit boek wordt
besproken door mevrouw dr. Mirjam
Spruijt. Gaan wij nieuwe wegen probe-
ren te vinden? Gaan wij door op de
ingeslagen weg, en is dat wel de goede
weg? Al deze vragen worden op tafel
gelegd.
Kijk op pagina 10 voor meer gegevens.
U bent van harte welkom bij deze
boeiende Augustinuslezing.

Archief lezen, bewaren of opruimen
Foto: EvdW

Handwerken 
Trees van der Ploeg en Tony de Zwart zijn al jaren – is het dertig jaar, is het
veertig jaar? – de drijvende krachten voor de handwerkochtenden. Eens per
twee weken komen degenen die dat willen en leuk vinden en er zin in hebben,
in de huiskamer bij elkaar. De deelnemers handwerken, maken kaarten, praten
en lachen, en dat heeft door de coronacrisis stil gelegen. Wat een gemis.
Daarbij zijn er helaas deelnemers ontvallen wegens ziekte en overlijden.
Toch kwam er ineens een A4-tje op de pastorie binnen, met de gebruikelijke
tekeningetjes en data om de handwerkactiviteit weer 'op de rails' te krijgen. Het
was een genoegen om weer bij elkaar te zijn, elkaar te zien en te spreken!
Fantastisch Trees en Tony, - en alle deelnemende dames! - om deze activiteit
weer op te pakken, alle goeds hiervoor gewenst.
 
EvdW
 

Hoorzitting met bisdom
Van harte welkom aan belangstellende
parochianen: maandag 13 september
a.s., 19.30 - 21.30 uur in SION:           
De toekomst van 'de Jozef'.
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Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar

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

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

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

 
 

Paus Franciscus over de
christelijke meditatie
De beoefening van meditatie heeft de
afgelopen jaren veel aandacht gekre-
gen. Niet alleen christenen spreken
erover: er is een meditatieve praktijk in
bijna alle religies van de wereld. Het is
wijdverbreid, zelfs onder mensen die
geen religieuze visie op het leven
hebben. We moeten allemaal medite-
ren, nadenken, onszelf herontdekken,
het is een menselijke dynamiek. Men
mediteert. Het is een fenomeen waar
we met een zekere instemming naar
kunnen kijken.
 
We realiseren ons echter dat dit woord,
eenmaal aanvaard in een christelijke
context, een eigenheid krijgt die niet
mag worden uitgewist. Mediteren is
een noodzakelijke menselijke dimen-
sie, maar mediteren in de christelijke
context gaat verder. Als de christen
bidt, streeft hij niet naar volledige
transparantie van zichzelf, hij zoekt
niet naar de diepste kern van het ego.
Dit is geoorloofd, maar de christen
zoekt iets anders. Het gebed van de
christen is allereerst een ontmoeting
met de Ander: de transcendente ont-
moeting met God. Mediteren is dus
naar de ontmoeting met Jezus gaan,
misschien geleid door een zin of een
woord uit de Heilige Schrift. Christelijke
meditatie is niet mogelijk zonder de
Heilige Geest. Hij is het die ons naar
de ontmoeting met Jezus leidt.
 
Er zijn veel methodes van christelijke
meditatie: sommige zijn heel sober,
andere meer gearticuleerd. Sommige
benadrukken de intellectuele dimensie
van de persoon, weer andere eerder
de affectieve en emotionele. Ze zijn
allemaal belangrijk en ze zijn het alle-

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

maal waard om beoefend te worden.
Niet alleen de geest bidt, maar de hele
mens, in zijn totaliteit als persoon. De
meditatiemethoden zijn manieren om
de ontmoeting met Jezus te bereiken,
maar als je onderweg stopt en alleen
naar de weg kijkt, zul je Jezus nooit
vinden. Je zult van de weg een god
maken, terwijl de weg een middel is om
je naar Jezus te leiden.
 
Hier is dan de genade van het christe-
lijk gebed: Christus is niet ver weg,
maar is altijd in relatie met ons. Er is
geen aspect van zijn goddelijk-mense-
lijke persoon dat geen plaats van red-
ding en geluk voor ons kan worden. Elk
moment van Jezus' aardse leven kan
door de genade van het gebed heden-
daags voor ons worden, dankzij de
Heilige Geest. Het is de Heilige Geest
die ons verbindt met deze mysteries
van het leven van Christus, zodat we
in de contemplatie van Jezus de erva-
ring opdoen van het gebed om ons
meer met Hem te verenigen.
 
En in gebed - wanneer we bidden - zijn
we allemaal als de gezuiverde melaat-
se, de blinde Bartimeüs die zijn ge-
zichtsvermogen terugkrijgt, Lazarus
die uit het graf komt... Ook wij worden
in gebed genezen zoals de blinde
Bartimeüs werd genezen, en de me-
laatse ...
 
Ook wij worden opgewekt zoals Laza-
rus, omdat het meditatiegebed geleid
door de Heilige Geest ons ertoe brengt
deze mysteries van het leven van
Christus opnieuw te beleven en Hem
te ontmoeten en met de blinde te zeg-
gen: "Heer, heb medelijden met mij!" -
"Wat wil je?" - "Zien, de dialoog aan-
gaan." En de christelijke meditatie,

geleid door de Geest, brengt ons tot
deze dialoog met Jezus. Er is geen
bladzijde van het evangelie waarin
geen plaats voor ons is. Mediteren is
voor ons christenen een manier om
Jezus te ontmoeten en zo, alleen op
deze manier, onszelf te herontdekken.
En dit is geen terugtrekking in onszelf.
Nee, het is naar Jezus gaan en bij
Jezus onszelf ontmoeten: genezen,
herrezen, versterkt door zijn genade.
 
Bron: KN

Bankjes op ons kerkhof
Sedert afgelopen juli zijn er 5 bankjes
verspreid op ons kerkhof geplaatst.
Dit om bezoekers de mogelijkheid te
geven even uit te rusten na een be-
zoek  aan de rustplaats van een gelief-
de op ons kerkhof.
Dank hiervoor aan de Beheercommi-
sie, in casu Wim Westgeest!               
                            LB

In Memoriam Anneke de
Bruijn-Visser
Op 18 juli 2021 is Anneke de Bruijn -
Visser op 85-jarige leeftijd overleden.
Wegens plaatsgebrek in dit nummer
wordt een uitgebreider In Memoriam in
het oktober-nummer geplaatst.
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veranderen kon Van Dorp toen niet
voorzien. Een vriend vroeg hem om
tijdens het Pinksterweekend mee te
gaan naar een Heilige Mis in de Jaap
Edenhal. Ondanks zijn terughoudend-
heid tot spiritualiteit werd de nieuws-
gierigheid van de it'er gewekt. Hij had
nog nooit een katholieke mis bijge-
woond en werd meteen gegrepen door
de ambiance . Het toeval wilde, dat hij,
ondanks dat hij niet gedoopt was, een
hostie ontving.
"Op het moment, dat ik die ontving, was
het alsof ik door de bliksem werd ge-
troffen . Mijn hart stond in vuur en vlam.
En ik wist het meteen zeker: dit was de
weg die ik moest gaan."
 
Zijn collega's reageerden even gea-
museerd als geïnteresseerd als hij
voor de lunch ineens een kruisje sloeg.
"Eigenlijk reageerden zij positiever dan
mijn familie", aldus Van Dorp. "Die
dacht, dat ik tot één of andere sekte
wilde toetreden."
Van Dorp nam een sabbatical om er-
over na te denken of hij zijn leven wilde
wijden aan God. Zijn collega's dachten
hem binnen een jaar wel weer terug te
zien. Maar hij vond zijn weg naar de
Broeders van Sint Jan, een jonge ac-
tieve apostolische geloofsgemeen-
schap.
Daar trad hij in en werd broeder Mat-
theus. Aan het Groot Seminarie in Den
Bosch werd hij opgeleid tot priester en
afgelopen zomer werd hij na zijn pries-
terwijding pater Mattheus. "Toen werd
ik helemaal mijzelf. Het voelt zo natuur-
lijk."
 
Kritisch
In de priorij van Sint Jan in Den Haag
ontvangt pater Mattheus samen met
de andere broeders gasten voor bezin-
ning, retraite of cursussen. Daar treedt
hij geregeld in dialoog met 'young
professionals'. "Hun kritische vragen
juich ik toe. Vanuit mijn ervaringen
probeer ik hen bij te staan op hun
persoonlijke weg." Op zijn it-kennis en
technische vaardigheden wordt in de
priorij eveneens veelvuldig een beroep
gedaan.
Daarnaast brouwt hij met de andere
broeders bier, dat wordt verkocht in de
winkel aan de Oude Molstraat. Dat is
een hedendaagse manier om in con-
tact te treden met de mensen. Een
bezoek aan de winkel vormt vaak een

Deel 2 Interview pater Mat-
theus (deel 1 stond in het
juli-augustusnummer)
 
Bedelorde
"Mijn vroegere leven staat haaks op
het bestaan, dat ik nu als pater leid",
vervolgt hij. "Nu heb ik de gelofte van
armoede afgelegd en heb al mijn ei-
gendommen weggegeven. Ik behoor
tot een bedelorde. Twee door vrijwilli-
gers gemaakte zomer- en winterhabij-
ten is alles wat ik bezit. Heel wat anders
dan de merkkleding van vroeger. Het
heeft zijn prettige kant. Ik hoef nu nooit
meer na te denken over wat ik aan
moet trekken." Dat het dragen van een
habijt ook lastige kanten heeft merkte
de pater bij het oplopen van de trap.
"Ik lag meteen op mijn gezicht," lacht
hij.
 
In zijn zoektocht naar zingeving richtte
de jonge it'er zich allereerst op de new-
age beweging. Hij hoopte daar te vin-
den wat hij zocht. Het werd een teleur-
stellende ervaring. "Bij deze vorm van
spiritualiteit wordt uit een verkeerd
vaatje getapt. Het draait hier al snel om
het ego."
 
Van Dorp besloot het spirituele de rug
toe te keren. Hij was opgegroeid in een
Wassenaars gezin, waarin religie en
spiritualiteit sowieso nooit een rol had-
den gespeeld. "Het kwam in mijn om-
geving gewoon nooit aan de orde,"
vertelt hij.
"Toen ik in de 30 was wilde ik inmiddels
wel een huisje-boompje-beestjeleven.
Een gezin stichten en vader worden",
vertelt van Dorp. Toen de relatie met
zijn vriendin strandde, besloot hij zijn
leven niet meer op te vullen met de
extreme zaken van voorheen. Hij wilde
voortaan gewoon afwachten wat er op
zijn pad kwam.
 
Gedoopt
Dat in 2002 zijn leven ingrijpend zou

Pater Mattheus in de kloostertuin

goede aanleiding om eens kennis te
maken met de orde en om de prachtige
kapel te bezichtigen.
 
Het intreden in een geloofsgemeen-
schap vraagt offers. Geloftes van ar-
moede, gehoorzaamheid en kuisheid
brengen dat met zich mee. "Ik zal nooit
een eigen gezin stichten en vader
worden. En natuurlijk mis ik in zekere
mate de genegenheid en liefde van
een vrouw. Dat blijft. Je bent en blijft
immers een mens."
"De behoefte aan materiële zaken
wordt voor mij steeds minder. Naar
dure restaurants en luxe taal ik niet
meer. Meer dan een simpele kamer
met een tafel, een stoel en een bed heb
ik niet nodig. Geld gebruik ik alleen
maar om goede dingen mee te doen."
 
Dopen
Geluksmomenten zijn voor pater Mat-
theus niet meer afhankelijk van een
adrenalinekick. "Geluk kent nu geen
pieken en dalen meer", vertelt hij. "Het
is een constant gevoel van diepe blijd-
schap. Natuurlijk zijn er wel geluksmo-
menten, die er bovenuit springen. Dat
ik het dochtertje van een goede vriend
mag dopen, is zo'n moment."
"En natuurlijk zijn er ook spanningen
die het gevoel van geluk kunnen beïn-

Pater Mattheus gaat regelmatig op de motor-
fiets heen en weer naar Wassenaar

vloeden. Het is echt niet leuk als je
wordt uitgemaakt voor van alles en nog
wat, alleen maar omdat je in een habijt
over straat loopt. Maar de liefde voor
Jezus Christus overstijgt dit alles. Een
diepe innerlijke rust en vrede is over
mij gekomen. Dat is waar ik naar ge-
zocht heb. Dat heb ik gemist in mijn
oude leven. Het is niet het ego dat mij
gelukkig maakt. Geluk is mijn leven in
dienst stellen van God en van de
ander. Dat is mijn devies tegenwoordig!"
 
Bron: Algemeen Dagblad
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Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klach-
ten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen,
tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

Pastor Van Vliet benoemd tot
lid van het PT met ingang
van 1 september
Begin juli werd bekend dat  pastor dr.
Van Vliet met ingang van 1 september
a.s. lid van het Pastorale Team wordt
voor zijn halve dagtaak;  hij is al meer-
malen bij ons in de kerk op zondag
celebrant geweest. 
Dit betekent  gedurende een korte tijd
een uitbreiding van het PT, want eind
december gaat diaken Brink ons ver-
laten, want hij gaat dan met pensioen.
Hoe dan ook, wij spreken een warm
welkom uit voor pastor Van Vliet en
hopen dat hij in onze parochie prettig
zal kunnen werken.       
Noot: zie het interview met pastor Van
Vliet op blz. 9 en 10 van dit nummer. 
                       LB

Laatste assistent-misdienaar
van lichting juni-2021 van de
Eerste communicanten
Op zondag 20 juni jl. was als laatste
Eerste communicant van de lichting
juni 2021 de beurt aan Lander om as-
sistent-misdienaar te zijn. Hij ging - net
zoals zijn voorgangers in de afgelopen
maanden - op de foto.                         
                       LB

Misintenties voor septem-
ber 2021
Misintenties voor het september-
nummer van De Augustinus
 
Zondag 29 augustus: Anneke de
Bruijn-Visser, Emiel van Veen (jrgt),
Dirk Eduard de Vlugt, overleden
familie Van Paridon-de Koning
 
Vrijdag 3 september: Anneke de
Bruijn-Visser
 
Zondag 5 september: Anneke de
Bruijn-Visser, Laurentius Adolf Kus-
ters, Antje Vinkestijn-van der Ham,
Familie Oosterveer-Compier
 
Zondag 12 september: Ton Gordijn
 
Zondag 19 september: Laurentius
Adolf Kusters, Maria Johanna Kou-
wenhoven, Johan van Paridon, Nico
Mooijman, Marti van Deursen-Hak-
keling, Aad Bakker, overleden ou-
ders Knaap-Remmerswaal, overle-
den ouders Van Veen-Goldhagen,
overleden ouders Remmerswaal--
van Winsen, overleden ouders El-
gershuizen-van der Holst
 
Zondag 26 september: overleden
ouders Kortekaas-de Jong
 
Zondag 3 oktober:  Antje Vinken-
stijn-van der Ham (jrgt), familie
Oosterveer-Compier
 

Kerkelijk huwelijk op 17 juli
jl.
Op 17 juli jl. werd het eerste kerkelijk
huwelijk van dit jaar gesloten in onze
kerk. Het betrof de bruid Laurence van
der Loo en de bruidegom Damien
Rousseleau. Bruid Laurence is de
oudste dochter van onze parochianen
Erik en Kashida van der Loo. De
plechtigheid werd geleid door pater
Mattheus van de Broeders van Sint Jan
uit Den Haag.         
Uiteraard feliciteert de parochie  het
bruidspaar met hun huwelijk.               
                                 LB     
(zie de 3 foto's in de kolom hier rechts) 
                                

De bruid wordt 'weggegeven' door haar vader
Erik van der Loo

Het zegenen van het bruidspaar door pater
Mattheus

Het bruidspaar bij het verlaten van de kerk

                     Bron: nl.pininterest.com
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PAROCHIE H. AUGUSTINUS
 
Pastoraal Team
Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij
overlijden: 06 4942 3242
Pastoor Rochus Franken,
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
e-mail: rochusfranken@outlook.com
Kapelaan Boris Plavčić, referent Katwijk
tel. 06 4351 4595, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar
e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl
Pastor Kees van Vliet
tel. 06 1594 8952, Rijnsburgerweg 4-027,
2215 RA Voorhout
e-mail: ctm.van.vliet@planet.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 oktober 2021
uiterlijk 13 september 2021:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 2 - 31 oktober 2021
Verschijningsdatum: 28 sep. 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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