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November
De historie van de begraafplaats Oud
Eik en Duinen in Den Haag gaat ver
terug: naar een klein kerkhofje in 1247.
Dit behoorde bij de kapel van het gehucht Eik en Duinen. De restanten van
deze kapel torenen hoog uit boven de
indrukwekkende grafmonumenten.

Ruïne van de kerk van Eikenduinen
Foto: Wikipedia

U vindt er grafmonumenten - er zijn
diverse wandelingen uitgezet op deze
mooie begraafplaats - van vele bekende Nederlanders.
J.J. Brandes (1884-1955) was een
toonaangevende architect van De
Nieuwe Haagse School.
Hij hanteerde een bouwstijl die tussen
1920 en1940 een stempel op de Haagse nieuwbouwwijken drukte.
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Piet Moeskops (1893-1964) was een
wielrenner uit Loosduinen; hij veroverde in 1921 zijn eerste wereldtitel 'sprint
op de baan' en herhaalde dat nog vier
maal. Hij miste Olympisch goud in
1928, maar bleef te boek staan als
beste Haagse baanrenner van deze
eeuw.
Willy Derby (1886-1944, pseudoniem van W.F.C. Dieben) was de
broer van Lou Bandy. Een Nederlandse zanger die de meeste populariteit
genoot in de periode tussen de twee
wereldoorlogen in. Twee van Willy
Derby’s bekendste liederen waren
'Daar bij die molen' en 'Twee ogen zo
blauw'!
Willem Drees (1922-1988), ofwel
'Vadertje Drees’, de in 1988 overleden
minister-president W. Drees (19481958), onder wiens formatie een kabinet werd gevormd waarbij de eerste
vrouwelijke minister werd benoemd
(dr. Marga Klompé) en grondlegger
van de Algemene Ouderdoms Wet
(AOW). Waarvoor velen van ons nu al
jaren dankbaar mogen zijn!
Over Drees doen allerlei anekdotes de
ronde, zoals over zijn spreekwoordelijke zuinigheid. Tijdens een bezoek van
Amerikaanse inspecteurs voor de
Marshall-hulp zou hij zijn gasten op
thee met mariakaakjes hebben getrakteerd (wat voor de gasten reden zou
zijn geweest om overtuigd te zijn van
een zuinig financieel beleid in Nederland).
Hoewel deze anekdote waarschijnlijk
niet op waarheid berust, klopt het beeld

van zuinigheid wel. Aan zijn eenvoudige levensstijl, ook volgehouden toen
hij minister-president was (lid van 'de
Blauwe Knoop’), had de voormalige
wethouder van 's-Gravenhage de bijnaam 'boekhouder van Nederland' te
danken.
Veel boeiende en illustere Nederlanders hebben een waardige plaats op
Oud Eik en Duinen gekregen.
Emmy van der Wilk, 2e secretaris
Bronnen: Oud Eik en Duinen en
Wikipedia

Herdenkingsmonument op de begraafplaats
Oud Eik en Duinen. Foto: EvdW

Bij de voorplaat
Op 11 november vieren we het feest
van Sint Maarten, die zijn mantel in
tweeën sneed ten behoeve van een
arme zonder kleren. Dit is een schilderij van Anthony van Dyck uit 1618.
Bron: Wikipedia

Hoop dat onze liefde blijft bestaan
Twee november a.s. vieren we Allerzielen. We denken aan onze
dierbaren die overleden zijn en die je zo vreselijk kunt missen. We
willen lichtjes voor hen aansteken in de vieringen.
Deze zomer was het 24 jaar geleden dat prinses Diana overleed.
Iemand deed in de media alsof hij een boodschap van haar had
ontvangen: “Ik zal altijd bij jullie zijn. Ik ben er in de zon en de
wind. Ik ben er zelfs in de regen. Ik ben in de bloemen en in de
lucht. Ik ben overal.”
Ik begrijp dat dit een populair geloof is. Maar persoonlijk is dit
volstrekt onvoldoende voor mij. Het is bijna 28 jaar geleden dat
mijn vader overleed. Ik voel hem echter niet in de regen en de
zon, noch in de bloemen en de lucht. Want wat ik het meeste mis,
is zijn persoon! Ik wil gewoon weer met hem kunnen praten, zoals
vroeger. Ik wil tegen hem kunnen zeggen dat ik van hem hou.
In mijn hart leef je voort
Als je van iemand houdt wil je hem of haar terugzien. Liefde zegt:
“Voor mij, in mij, blijf je altijd leven. In mijn hart leef je voort.”
Fundamenteel in ons katholieke geloof is, dat God liefde is. En
als God liefde is, zegt Hij dat ook.
"Bij mij zul je altijd blijven leven."
Liefde is iets wat tussen personen gebeurt. Onze dierbaren leven
bij God. En wij zullen ze daar terugzien, niet als deel van de
energie van het heelal maar als persoon. Uiteindelijk gaat het hier
over hoop. Hoop dat liefde blijft bestaan. Hoop dat onze liefde
voor onze dierbaren blijft bestaan.
Mogen u en ik dat ervaren met Allerzielen: hoop dat we onze
geliefden zullen terugzien.
Pastoor Rochus Franken
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COLOFON
De Augustinus is een uitgave van de parochie
H. Augustinus en verschijnt 10 keer per jaar.
Redactieadres:
redactie@parochie-augustinus.nl
Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken
Eindredacteur: Els van Leuken
2e Eindredacteur: Anneke van der Valk
Locatieredacteuren:
Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen
Oegstgeest: vacature
Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen
Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der
Wilk, vacature
Rubrieksredacteuren:
Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn
Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk
Augustinus, 6 in 1: vacature
Pastoraal Team/Spiritualiteit:
Diaken George Brink
De Augustinus-kids:
Anneke van der Valk
Website: www.
parochie-augustinus.nl
Drukker: Editoo B.V. te Arnhem
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Pastoraal Team
De installatieviering van ons nieuwe
teamlid op 11 september, pastor Kees
van Vliet, was een goed bezochte
viering en een mooi welkom voor de
nieuwe priester die ons pastoraal team
is komen versterken. Pastoor Rochus
Franken heette hem welkom namens
ons allen en vicaris- generaal Lex van
Deelen heeft hem officieel bij ons in de
parochie geïnstalleerd.
Sinds september is er weer de mogelijkheid om tijdens de week de eucharistievieringen in verzorgingshuizen bij
te wonen. Meer informatie over de tijden en locaties kunt u vinden in het
rooster in deze Augustinus.
V.l.n.r. kapelaan Boris Plavčić, diaken George Brink, pastoor Rochus Franken, pastor Kees van
Vliet en diaken Peter Winnubst

Einde en nieuw begin
In het begin van de maand november
staat de Kerk meer dan anders stil
bij het einde van ons aardse leven. We
denken aan onze dierbaren die overleden zijn. Op 1 november, met Allerheiligen, eert de Kerk al die mensen
die nu al dicht bij God zijn, in de hemel.
Zij vormen daar, samen met de engelen, de hemelse Kerk die God onophoudelijk looft en die voor ons bidt en
smeekt. En op 2 november, Allerzielen, herdenken we de mensen die ons
in het afgelopen jaar ontvallen zijn en
bidden we voor al die mensen die nog
op weg zijn naar de onmiddellijke nabijheid van God.
We zijn blij dat we deze dagen ook
weer echt samen in de kerk kunnen
vieren en dat we niet hoeven te volstaan met gestreamde vieringen. Juist
bij het herdenken van onze doden is
het troostrijk echt samen te kunnen
komen om te bidden en de hoop te
sterken op leven dat sterker is dan de
dood en licht dat de duisternis zal
overwinnen.
In deze maand denk ik zelf ook aan
een ander einde: het einde van mijn
pastorale werk hier in de parochie H.
Augustinus. Acht jaar heb ik met plezier en, naar ik meen, met toewijding
in uw midden gewerkt en naar mijn
vermogen Gods aanwezigheid in ons
midden mogen uitdragen. Nu komt er
aan die tijd een einde en daarmee ook
aan mijn werk in een vaste aanstelling,
want ik ga met emeritaat. Dierbare
herinneringen blijven en ik zal mij met
u verbonden blijven voelen.
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In oktober ben ik met een groep mannen van KingsMen op reis gegaan naar
de abdij van St. Martin du Canigou in
de Pyreneeën. We hebben dagen
doorgebracht in bezinning en gebed en
we hebben de Pic du Canigou beklommen, de hoogste berg in dat deel van
de Pyreneeën. We hebben daar, in de
bergen, naar vermogen God en onszelf in de ogen gekeken. Terugkerend
naar Nederland had ik het sterke gevoel aan een nieuwe, veelbelovende
tijd in mijn leven te beginnen, met
nieuwe mogelijkheden, voor mijn gezin
en voor mijn inzet voor Gods Kerk.
Een nieuw begin: God maakt ons dat
steeds weer mogelijk, door Jezus die
voor ons gestorven is en is opgestaan
tot nieuw leven. Met Hem kunnen ook
wij steeds weer herleven, steeds weer
een nieuwe start maken. Hier al in het
aardse bestaan en ooit, als wij gestorven zijn, voorgoed in zijn eeuwige
Licht. Moge dat Licht in deze donkere
dagen met u zijn, ook als u rouwt om
wie u ontvallen is. Moge het u leiden
naar nieuwe hoop en nieuwe vreugde,
door alle donker heen, in de zekerheid
dat we in liefde verbonden blijven met
elkaar, met God, en met allen die ons
zijn voorgegaan.
Diaken George Brink

Uit het Pastoraal Team
Na lange tijd van restricties is het fijn
dat we weer naar de mis kunnen, zonder ons van tevoren aan te melden. Het
is een mooi gezicht velen van u terug
te zien in de kerkbanken!

Tot onze spijt hebben we moeten besluiten om de parochiebrede gezinscatechese op 21 november in Voorschoten uit te stellen tot februari. Het is in
deze tijd van oplopende Covid-besmettingen niet verstandig om met
zovelen samen te komen. In januari
zullen wij graag de draad oppakken en
we hopen dan in februari weer samen
te kunnen komen met alle gezinnen uit
de gehele parochie.
De Allerzielenvieringen van 2 november zullen zoveel mogelijk als vanouds
plaatsvinden in alle kernen. Daarna
zullen, in de kernen waar dit het gebruik is, de graven worden gezegend
door een lid van ons Pastoraal Team.
De nabestaanden van onze dierbare
overledenen die een uitvaart hebben
gehad in een van onze kerken, zullen
een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor deze viering.
Tenslotte wil ik het graag nog hebben
over het afscheid van onze gewaardeerde collega diaken George Brink.
Hoezeer wij hem ook zullen gaan missen, eerst gaan wij ons voorbereiden
op een mooi afscheid. De laatste
werkdag van diaken Brink zal eind
november zijn, zijn officiële afscheid
zullen wij op zondag 12 december
vieren, in de St. Jozefkerk in Wassenaar, met een mooie mis en daarna
een receptie in de Warenar. Daar krijgt
u de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van diaken George
Brink.
Ik hoop u snel weer te mogen begroeten in een van onze kerken.
Namens het Pastoraal Team,
Diaken Peter Winnubst

Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk
en met elkaar op weg te gaan in geloof,
als leerlingen van de Weg die Jezus
is”, schrijft de bisschop.
“In het Nieuwtestamentische boek
Handelingen van de Apostelen wordt
van de eerste christenen gezegd dat
zij mensen van de Weg worden genoemd. Op de eerste plaats doet deze
aanduiding denken aan de persoon
van Jezus zelf die in het Evangelie
zegt: "Ik ben de weg, de waarheid en
het leven" (Johannes 14, 6). Op de
tweede plaats wordt duidelijk dat de
christenen als mensen van de Weg
samen op tocht zijn. Hun gezamenlijke
weg in geloof wordt gekenmerkt door
geloofstrouw en gemeenschapszin.”
Geplande gesprekken ‘diocesane
fase’
In het bisdom Rotterdam staan in de
‘diocesane fase’ van de bisschoppensynode tussen oktober 2021 en maart
2022, naast de openingsmis op 17
oktober 2021, de volgende momenten
van overleg en uitwisseling gepland:

Wereldwijd gebed
Eén miljoen kinderen baden de rozenkrans.
2021 Jaar van Sint Jozef
Bidden voor vrede en eenheid verandert je hart. Niet alleen van jezelf, maar
ook van mensen om je heen. De heilige Padre Pio beloofde eens: “Wanneer
één miljoen kinderen de rozenkrans
bidden, zal de wereld veranderen.”
Daarom baden op 18 oktober over de
hele wereld één miljoen kinderen de
rozenkrans voor eenheid en vrede.
Dit jaar hebben we extra aandacht voor
Sint Jozef, de man van Maria.
Over de hele wereld hebben kinderen
op 18 oktober de rozenkrans gebeden.
DEED JE OOK MEE?
Wij nodigen ouders, grootouders,
leerkrachten, priesters, diakens en
anderen werkzaam in het pastoraat uit
om samen met kinderen de rozenkrans
te bidden voor vrede en eenheid in de
wereld.
Bron: Kerk in Nood

Bisschop Van den Hende nodigt uit voor gezamenlijke
start van 'diocesane fase'
Op zondag 17 oktober begon de ‘diocesane fase’ van de bisschoppensynode die in 2023 zal plaatsvinden in
Rome ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Op verzoek van paus Franciscus ging het
bisdom Rotterdam van start met een
bisdombrede eucharistieviering, om
15.00 uur in de kathedraal in Rotterdam.
“U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd”, schrijft bisschop Van den
Hende in een brief aan pastorale beroepskrachten, bestuursleden en alle
andere gelovigen van het bisdom Rotterdam. “En het verzoek is: kom niet
alleen, maar vraag mensen mee, zodat
we deze diocesane fase ook daadwerkelijk samen kunnen starten vanuit ons
geloof in Christus.”
“De term ‘synodaliteit’ komt van het
Griekse woord ‘sunodos’, dat bestaat
uit twee delen: ‘sun’ (samen) en ‘hodos’ (weg). Gevraagd wordt om als
leden van de Kerk samen met de Heer

• ontmoeting met de priesterraad
• ontmoeting met het moderatorenberaad
• ontmoeting met de REA
• ontmoeting met de DCI
• ontmoeting met de PCI-en
• ontmoeting via de bisschoppelijk
gedelegeerde onderwijs
• ontmoeting via de bisschoppelijk
gedelegeerde oecumene
• ontmoeting via de bisschoppelijk
gedelegeerde categoriaal pastoraat
• ontmoeting met religieuzen
• ontmoeting met de theologiestudenten via de rector van Vronesteyn
• ontmoeting met migrantengemeenschappen
• ontmoeting met de parochiebesturen
(per vicariaat)
Bron: Bisdom Rotterdam

Gezamenlijk op weg. Foto: Ramon Mangold
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Spiritualiteit

Door Jezus heeft de christelijke dood
een positieve betekenis gekregen.
‘Voor mij is leven Christus en sterven
winst.’ (Fil. 1,21)
Sint Paulus zei ook: “Als wij met Hem
gestorven zijn, zullen wij met Hem
leven.” (II Tim. 2,11)
Ons doopsel betekent dat we ‘sterven
met Christus’, om nu al op aarde een
nieuw leven te beginnen.

Wat gebeurt er met mij wanneer ik dood ben?
Met Allerzielen staan we stil bij en
gedenken we onze dierbare overledenen. Vaak gaan de mensen dan naar
de kerk of begraafplaats om een kaars
aan te steken en te bidden. Het is een
bijzondere dag waarop we ons weer
sterk verbonden weten met onze geliefden die niet meer onder ons zijn.
Veel mensen kennen de ervaring dat
het moeilijk is om te geloven dat de
dood echt het einde is, wanneer iemand van wie je veel houdt sterft. Die
liefde kan toch niet zomaar voorbij zijn?
Er moet toch meer zijn? Jezus geeft
ons antwoord op deze vragen en zijn
antwoord geeft ons ook meteen hoop
en blijdschap waar we veel troost uit
kunnen halen voor het gemis van onze
geliefden.
Jezus zegt: “Ik ben de verrijzenis en
het leven. Wie in Mij gelooft mag dan
wel sterven, toch zal hij leven en iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal in
eeuwigheid niet sterven.” (Joh.
11,25-26)
De meeste mensen zijn op zijn minst
een beetje bang voor de dood. Ook al
geloof je in de verrijzenis: het is zo
definitief, zo onbekend. Het betekent
afscheid nemen van alles wat we kennen. Als je dood gaat, ben je alleen en
heb je niets meer aan je bezit. Zelfs
Jezus was bang toen Hij zijn lijden en
dood tegemoet ging (Mt 14,33-36).
Toch is die angst eigenlijk niet nodig,
want het leven stopt niet maar zal
doorgaan. Daarom bidden we in de
heilige Eucharistie voor de overledenen: “Gij neemt het leven, God, niet
van ons af, Gij maakt het nieuw, dat
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geloven wij op uw woord; en als ons
aardse huis, ons lichaam, afgebroken
wordt, heeft Jezus al een plaats voor
ons bereid in uw huis, om daar voorgoed te wonen” (Prefatie van de Overledenen I).
Tijdens je leven kun je in vrijheid kiezen
om de liefde van God te beantwoorden
of juist niet. Beantwoord je deze liefde
door God te beminnen met geheel je
hart, je ziel, verstand en al je krachten
en je naaste als je zelf, dan is de dood
alleen een overstap naar het andere
leven met God voor altijd, waar geen
pijn meer is of oorlog of natuurrampen.
De lichamelijke dood beëindigt dit
aardse leven en we gaan naar onze
definitieve bestemming, eventueel via
het vagevuur. In onze bestemming, de
hemel, is de verlossing van Christus
voor ons compleet en zullen we voor
altijd bij God kunnen zijn.

Bron: bisdom Rotterdam

Het is goed dat we ons voorbereiden
op het uur van onze dood. Dat kunnen
we doen door God te vragen om ons
te verlossen van een plotselinge en
onvoorziene dood.
Door de Moeder van God te vragen
voor ons ten beste te spreken ‘in het
uur van onze dood’ (Weesgegroet) en
door ons toe te vertrouwen aan de
heilige Jozef, patroon van een goede
dood.
Wij geloven dus dat we na de dood
zullen verrijzen.
‘Dan zullen zij die het goede deden, uit
de graven te voorschijn komen tot de
opstanding ten leven, maar die het
kwade deden, tot de opstanding ten
oordeel. (Joh. 5,29)
God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit de dood, Hij zal ook ons doen
opstaan door zijn kracht.
Kapelaan Boris

Spiritualiteit
Ook voor ons kan zij een voorbeeld en
een voorspreekster zijn, zoals Mother
Teresa van Calcutta dat ook is. Van
Elisabeth zijn onder meer de volgende
namen afgeleid: Elisa, Els, Ilse, Isabella, Liesbeth, Bettie, Lisette, Ellen.
Jammer jongens en mannen, het zijn
allemaal meisjesnamen. Maar…, wij
kunnen ons wel door haar laten inspireren! Vergeet dus de 17e november
niet.
Pastor Kees van Vliet

Gebed van de maand
Bron: heiligen.net

Heilige van de maand:
H. Elisabeth van Hongarije
Als bijzondere heilige van de maand
november zouden we kunnen denken
aan de H. Willibrord (7 nov.; twee parochiekernen van onze parochie hebben hem als patroon) of aan de H.
Clemens (23 nov.; de derde opvolger
van Petrus als paus van Rome). Ik kies
er echter voor om uw aandacht te
vragen voor de H. Elisabeth. Haar
gedachtenis wordt gevierd op woensdag 17 november.
Je kunt zeggen dat, zoals Moeder
Teresa van Calcutta in onze tijd wordt
gewaardeerd om haar liefdadigheid en
haar inzet voor de kastelozen (in India
en elders), dat zo in de 13e eeuw en
daarna Elisabeth werd gewaardeerd
om haar liefdadigheid en haar zorg
voor de zieken. Zij was van adel, werd
uitgehuwelijkt en stichtte naast haar
kasteel op de Wartburg een ziekenhuis, waar zij ook zelf de zieken verzorgde. Haar man overleed op een
kruistocht in 1227, toen zij nog maar
twintig jaar oud was. Zij verkocht haar
erfenis, gaf de opbrengst aan hulpbehoevenden en stichtte in Marburg een
Franciscusgasthuis. Ook hier zorgt zij
zelf voor zieken en doet zij het werk dat
niemand anders wil doen. Helaas sterft
zij al na vier jaar, dus op 24 jarige
leeftijd.
Haar naam en faam verspreidden zich
snel. Zij wordt afgebeeld met de rozen
van liefdadigheid. Nog steeds zijn er in
Duitsland en allerlei andere landen
kloosterzusters, instellingen, caritasverenigingen, tijdschriften etc. die naar
haar genoemd zijn.

Mij is gevraagd om voor dit nummer
van De Augustinus het 'Gebed van de
maand' te verzorgen. Welnu, er zijn
diverse mooie gebeden die met de
maand november te maken hebben.
Dit is immers de maand van Allerheiligen, van Allerzielen, van de herfst, etc.
Ik kies er echter voor om u als lezer(es)
een gebed aan te bevelen, dat mij in
augustus werd toegemaild door het
Centrum voor Priesteropleiding van
ons Bisdom, door Vronesteyn. Het
heeft als opschrift: 'Gebed voor toekomstige priesters'. Maar wat de inhoud betreft kunt u het ook bidden voor
huidige (!) priesters, diakens, pastoraal
werkers, etc. Ja, laten we het ook bidden voor de vrijwilligers (m/v) in onze
parochie. Laten we het vaak bidden
voor allen (!) die het Rijk Gods willen
dienen. Nog een toevoeging: het
mooie gebed komt van Kardinaal
Montini, de latere paus Paulus VI (was
paus van 1963 tot 1978).

Gebed voor toekomstige priesters
Heer, geef uw dienaren een ruim hart,
open voor uw gedachten,
gesloten voor elk onwaardig streven
en menselijke wedijver;
een ruim hart, altijd weer bereid naar
het uwe toe te groeien;
een ruim hart, zo wijd als de wereld, zo
groot als de Kerk;
bereid ook om allen lief te hebben,
om allen te dienen, om allen dichter bij
U te brengen.
Amen.
Pastor Kees van Vliet

Digitale adventsretraite 2021
van de jezuïeten
'Hoop bedriegt niet' is de titel van de
adventsretraite 2021. De retraite gaat
op zondag 28 november van start en
loopt tot zaterdag 25 december. Er
nemen ruim 20.000 retraitanten uit
Nederland en Vlaanderen deel aan
deze vijftiende digitale retraite van de
jezuïeten. De retraite is geschreven
door jezuïet Jan Stuyt.
Jan Stuyt zegt over deze retraite: “De
decembermaand is voor veel mensen
een drukke periode. Een echt feest is
iets waar je naar uitkijkt: laat je niet
overvallen door Kerstmis. De digitale
retraite geeft je de kans om je voor te
bereiden op dit feest. Een kwartier per
dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woorden: hoop,
verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen op bezoek
als zij zich daarvoor open stellen.”
U kunt zich voor deze gratis digitale
retraite inschrijven, door uw e-mailadres op te geven via
www.ignatiaansbidden.org.
Deelnemers aan de digitale retraite
krijgen dagelijks een gebedsmail met
bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips.
Geleide meditaties via ZOOM
Deelnemers aan de retraite worden
tijdens de Advent iedere zaterdag uitgenodigd om deel te nemen aan de
geleide zoom-meditaties van een half
uur. Die worden verzorgd door de auteur van de digitale retraite, jezuïet Jan
Stuyt. Afgelopen jaar is gebleken dat
deze meditaties het gevoel verbonden
te zijn met de 20.000 andere digitale
retraitanten, versterken.
Bron: ignatiaansbidden.org

Bron: Ignatiaans bidden
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Maandkalender NOVEMBER 2021
01
02
07

Allerheiligen
Allerzielen
Willibrordzondag
16.00 u Oeral Kozakkenkoor, Katwijk, p.14
13 en Byzantijnse vieringen, St. Jozef, p.25
14

14
17
19
28

15.30 u Jubileumconcert DGH, p.24
20.00 u Orgelbespeling en koor, HL, p.22
H. Elisabeth, p.7
Jubileumprogramma Katwijk, p.14
Begin van de Advent, adventsretraite, p.7
19.00 Advent Carol Service, HL, p.22

Adventsactie 2021: verbeteren van de
geboortezorg in Somalië
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op
goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de
zwangerschap, de bevalling en de periode erna.
De werkgroep MOV H. Augustinus heeft er dit jaar voor
gekozen om het project in Somalië onder de aandacht te
brengen.
Somalië is aan het herstellen van 20 jaar burgeroorlog en
een recente hongersnood. Droogte, overstromingen, gebrek aan voedsel en conflicten ontwrichten de economie.
Bijna een derde van de inwoners kan niet voorzien in het
levensonderhoud en is afhankelijk van humanitaire hulp.
Werkloosheid, droogte en bestaansonzekerheid hebben
ertoe geleid dat ruim een miljoen mensen ontheemd is
geraakt in eigen land. De kwaliteit en bereikbaarheid van
de gezondheids- en geboortezorg zijn in het hele land
ronduit slecht. De meeste zwangere vrouwen maken gebruik van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met
de gebrekkige voorzieningen, tot een extreem hoog sterftecijfer van moeders en pasgeboren baby’s.
In 2020 is er in de stad Burdhubo, in het zuiden van Somalië, een gezondheidscentrum opgezet dat aanstaande
moeders professionele geboortezorg en begeleiding biedt.
Het blijkt echter moeilijk om de aanstaande moeders met
deze zorg te bereiken. Ze zijn nauwelijks op de hoogte van
de mogelijkheden, en culturele tradities belemmeren het
gebruik van deze zorg. Het project is erop gericht om het
belang van deze geboortezorg duidelijk te maken, het
vertrouwen erin te laten toenemen en te organiseren dat
het een herkenbare plek krijgt in de bestaande lokale gezondheidszorg.
Met dit project willen we in de stad Burdhubo en de omliggende kampen voor ontheemden professionele geboortezorg en begeleiding bieden aan 720 zwangere vrouwen,
240 jonge moeders en 150 pasgeborenen. De traditionele
vroedvrouwen worden hierbij als doorverwijzers ingezet.
Verder ontvangen 150 kinderen jonger dan vijf jaar inentingen tegen infectieziektes.
Wilt u het project steunen? Uw bijdrage is enorm welkom.
Wilt u het project steunen? Uw bijdrage is enorm welkom.
U kunt uw gave deponeren in de olifanten die weer achter
in de kerken staan. Ook kunt u geld doneren in de collecten
tijdens de Advent of u kunt uw gift overmaken op
rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
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Bron: Adventsactie

Diaken blijft George zijn leven lang
Roeping
“Als kind wilde ik al voor de kerk gaan werken’’, zo sprak
diaken George Brink toen ik hem vroeg hoe hij zich voelde,
nu zijn afscheid - het einde van zijn werken in een vaste
aanstelling - nadert. George Brink groeide op in een hervormd gezin. Al heel jong had hij het gevoel geroepen te
worden door God. Zijn idee was aanvankelijk om dominee
te worden. Dit zou anders uitpakken. Al in zijn jeugd ging
George met een katholiek vriendje naar diens kerk. Dat
sprak hem aan, de rituelen, de geuren, de kleuren, de
beelden en de hele sfeer. Anders dan in de protestantse
kerk, waar de liturgie en de gebouwen veel ‘kaler’ zijn en
waren.
Studie
Als tiener verlaat George de kerk: hij wil eerst ontdekken
wie de mens ten diepste is, voordat hij weer over God wil
denken. Hij studeert psychologie. Hij vindt inspiratie bij Jung
(Carl Gustav Jung, psychiater, 1875-1961), die het belang
van het religieuze voor het psychische functioneren van
mensen benadrukte. In het begin van de jaren ’80 vindt hij
de weg terug naar de Kerk, de katholieke Kerk. Op Pinksteren 1983 ontvangt George het H. Vormsel in de Hartebrugkerk in Leiden. Hij doet er allerlei vrijwilligerswerk. Na
de voltooiing van zijn studie psychologie gaat hij werken in
de gezondheidszorg en in het bedrijfsleven, hij verzorgt er
onder meer trainingen. Rond 1992 besluit hij dat hij helemaal voor de Kerk wil gaan werken. Hij gaat theologie
studeren aan de Katholieke Theologische Universiteit in
Utrecht.
Weer een keuze
Celibatair priesterschap of leven en werken vanuit het huwelijk? Over deze vraag heeft George zich tijdens zijn
studie grondig bezonnen. Uiteindelijk kiest hij voor het
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laatste. Hij ontmoet Marjolein en nog tijdens zijn studie, in
1996, trouwt hij met haar. Tot hun vreugde wordt binnen
een jaar hun eerste kind geboren, Daniël, waarna een
tweeling volgt, Rebecca en Julia. De kinderen zijn inmiddels
volwassen en uitgevlogen.
Wijding
George wordt in 1997 geestelijk verzorger in een verpleeghuis in Alphen aan den Rijn. In januari 2001 wordt hij pastoraal werker in een parochie in Roelofarendsveen en
omstreken. In 2005 ontvangt hij de diakenwijding, nadat hij
zich daar enkele jaren op heeft voorbereid op Vronesteyn,
het diocesane centrum voor de opleiding van priesters en
diakens. Zo beantwoordt hij ten volle de roeping die hij al
in zijn vroege jeugd voelt. Tot op de dag van vandaag is
George dankbaar voor deze wijding. Hij voelt zich erdoor
verbonden met de traditie die vanaf de apostelen door
handoplegging is doorgegeven in het gewijde ambt. Diaken
blijft George zijn leven lang.
Abdij
In de jaren '80 maakt George kennis met de benedictijnen
in de St. Paulusabdij in Oosterhout. De stilte, het dagritme,
de gebeden, ze spreken hem aan. Vanaf 1990 gaat hij naar
de benedictijner St. Adelbertabdij in Egmond. Hij is met
deze abdij verbonden als oblaat, een verbintenis waarbij hij
beloofd heeft ook buiten de abdij te leven vanuit de benedictijnse spiritualiteit van gebed, stilte en toegewijd werk.
Niet alleen de stilte, maar ook de liefdevolle sfeer in de abdij
doet hem goed. Vooral als het noodlot toeslaat. De broer
waar George het meest mee optrok komt om bij een
treinongeval in 1992, een gebeurtenis die hem hevig aangrijpt. Later realiseert hij zich dat deze ervaring hem helpt
zich goed te kunnen verplaatsen in de ervaringen en gevoelens van mensen die een groot verlies lijden. Bij zijn
werk in verpleeghuis en parochie ontmoet George voor zijn
gevoel in elke mens Christus, in liefdevolle en in verdrietige
gebeurtenissen.
Parochie H. Augustinus
In 2013 wordt George benoemd in de parochie H. Augustinus. Hij wordt er locatiereferent voor Wassenaar en samen met pastoor Hagen - taakreferent voor liturgie. Hij
ervaart de veelzijdigheid van het werken in de parochie. De
liturgie, het pastoraat, de samenwerking met zoveel gemotiveerde vrijwilligers in werkgroepen, die samen de parochie
dragen. De activiteiten voor gezinnen en kinderen in de
Gezinskerk Wassenaar en in de parochiële gezinscatechese liggen hem na aan het hart. Fantastisch hoe zich dat dankzij bezielde vrijwilligers - heeft ontwikkeld. Van een
kleine groep enthousiastelingen tot een volle kerk met gezinnen en kinderen. Een hoopvolle ontwikkeling! Ook al
gaan de absolute aantallen parochianen helaas omlaag,
het gaat vooral om de bezieling in de gemeenschap en om
de enthousiaste betrokkenheid van een nieuwe generatie.
Het is pijnlijk dat we volgend jaar de St. Jozefkerk verliezen,
tegelijk is het mooi om te zien dat gezinnen met kinderen
al enkele jaren goed de weg naar de centrale kerk van
Wassenaar, de St. Willibrordus, weten te vinden. En dat
veel vrijwilligers van de St. Jozef en ook De Goede Herder
daar al hun bijdrage leveren.

Diaken George Brink in de chrismamis op 9 september 2020 in de kathedraal van Rotterdam. Foto: Ramon Mangold, bisdom Rotterdam

"Soms moeten we snoeien om de struik weer te laten
groeien."
Toekomst
George is van plan dienstbaar te blijven aan de Kerk, ook
al werkt hij straks niet meer in een vaste aanstelling. Eerst
de agenda leegmaken, en zich erop bezinnen welke activiteiten hij straks wil gaan oppakken. Dat lijkt hem een goede
manier om zijn emeritaat in te luiden. Na 25 jaar werk in het
verpleeghuis, en 21 jaar werk in parochies is het goed om
nu meer tijd vrij te maken voor zijn gezin.
Dank George voor het delen van veel van wat je in je leven
hebt meegemaakt, waardoor je geworden bent die je nu
bent. Het moge jezelf en je gezin goed gaan.
EvdW

V.l.n.r. Ton Beijersbergen, diaken George Brink en Monique Moonen op
een van de foto's, die eind september 2020 in de Wassenaarse winkelstraat en online te zien waren op de fototentoonstelling Global Goals.
Doel daarvan was mensen bewust te maken en op te roepen bij te dragen aan het behalen van de Global Goals in 2030. Foto: PR
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Afscheidsviering en receptie diaken Brink
Diaken George Brink, locatiereferent in Wassenaar,
bereikt op 23 december 2021 de AOWgerechtigde leeftijd en zal dan onze parochie verlaten.
De afscheidsviering staat D.V. gepland op zondag
12 december 2021 om 14.00 uur in de St. Jozefkerk
te Wassenaar. Aansluitend zal er een afscheidsreceptie zijn in de Warenar, Kerkstraat 75 te Wassenaar, van 16.00 - 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur).
Het vriendelijke verzoek aan u om de diaken niet in
de kerk de hand te schudden. Na de viering gaat
hij naar de Warenar en begeeft hij zich onder de
gasten. U heeft daar alle tijd om afscheid van hem
te nemen.
Cadeau namens de parochie
Het bestuur zal namens de parochie een mooi cadeau aanbieden aan diaken Brink en vraagt de
parochianen of zij hieraan willen bijdragen. Tijdens
de vieringen op 20/21 en 27/28 november kunt u
achter in de kerk uw envelop met geld deponeren.
Wilt u liever overmaken dan kunt u een bedrag
storten op rekeningnummer
NL89 ABNA 0507 0997 29 t.n.v. Parochie H. Augustinus o.v.v. Cadeau diaken Brink.
Coronaregels
De 1,5 meter-regel is inmiddels opgeheven. De
kerkdiensten mag u bijwonen zonder dat u een
vaccinatiebewijs in de vorm van een QR-code of
recente negatieve PCR-test hoeft te laten zien. In
de horeca, dus ook in de Warenar, is dit wèl verplicht. Zonder deze informatie heeft u geen toegang
tot de Warenar. Het is onzeker of deze regels in
december nog zullen gelden.
Vervoer naar en van de Warenar
Voor de mensen die slecht ter been zijn, wordt
gezorgd voor vervoer met een bus van Brouwertours. U kunt opstappen bij de St. Jozefkerk, Parklaan 28 te Wassenaar. De bus vertrekt vanaf de
kerk om 15.15 uur en zal vanaf de Warenar weer
terugkeren naar de kerk om 17.15 uur. U kunt zich
tot uiterlijk 2 december opgeven door een mailtje te
sturen naar secretariaat@parochie-augustinus.nl
of te bellen met 06-10756565 (bereikbaar van
maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur).
Achter in de Wassenaarse kerken zullen ook intekenlijsten liggen waarop u kenbaar kunt maken dat
u graag meerijdt.
Aanmelden voor viering en/of receptie
Om een indicatie te hebben hoeveel mensen we
kunnen verwachten, vragen wij vriendelijk u aan te
melden voor de viering en/of de receptie. U kunt dit
doen door tot uiterlijk 2 december een mailtje te
sturen naar secretariaat@parochie-augustinus.nl
of te bellen met 06-10756565 (bereikbaar van
maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur).
Namens het Parochiebestuur,
Pim Kouwenhoven, vicevoorzitter
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BELANGRIJKE MEDEDELING OVER DE
GEZINSCATECHESE
De parochiebrede gezinscatechese in Voorschoten start
niet op zondag 21 november, maar wordt uitgesteld tot
februari 2022, vanwege oplopende Covid-besmettingen.
Zie pagina 4: 'Uit het Pastoraal Team'.

Geloven vandaag – Nieuwe leeskring in
parochie H. Augustinus
Onder de noemer ‘Geloven vandaag’ hebben Juliëtte van
Deursen en Govert-Jan de Vrieze (beiden theoloog) een
nieuwe leeskring opgericht. Bedoeld voor parochianen die
met beide benen in de wereld staan en zich afvragen wat
de betekenis van geloof en kerk is in het dagelijks leven.
Viermaal per jaar gaan we op een (nog nader te bepalen)
avond met elkaar in gesprek, aan de hand van een inspirerend of prikkelend boek.
We beginnen met 'De kerk is fantastisch!' van de Vlaamse
theoloog Rik Torfs, die vooral bekend is als kerkjurist. Van
de achterflap: De beschrijving van de kerk die Rik Torfs in
‘De kerk is fantastisch!’ geeft, is niet altijd mooi. Dat weerhoudt Rik Torfs er niet van haar zeer te waarderen.
Wij hopen dat 'De kerk is fantastisch!' aanleiding vormt om
met elkaar in gesprek te gaan over onze eigen beelden van
de kerk.
Interesse? Van harte welkom!
Neem contact op met Juliëtte of Govert-Jan:
Juliëtte van Deursen (+31610247530;
juliettevandeursen@planet.nl)
Govert-Jan de Vrieze (+31648133688;
gjdevrieze@yahoo.com)

Gedachten van uw pastoor
Eindelijk vrij! (4)
Wat vooraf ging
Tim J. Keller is een Amerikaanse predikant. Hij is oprichter
en voorganger van de sterk groeiende Redeemer Presbyterian Church in het centrum van New York City. 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.
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.
Eindelijk vrij ! (4)
Iemand maakt over de vorige afleveringen de volgende
opmerking tegen mij: “Oké, pastoor, ik snap dat je je niet
voortdurend moet vergelijken met anderen. Ik moet mijn
eigenwaarde niet afhankelijk maken van wat anderen over
mij denken. Je hebt daar geen invloed op en mensen
denken toch wat ze willen. Maar ik wil me wel ‘goed voelen’
over mezelf. Hoe bereik ik dat dan?”
Je ‘goed voelen’ over jezelf is in onze tijd misschien wel het
allerbelangrijkst. Keller schrijft hierover: “Als iemand kampt
met een gering gevoel van eigenwaarde, lijkt het alsof wij
in onze moderne wereld maar één manier hebben om daar
mee om te gaan. We bestrijden het met een groot gevoel
van eigenwaarde. We zeggen tegen zulke mensen dat ze
moeten inzien dat ze een geweldig iemand zijn, dat ze
moeten beseffen hoe prachtig ze zijn. We vertellen dat ze
eens moeten kijken naar de geweldige dingen die ze allemaal bereikt hebben. We zeggen dat ze eens moeten ophouden om zich druk te maken over de dingen die anderen
zeggen. We zeggen dat ze hun eigen maatstaven moeten
aanleggen en dat ze die moeten hanteren – en zo hun eigen
beeld van zichzelf moeten vormen. Paulus’ benadering is
compleet het tegenovergestelde.” (Tim Keller, Bevrijd van
jezelf, blz. 22,23)
De selfie-benadering
Volgens Keller is “het ego ongelooflijk druk met twee dingen
in het bijzonder – vergelijken en opscheppen.” Ik heb
hiervoor een woord bedacht: de selfie-benadering.
Volgens het Algemeen Dagblad van 22 juni 2016 maken
sterren als Kim Kardashian en Paris Hilton van de Nationale Selfie-dag in Amerika gebruik om het zoveelste kiekje
van zichzelf op social media te plaatsen. Niet alleen de
sterren, maar de hele wereld maakt al jaren foto's van
zichzelf. Waarom doen mensen het eigenlijk? En waarom
is het zo populair?

De krant geeft de volgende reden: ''Mensen zijn on
ijdel; we willen heel graag laten zien wat we aan
zijn en hoe we eruit zien", zegt het Algemeen Dag
22 juni 2016 .''Door platforms als Instagram, Face
Twitter hebben mensen de kans gekregen om de
delen met de rest van de wereld.''

Een heel andere benadering
De benadering van Paulus is daarentegen heel
volgens Keller.
Paulus schrijft ook over vergelijken en opscheppe
echter weinig gelegen aan uw oordeel, of dat v
menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijz
al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog n
Hij die over mij oordeelt, is de Heer. Broeders en
ik heb dit op mij en Apollos toegepast omwille van
u van ons leert dat men niet de ene persoon mag
lijken ten koste van de andere. Trouwens, wie v
belangrijk? Wat hebt u dat u niet gekregen hebt?
alles gekregen hebt, waarom dan die drukte also
uzelf komt?” ( 1 Kor 4:3,4,6,7)

De vrijheid om niet meer aan jezelf te hoeven
“Paulus’ benadering is compleet het tegenov
de.(…) Het is alsof hij zegt: Het maakt me niet uit
denken – maar het maakt me ook niet uit wat ik de
Keller, Bevrijd van jezelf, blz. 23)
“Hij ziet alle mogelijke zonden bij zichzelf – en
mogelijke prestaties – maar hij weigert die te verbin
zichzelf of zijn identiteit.(…) Hij heeft een pun
waarop hij niet meer aan zichzelf denkt.” (Tim Kelle
van jezelf, blz. 26,27)

Keller noemt wat Paulus heeft: ‘Bijbelse nederigh
belse nederigheid is: niet aan mezelf hoeven denke
dingen met mezelf hoeven te verbinden. Het bete
einde van gedachten als: Ik ben in deze ruimte m
mensen, maak ik daardoor een goeie indruk? W
zijn? Echte Bijbelse nederigheid betekent dat ik op
iedere ervaring, elk gesprek met mijzelf te verbin
Het is de vrijheid om niet meer aan jezelf te den
heerlijke rust die we krijgen wanneer we dat n
hoeven te doen.”(Tim Keller, Bevrijd van jezelf, bl

De vrijheid om niet meer aan jezelf te denken. Die
rust die we krijgen, wanneer we dat niet meer h
doen. Dat zijn intrigerende woorden. Wordt vervo
Pastoor Rochus Franken
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Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
Pastorie:
Kerkstraat 70
2223 AJ Katwijk
tel. 071 - 4029402
E-mailadres:
joannesdedoper.katwijk@casema.nl
Website: www.joannesdedoper.nl
Secretariaat:
mevr. Anneke Noordermeer, tel. 071-4029402
openingstijden: di, wo, vr van 8.45 - 11.45 u
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

geloofsgemeenschap niet vergeten
worden.
We geloven dat al onze dierbaren in
Gods troostende liefde geboren zijn,
samen met hen die hen voorgingen en
daar op ons wachten, opdat we eens
verenigd samen in Gods liefdevolle rijk
mogen zijn en het eeuwige geluk
mogen kennen.
Foto: Anneke Noordermeer-Karremans

Allerzielen
Op dinsdag 2 november om 19.30
uur zullen we onze geliefde dierbaren
weer als vanouds op traditionele wijze
gedenken. Fijn dat we weer met elkaar
samenkomen in de kerk en daarna de
gang naar het kerkhof kunnen maken.

Na de viering zal er koffiedrinken zijn
in 'de kleine JOANNES', waar kapelaan Boris en gebedsleider Anneke
aanwezig zijn, mocht u willen napraten
over de viering of uw verdriet / rouw.
Kapelaan Boris en gebedsleider Anneke Noordermeer-Karremans

We gedenken niet alleen de dierbaren
van het afgelopen jaar, maar alle lieve
mensen die een plekje in ons hart
hebben en niet meer bij ons zijn. Hoe
lang het ook geleden is, we blijven ze
missen. We blijven de troost zoeken
en nodig hebben en dan is het fijn dat
we één keer per jaar hier in de kerk
daadwerkelijk echt handen en voeten
aan geven.

Foto: Anneke Noordermeer-Karremans

Dit jaar voor het eerst zullen we ook
een kaars aansteken voor alle kinderen die een plekje hebben gekregen in
de herinneringsboom, die op ons kerkhof staat. Voor ieder kind dat zo welkom was, maar te vroeg en/of stil geboren werd en geen grafje heeft, kan
een vlinder opgehangen worden in de
herinneringsboom. En met de Allerzielenviering zullen we voor hen een
kaars aansteken, opdat zij door de

Foto: Agnes Bol
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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

RKBS De Horizon op stoom!
In de afgelopen periode is er weer hard
gewerkt als vanouds! Zonder beperkende maatregelen en… sinds de opheffing van de anderhalve meter
mogen ook de ouders weer op het
schoolplein komen!
De twee weken vóór de herfstvakantie
stond op onze school de Kinderboekenweek centraal met als thema: Wat
wil je worden. Een prachtig thema waar
alle klassen hun aandacht aan besteedden. Zo was er een echte politie-auto te bewonderen op het schoolplein.
In de maand november gaan we het
hebben over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit
halen wat er in zit en krijgen wat het
leven je toebedeelt. Gezond verstand,
gevoel voor de mensen om je heen en
een portie wijsheid om de juiste keuzes
te kunnen maken, dat is de mix die we
in dit thema met de kinderen gaan
verkennen. Daarbij lezen we uit de
bijbel het verhaal van Naämen (2 Koningen 5). Het gaat beslist iets moois
opleveren!
Team van RKBS De Horizon

Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
kan tot zondag 21 november. Op de eerste zondag van de
Advent ontvangt iedere engel een envelop met daarin de
naam, het adres en korte informatie over de ontvanger.
Verder ontvang je als engel instructies, kaartjes voor aan
de attenties en een informatiebrief voor de ontvanger. Via
de brief kunnen ontvangers ook aangeven dat zij liever niets
vanuit het kerstengelenproject ontvangen. Kortom, als
engel ga je goed voorbereid op weg. Eigenlijk hoef je alleen
nog maar uit te vliegen!
Debby Zuijderduijn

Bron: clipartplace.com

Kerstengelenproject 2021!
Het is inmiddels een vaste traditie aan het worden: het
kerstengelenproject in onze parochie! Ieder jaar zijn er meer
sollicitaties voor de tijdelijk functie van kerstengel en dat is
geweldig! Hoe meer kerstengelen er rondvliegen tijdens de
weken van Advent, hoe meer mensen we een beetje extra
licht, warmte en aandacht kunnen geven. Wellicht bent u
inmiddels een ervaren kerstengel en is alles al bekend. Dan
zien we uw sollicitatie graag weer tegemoet. Maar misschien heeft u vragen over dit project, dan vindt u hopelijk
hieronder het antwoord.
Wat doet een kerstengel?
De engel bemoedigt een toegewezen persoon in de weken
voor Kerst. Ongeveer drie of vier keer brengt de engel een
kleine attentie. Dat kan een kaartje zijn, een mooi gedicht,
zelfgebakken koekjes, een kaarsje, noem maar op. Het gaat
dus om het gebaar. Een engel werkt anoniem, je weet immers nooit of je een engel tegenkomt. Dus de engel hangt
de attentie aan de deur of zet het neer of laat het door iemand anders bezorgen. Maar aan iedere attentie hangt een
kaartje van de kerstengel, zodat de ontvanger weet dat hij
of zij bezocht is door zijn of haar kerstengel.
Wie kan een kerstengel zijn?
Iedereen! Ervaring hoef je niet te hebben en kunnen vliegen
hoeft ook niet. Jong, ouder, alleen of als gezin, iedereen
kan zich aanmelden. En fanatieke engelen kunnen zich ook
opgeven voor meerdere adressen.
Voor wie word je een kerstengel?
Dat kan iedereen zijn: ouderen en jongeren, buren en
klasgenoten, kerkgangers en thuisblijvers. Er moet wel een
goede reden zijn om iemand aan te dragen; engelen vliegen
uiteraard niet zomaar uit! Kijk daarom goed om je heen: wie
is er altijd aan het zorgen of heeft veel zorgen? Wie heeft
veel tegenslag of is vaak alleen? Genoeg mensen die wat
extra liefde en aandacht kunnen gebruiken, geef ze op!
Maar nu!
U of jij kunt solliciteren naar de functie van kerstengel en
ontvangers doorgeven via een e-mail naar het uitzendbureau voor kerstengelen: kerstengelen@outlook.com. Dit
uitzendbureau verwerkt alle namen en koppelt engelen en
ontvangers aan elkaar. Of u neemt een formulier mee dat
vanaf zondag 24 oktober achterin de kerk ligt. Aanmelden

Foto's: website Joannes de doper fotogalerij

Parochiekern H. Joannes de Doper speurend nieuwe werkjaar in
Een stralende zon, 80 parochianen, een groen en uitdagend
Panbos met vele zoekplekken, mooie gesprekken onderweg, tien opdrachten om te vinden, een lekkere lunch en
een na afloop uitgedeeld hartje met de tekst ‘heb elkaar lief’
waren de bouwstenen van de speurtocht zondag 19 september. De Pastoraatgroep van de parochiekern H. Joannes had deze georganiseerd om op een ontmoetende wijze
het nieuwe werkjaar te starten. En zo werden ook de zeer
creatief gepresenteerde tien geboden ontdekt in deze
speurtocht.
Na de viering van 9.30 uur, met ook een kinderwoorddienst
waar er veertien kinderen weer startten, was er gelukkig
ook weer koffiedrinken voor de kerkgangers, heerlijk in de
open lucht op het kerkpleintje gezien alle voorschriften. Een
mooie start van deze zondag om aansluitend naar het
Panbos te gaan waar kinderen, jongeren, gezinnen en
ouderen om 11.30 uur na de instructie van Marloes Jongeneel van de organiserende Pastoraatgroep samen op pad
gingen. Allen op zoek naar verstopte symbolen voor de tien
geboden.
Gelukkig hebben we de foto’s nog
Iedereen had er zin in en de speurtocht leidde tot vele informele, maar zeker ook verdiepende gesprekken. Een
geslaagd initiatief wat laat zien dat je overal samen kerk
kunt zijn. Op de website www.joannesdedoper.nl kunt u in
de rubriek ‘Fotogalerij’ de foto’s van deze speurtocht bekijken. "Een mooiere start zo na de zomervakantie met dit
zonnetje en hier met elkaar kan ik me echt niet voorstellen.
Ik vind het nog leuker dan de race van Max Verstappen op
Zandvoort onlangs… echt waar!”, sprak de vader van een
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Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
jong gezin lachend na afloop toen hij weer op de fiets
stapte om huiswaarts te gaan.
Gerard Bol

Kerkbalans
Zoals u op de thermometer ziet is er per eind september al
94 % van de toezeggingen ontvangen. De eindsprint wordt
weer ingezet en u bent, net als ik, waarschijnlijk heel benieuwd wat de Actie Kerkbalans 2021 uiteindelijk zal opbrengen. Het zal er om gaan spannen of we de € 82.000,weer gaan halen! Ik heb er wel vertrouwen in! Wilt u voor
de zekerheid even checken of u uw bijdrage al heeft
overgemaakt? En heeft u door de coronabeperkingen
misschien extra gespaard, nog een donatie is uiteraard zeer
welkom. Alles om onze parochiekern vitaal te houden!
Namens onze parochiekern hartelijk dank voor al uw gaven.
Anneke van der Valk

THERMOMETER
ACTIE KERKBALANS
STAND 30 SEP. 2021:
€75.719
AL 94 % ONTVANGEN!

2020 € 86.308 Ontv.
2021 € 80.680 Toegez.
2021 € 78.000 Begr.
2021 € 75.719 Ontv.

94%

Heel veel dank voor uw toezegging en bijdrage!

Uitnodiging voor alle parochianen!
Om ons jubileum te vieren hebben wij een verrassend interactief programma, waardoor u zeker verrast zult worden.
Daarom is het belangrijk dat u uw mobiel NIET vergeet,
want die heeft u nodig. 38 Vrolijke Noten zijn al druk aan
het repeteren om u te verrassen. Dit mag u niet missen!
Iedereen is welkom. Wij zien u graag op 19 november
verschijnen!
Agnes Bol
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Foto: Giovanni Smulders

Om in de agenda te noteren!
Zondag 7 november om 16.00 uur verzorgt het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak tot ongeveer 17.30 uur een
optreden in ons kerkgebouw aan de Kerkstraat 70 in Katwijk
aan den Rijn.
De evenementencommissie heeft dit geregeld in het kader
van het 175-jarig parochie(kern)jubileum.
De twee eerdere uitvoeringen in ons kerkgebouw, in een
viering met een muzikaal toetje met wereldlijk repertoire na
afloop, en ook als een apart concert beloven weer veel. Na
deze coronaperiode zou het gaaf zijn voor ons jubileum en
zeker ook voor dit schitterende koor als elke plaats in de
kerk bezet wordt.
De toegang is gratis en voor nadere informatie verwijzen
we naar de website www.joannesdedoper.nl en de digitale
nieuwsbrief welke ook op deze website wordt geplaatst.
Genoteerd? Tot dan!
De evenementencommissie

Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk
Koffiedrinken

Na de Allerzielenviering van dinsdag 2 november;
Na de kinderwoorddienst van 21 november.
Dit alles afhankelijk van de coronaregeling.

Foto: Ingrid van Oorschot

Kerstmarkt Zuiderkruis

Resultaat Sam’s kledingactie
Heel hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan
een mooie opbrengst van de najaarsactie. Mede dankzij u
kunnen projecten ondersteund blijven voor Mensen in
Nood. Er is 1140 kilo aan textiel en schoenen ingezameld.
Daar zijn we ontzettend blij mee.
We hopen van harte dat u de komende actieperiode weer
wilt helpen. Zo zijn we samen goed voor elkaar.

Na een coronajaar zonder kerstmarkt, gaat Werkgroep
Zuiderkruis dit jaar weer proberen om voor u een kerstmarkt
te organiseren. Wij willen dit doen op zondag 12 december
in 'de kleine JOANNES, direct na de kerkviering. Zoals u
van ons gewend bent, zullen er kleine en grote kerststukken
te koop aangeboden worden, aangevuld met andere kerst
gerelateerde producten. Ook een lekker stukje taart bij de Nogmaals hartelijk dank namens Sam’s kledingactie
koffie zou - als het goed is - weer tot de mogelijkheden
moeten behoren. En als het helemaal meezit, sluiten we de
kerstmarkt af met een gezellige loterij. De opbrengst van
de kerstmarkt zal natuurlijk ten goede komen aan ons lopende project in Malawi. Zien wij u op 12 december? U bent
van harte welkom!
Werkgroep Zuiderkruis: Kees, Margriet, Herman, Kees,
Pauline, Maria, Ingrid

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

De inloopochtenden in De Voorhof!
We hebben elkaar een lange tijd niet kunnen ontmoeten
vanwege alle coronaperikelen. Maar gelukkig zijn we in
oktober weer gestart met de inloopochtenden.
Op donderdag 18 november om 9.30 uur zal de volgende inloopochtend van dit jaar worden gehouden. De locatie
is als vanouds: De Voorhof.
Loop gewoon eens binnen en drink een kopje koffie mee.
Er zijn altijd mensen om je welkom te heten en om een
praatje met je te maken. Je kunt een kaartje leggen of een
spelletje spelen. Je kunt ook de nieuwste Rijnsburger alvast
lezen. Het team van gastvrouwen en gastheren wil je graag
ontvangen. Iedereen is van harte welkom: jong en oud, met
of zonder partner. Uiteraard houden we rekening met evt.
coronamaatregelen.
Locatie: De Voorhof, Vliet Noordzijde 36, Rijnsburg; Datum: donderdag 18 november van 9.30 uur tot
11.30 uur. Contactpersonen: Cock Slager (071-4022966),
Peter van der Nol (071-4024845).

kampenonline.nl

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

Kerkvervoer
Contact RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.:
071-4033 388,
KATWIJK en VB is Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of
06-1281 2203
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Liturgische Agenda van ma. 1 november t/m zo. 5 december 2021
Datum

en bijzonderheden

ma. 1-nov.

Allerheiligen

di. 2-nov.

Allerzielen

za. 6-nov.

Alle heilige
verkondigers van het
geloof

zo. 7-nov.

H. Willibrord

za. 13-nov.
zo. 14-nov.

Drieëndertigste
zondag door het jaar

za. 20-nov.
zo. 21-nov.

Christus Koning van
het Heelal

za. 27-nov.
zo. 28-nov.

H. Joannes de Doper /
Katwijk
Kerkstraat 72

Feesten / heiligen

2e zondag van de
Advent

Diaken Winnubst
Allerzielenviering /
Gemengd Koor /
koffiedrinken

Pastor Van Vliet
19.30 WGV Allerzielenviering /
Dameskoor

Inwijding Hoogaltaar/ Mgr.
Van den Hende / Pastoor
Franken / Gemengd Koor.
Pastor Van Vliet / Diaken
Winnubst / Dameskoor /
koffiedrinken

11.00 EV

Pastoor Franken /
Laurentiuskoor

Pastoor Franken /
11.00 EV
Vocalis

Pastoor Franken /
Gemengd Koor

11.00 EV

Pastor Van Vliet /
Diaken Winnubst /
Laurentiuskoor

19.00

Werkgroep
Taizéviering

Kapelaan Plavčić

09.30 EV

Pastor Van Vliet /
11.00 EV
Cantemus / KWD

11.00 EV

Kapelaan Plavčić /
Laurentiuskoor

Pastoor Franken / Diaken
11.00 EV
Winnubst / Gemengd
Koor

Kapelaan Plavčić /
Laurentiuskoor

09.30 EV

Kapelaan Plavčić
11.00 EV
/ Cantemus

19.00 EV

Pastor Van Vliet /
cantor

09.30 EV

19.00 EV

Pastor Van Vliet /
cantor
Pastoor Franken
11.00 EV
Gezinsviering /
De Vrolijke Noot

09.30 EV

za. 4-dec.
zo. 5-dec.

Pastoor Franken / Schola

Kapelaan Plavčić
/ gbl Noordermeer
19.30 WGV
Allerzielenviering
/Vocalis
19.00 EV

19.00 EV
1e zondag van de
Advent

Rhijngeesterstraatweg 35

19.00 EV
19.30 WGV

H. Laurentius en DMG /
Voorschoten
Leidseweg 98

H. Willibrord / Oegstgeest

09.30 EV

Pastor Van Vliet / Schola

19.00 EV

Kapelaan Plavčić

Kapelaan Plavčić
11.00 EV
/ Vocalis

Pastor Van Vliet /
Dameskoor

11.00 EV

Pastoor Franken /
Diaken Winnubst /
Dameskoor

Mededeling:
- Op woensdag 3 november is de viering in de St.Willibrordus om 10.30 uur i.p.v. 09.00 uur.
- De viering op dinsdagochtend in de St.Jozef is komen te vervallen.

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

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

EV Kapelaan Plavčić
EV Pastoor Franken
EV Kapelaan Plavčić
EV Pastoor Franken
EV Pastoor Franken
EV Pastor Van Vliet
EV Kapelaan Plavčić
EV Pastoor Franken
EV Kapelaan Plavčić

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

Oegstgeest
Voorschoten
Katwijk
Wassenaar
Oegstgeest
Wassenaar
Voorschoten
Wassenaar
Wassenaar

Speciale vieringen door de week
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
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3 november
5, 12, 19, 26 nov.
24 november
1 december
1 december
2 december

19.00 u
11.45 u
20.15 u
19.00 u
19.00 u
09.00 u

Actueel Avondgebed
Rozenkr.v.overledenen
Rozenkransgebed
Meditatieve viering
Actueel Avondgebed
Verliesviering

H. Laurentius
H. J. de Doper
H. Willibrord
H. J. de Doper
H. Laurentius
H. J. de Doper

Voorschoten
Katwijk
Oegstgeest
Katwijk
Voorschoten
Katwijk

Liturgische Agenda van ma. 1 november t/m zo. 5 december 2021
Feesten / heiligen

Datum

en bijzonderheden

Franstalige
parochie
gbl Elshout
Allerzielenviering /
19.30 WGV
cantores /
koffiedrinken

ma. 1-nov.

Allerheiligen

di. 2-nov.

Allerzielen

za. 6-nov.

Alle heilige
verkondigers van het
geloof

zo. 7-nov.

De Goede Herder /
Wassenaar
Stoeplaan 4

11.00 EV
16.00 EV

H. Willibrord

Drieëndertigste
zondag door het jaar

11.00 EV

Christus Koning van
zo. 21-nov.
het Heelal

11.00 EV
16.00 EV

Franstalige
parochie

Pastoor Franken
Allerzielenviering

19.00 EV

Pastor Van Vliet /
cantor + organist

19.00

Vesper Byzantijnse
ritus voor Hongaarse
Gemeenschap

11.00

Viering in de
Byzantijnse ritus

19.00 EV

Pastor Van Vliet /
cantor + organist

Franstalige
parochie
Kapelaan Plavčić /
cantores

za. 27-nov.

19.00 EV
1e zondag van de
Advent

11.00 EV

19.00 EV
2e zondag van de
Advent

11.00 EV
16.00 EV

Franstalige
parochie
Pastoor Franken /
cantores

19.30 WGV

Diaken Brink
Allerzielenviering /
Pro Deo

09.30 EV

Pastoor Franken /
Diaken Brink / Pro
Deo /
Willibrordzondag

09.30 EV

Kapelaan Plavčić /
Diaken Brink / KWD /
Magn. Cantorij

09.30 EV

Pater Mattheus /
Diaken Brink /
Semper Fidelis / KWD

09.30 EV

Pastor Van Vliet /
Cantor-organist

09.30 EV

Pastoor Franken / Pro
Deo

Kapelaan Plavčić /
cantor + organist

Franstalige
parochie

za. 4-dec.
zo. 5-dec.

19.30 WGV

Franstalige
parochie
Pastoor Franken /
cantores

za. 20-nov.

zo. 28-nov.

Parklaan 28

Sint Willibrordus /
Wassenaar
Kerkstraat 77

18.30 EV

za. 13-nov.
zo. 14-nov.

St. Jozef / Wassenaar

Pastor Van Vliet /
cantor + organist

Vieringen tehuizen
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Woensdag
Vrijdag

3 november
5 november
10 november
12 november
24 november
25 november
1 december
3 december

15.30 u
10.30 u
15.30 u
16.30 u
10.30 u
11.00 u
15.30 u
10.30 u

Adegeest, Voorschoten
Sophiekehuis, Wassenaar
Forescate, loc.Groenhoven, Leiden
De Wilbert, Katwijk
Overduin, Katwijk
Vlietwijk, Voorschoten
Adegeest, Voorschoten
Sophiekehuis, Wassenaar

gebedsleider
Pastor Van Vliet
gebedsleider
Pastor Van Vliet
Kapelaan Plavčić
gebedsleider
Pastoor Franken
Pastor Van Vliet

Vieringen Kapelaan Plavčić (niet op: maandag 1 en 29 november, zaterdag 6 november en
zondag 31 oktober en 28 november.
Maandag 07.00 u
Dinsdag 08.00 u
Woensdag 13.30 u
Donderdag18.00 u
Vrijdag
18.30 u
Zaterdag 20.30 u
Zondag
18.30 u

Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 09.30 u
Aanbidding tot 09.00 u
Rozenkrans en Aanbidding tot 15.00 u
Rozenkrans en Aanbidding tot 19.00 u
Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 22.00 u
Rozenkrans en Aanbidding tot 22.00 u
Rozenkrans en Aanbidding tot 20.00 u

St. Willibrordus
H. Willibrord
St. Jozef
H. Laurentius/DMG
St. Willibrordus
H. Willibrord
H. Joannes de Doper

Wassenaar
Oegstgeest
Wassenaar
Voorschoten
Wassenaar
Oegstgeest
Katwijk

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

Intenties:
ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur
tel. 071 - 517 5304
NL66 INGB 0000 1550 99
Vieringen:
za 19.00 uur (even weken), zo 11.00 uur, di en do
9.00 uur
Mariakapel dagelijks open van 9.00-19.00 uur
Locatiereferent:
Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-24434516
E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur:
Vacature
Redactie Website:
E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

Wij gedenken...
...Godefrida Maria Wilhelmina (Frieda) Koppers, partner, moeder en
(over)grootmoeder. Frieda werd op 13
april 1942 geboren en overleed op 25
september. De afscheidsviering vond
plaats op vrijdag 1 oktober in de H.
Willibrordkerk, waarna Frieda in besloten kring is gecremeerd.
...Emilio Cesare Pietro San Giorgi,
echtgenoot, vader en opa. Emilio werd
op 28 april 1938 in Wassenaar geboren
en overleed op 3 oktober. De uitvaart
vond plaats op donderdag 7 oktober in
de H. Willibrordkerk, waarna Emilio op
het parochiekerkhof is begraven.
Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Actie Kerkbalans - stand per 30 september 2021
Op driekwart van het jaar hebben we 83% van het gestelde doel bereikt. Een
mooi resultaat, maar we moeten er nog even aan trekken. In oktober zijn herinneringsbrieven uitgegaan naar degenen die hun bijdrage nog niet overgemaakt
hadden. Wanneer er mensen zijn die dit laatste kwartaal denken 'ik wil nog iets
extra's overmaken', dan mag dat ook natuurlijk!
Beheercommissie H. Willibrord

Kerstengelenproject 2021
Ook dit jaar willen we in Oegstgeest
het kerstengelenproject opzetten.
In de Advent gaan we (anoniem!) een
kaartje, bloemen of attentie afgeven bij
iemand die dat nodig heeft.
We zoeken daarom kerstengelen én
adressen van mensen die in aanmerking komen voor een liefdevol gebaar.
In beide gevallen kunt u dat melden bij
het secretariaat van de parochiekern:
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071 – 517 5304 of per e-mail:
pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Zelf zal de Pastoraatgroep ook actief
op zoek gaan naar kerstengelen en
kandidaten voor een attentie.
Wij wensen u een goede Adventstijd, in voorbereiding op en op weg
naar Kerstmis!
Pastoraatgroep H. Willibrord

Bron: pinterest

Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest

Een hoogaltaar als bouwpakket
Het kostte veel werk om een hoogwerker tussen de communiebank en de achterwand van de apsis te krijgen: een
plank om de trap te overbruggen, voor- en achteruit de
sacristie in. Toen stond de schilder op hoogte en kon het
laatste werk aan de apsis beginnen.
Daarna kon men het hoogaltaar gaan opbouwen, met zowel
professionals als vrijwilligers. Op het priesterkoor was een
grote doek neergelegd met daarop alle onderdelen en
-deeltjes. Een hele uitzoekerij, mede omdat er aanvankelijk
één ornament in de opslag was achtergebleven.
Het hoogaltaar staat er nu mooi bij. Er moeten nog wat
lampen op gericht worden en dan is het klaar om ingewijd
te worden.

De achterkanten van het elektronische orgel en de piano,
die tijdelijk in de linker apsis staan, zijn netjes afgedekt.
Daarvóór staan de stoelen voor de koren.
De foto’s, die gemaakt zijn door Bert Gerritsen, staan ook
op de pagina ‘kerkinterieur’ van de H. Willibrord website,
evenals enkele korte filmpjes.
Wanneer dit blad uitkomt, is het bijna zover: op zaterdag 6
november zal de bisschop van Rotterdam, J. van den
Hende, het nieuw verworven hoogaltaar in een feestelijke
viering om 19.00 uur inwijden. Zondag 7 november is het
weer feest, want dan vieren we Willibrordzondag, met
koffie drinken na. U bent van harte welkom!
Er is ook koffie drinken na de viering op Allezielen, 2 november, 19.30 uur.
Els van Leuken
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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

Agenda
Maandag
11.00 uur
Zondag
Donderdag
19.30 uur
Zaterdag
16.00 uur
Zondag
20.00 uur
Woensdag
19.30 uur

1 november
Liturgisch Bijbellezen (pastorie)
7 november en 5 december
Voedselbank
4 en 18 november
Christelijke Meditatie (Pluspunt)
6, 13, 20 en 27 november
Christelijke Meditatie (Bondsgebouw)
14 november
Orgelconcert (H. Laurentiuskerk)
17 november
Vergadering Pastoraatgroep

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

Op 91-jarige leeftijd is overleden: Cornelis Johannes
Zonneveld. Kees woonde met zijn vrouw Bep op de Papelaan-West en had daar een boerderij. Hij is zijn kinderen
dankbaar dat ze zo goed voor hem hebben gezorgd. De
uitvaart was op maandag 27 september in de H. Laurentiuskerk, waarna hij is begraven op het parochiekerkhof.
Op zaterdag 25 september is op 57-jarige leeftijd overleden:
Noortje Johanna Maria de Wolf. De uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 1 oktober in de H. Laurentiuskerk,
waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.
Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige
liefde.

Vanaf zondag 10 oktober doet de H. Laurentiuskerk mee aan de Schoenendoosactie

Familieberichten
Overledenen
Op woensdag 15 september is toch nog vrij plotseling
overleden: Gertrudis Maria Theresia Pronk-van Geest op
de leeftijd van 82 jaar. De laatste jaren was zij door alzheimer in Woonzorgcentrum Adegeest, waar zij liefdevol werd
verzorgd. Ze was een fantastische moeder en echtgenote,
zorgzaam, goedlachs en attent.
Trudi was jarenlang mede-coördinator van de Wijkcontactgroep van De Moeder Gods. Met veel enthousiasme ging
ze te werk, altijd een vrolijke lach en opgeruimd. Het
voorbereiden van de bijeenkomsten was altijd een klein
feestje. Met koffie en wat lekkers erbij gingen we te werk.
Nooit een onvertogen woord, altijd lief en zorgzaam. Op
maandag 20 september hebben we haar herdacht in de
kapel van Sint Petrus Banden in Den Haag. Daarna is zij
begraven in het familiegraf van haar ouders en grootouders.
Heel bijzonder.
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In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en
armoede extra kwetsbaar. Daarom doen wij mee aan de
Schoenendoosactie. We geven kinderen ver weg een
schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een
onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee?
Tijdens de Schoenendoosactie versieren de kinderen en
volwassenen van onze kerk een schoenendoos en vullen
die met spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld hebben:
schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een
knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land
van bestemming krijgen de kinderen ook een boekje met
Bijbelse verhalen. Zo maken ze – vaak voor het eerst –
kennis met het evangelie.
Hoop en toekomst
Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder
meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en Togo. De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde
schoenendozen stralend in ontvangst. Kinderen in vluchtelingenkamp Mavrovouni op Lesbos hebben soms niet eens
een eigen knuffel. En jongeren in arme landen kunnen vaak
niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben.
Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen
ze zich gezien.

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten

Geloof in actie
Ook voor onze kinderen zelf is de Schoenendoosactie bijzonder. Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde te delen
met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg
wat van waarde is: dat kan een beetje pijn doen, maar het
is ook bijzonder. De actie is een mooie manier om thema’s
zoals eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde in onze
kerk bespreekbaar te maken. Kinderen ontdekken hoe je
het geloof heel praktisch handen en voeten kunt geven.
Uw hulp is welkom
Via uw (klein)zoon of (klein)dochter krijgt u een actiefolder,
waarin u meer leest over de Schoenendoosactie: hoe het
werkt, en wat er in de doos mag. Voor de organisatie en
het transport van de dozen is een bijdrage van € 5,00 per
doos nodig. We willen vragen of u die kunt betalen via de
QR-code op de folder. Maar overmaken mag natuurlijk ook
door een gift te storten voor de verzendkosten van de dozen
op rekeningnummer NL83 INGB 0000 3342 43 t.n.v.
Stichting Global Aid Network Holland (GAiN) o.v.v. ‘Gift
Schoenendoosactie’.
Vanaf zondag 10 oktober liggen er folders in de kerk.
Inleverdatum van de schoenendoos is 31 oktober.
Wij verzamelen dan de dozen en zullen deze brengen bij
de organisatoren. Wilt u meer weten over de Schoenendoosactie? Kijk op schoenendoosactie.nl
Succes met inpakken!

Kerkbalans
HERINNERING: U doet toch ook mee?

Wat doet een kerstengel? De engel bemoedigt een toegewezen persoon in de weken voor Kerst. Ongeveer drie
of vier keer brengt de engel een kleine attentie. Dat kan een
kaartje zijn, een mooi gedicht, zelfgebakken koekjes, een
kaarsje, noem maar op. Het gaat dus om het gebaar. Een
engel werkt anoniem, je weet immers nooit of je een engel
tegenkomt. Dus de engel hangt de attentie aan de deur of
zet deze neer of laat hem door iemand anders bezorgen.
Maar aan iedere attentie hangt een kaartje van de kerstengel, zodat de ontvanger weet dat hij of zij bezocht is door
zijn of haar kerstengel.
Wie kan een kerstengel zijn? Iedereen! Ervaring hoef je
niet te hebben en kunnen vliegen hoeft ook niet. Jong,
ouder, alleen of als gezin, iedereen kan zich aanmelden.
En fanatieke engelen kunnen zich ook opgeven voor
meerdere adressen.
Voor wie word je een kerstengel?Dat kan iedereen zijn:
ouderen en jongeren, buren en klasgenoten, kerkgangers
en thuisblijvers. Er moet wel een goede reden zijn om iemand aan te dragen; engelen vliegen uiteraard niet zomaar
uit! Kijk daarom goed om je heen: wie is er altijd aan het
zorgen of heeft veel zorgen? Wie heeft veel tegenslag of is
vaak alleen? Genoeg mensen die wat extra liefde en aandacht kunnen gebruiken, geef ze op! We vragen een korte
toelichting waarom iemand in aanmerking komt voor de
bezoekjes van een kerstengel. Zo kan de engel een beetje
inspelen op de persoonlijke omstandigheden van de ontvanger. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk
behandeld!
Maar nu! U of jij kunt solliciteren naar de functie van
kerstengel en ontvangers doorgeven via een e-mail naar
het uitzendbureau voor kerstengelen:
kerstengelen.voorschoten@outlook.com.
Dit uitzendbureau verwerkt alle namen en koppelt engelen
en ontvangers aan elkaar. Of u neemt een formulier mee
dat vanaf zondag 31 oktober achter in de kerk ligt. Aanmelden kan tot zondag 21 november. Op de eerste zondag van
de Advent ontvangt iedere engel een envelop met daarin
de naam, het adres en korte informatie over de ontvanger.
Verder ontvang je als engel een tijdelijk contract, instructies,
kaartjes voor aan de attenties en een informatiebrief voor
de ontvanger. Via deze brief kunnen ontvangers ook aangeven dat zij liever niets vanuit het kerstengelenproject
ontvangen. Kortom, als engel ga je goed voorbereid op weg.
Eigenlijk hoef je alleen nog maar uit te vliegen!
We hopen op een mooie respons.

Graag laten wij u weten dat de Actie
Kerkbalans tot nu toe het mooie bedrag van € 90.000 heeft opgebracht.
Dat betekent dat er nog € 20.000
nodig is om het streefbedrag van
€ 110.000 te halen. Mocht u er nog niet aan toe gekomen
zijn om uw bijdrage over te maken, wilt u dit dan alsnog
doen? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL22 RABO 0155 0048 83 t.n.v. Parochie H. Augustinus
te Wassenaar o.v.v. Kerkbijdrage Voorschoten.
Uw bijdrage is bestemd voor uw eigen parochiekern
Hartelijke groeten van
Voorschoten.
Willeke Schrage en José Wouters
Kerstengelenproject 2021
Vorig jaar vlogen de kerstengelen voor de eerste keer uit
in de parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods in
Voorschoten in navolging van de parochiekern in Katwijk.
Dit was zo’n succes dat ook dit jaar de kerstengelen weer
zullen uitvliegen. Het is een bijzondere manier om naar
elkaar om te zien en mensen die dit nodig hebben wat extra
aandacht te geven. In de bijzondere omstandigheden waar
we dit jaar in geleefd hebben, is de zorg voor onze naasten
nog belangrijker dan andere jaren!
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Geloven vandaag – Nieuwe leeskring in
parochie H. Augustinus

U hoeft zich vooraf niet aan te melden, maar neem wel een
identificatiebewijs en je QR-codes mee, U weet wel waarom.
Namens de Laurentius Orgelcommissie,
Peter van Beurden

Spiritueel Café Voorschoten

Voor het volledige artikel over de leeskring in onze parochie
H. Augustinus, geleid door Juliëtte van Deursen en GovertJan de Vrieze, verwijzen wij u naar de rubriek 'Augustinus
6 in 1' op pagina 10 van deze Augustinus.

Orgelbespeling door Herman Lodder m.m.v.
Songs for Friends
Zondag 14 november worden de orgels van de H. Laurentiuskerk bespeeld door Herman Lodder, vaste organist van
de Dorpskerk in Voorschoten.

Foto: Wikipedia
Zondag 28 november zal Désanne van Brederode in het
Spiritueel Café Voorschoten een spreekbeurt houden met
als thema: Bezieling. Zij is schrijfster, filosofe en lid van het
filosofisch elftal van het dagblad Trouw.
Datum: zondag 28 november 2021
Tijd : 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur)
Plaats: Dorpskerk Voorschoten

Advent Carol Service: 28 november
Om alvast in de agenda te noteren. Al vele jaren organiseert
de Raad van Samenwerkende Kerken in deze periode de
Advent Carol Service.
Een prachtige viering met veel meest Engelstalige adventsliederen, gezongen door de Leidse Cantorij, onder leiding
van Hans Brons. U bent van harte welkom. Deze viering is
een mooie gelegenheid om eens iemand mee te nemen uit
uw omgeving en deze viering samen te beleven.

Speciale gasten zijn de dames van het koor Songs for
Friends, een vrouwenensemble dat al jaren in wisselende
samenstelling optredens verzorgt in de regio. Met een afwisselend programma brengen zij muziek van Gabriël
Fauré en tijdgenoten ten gehore.
De aanvang is 20.00 uur. Toegang als gebruikelijk gratis
met na afloop een mandje voor dankbaarheid en donaties!
Van harte welkom!
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De Advent Carol Service vindt plaats op zondag 28 november om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk.
De toegang is gratis en er is een collecte om de onkosten
te dekken.
Dit alles onder voorbehoud van eventuele komende coronamaatregelen.

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten
"Wat doe jij hier? Je vertrapt onze eer"
Sara en haar twee jonge kinderen zijn jarenlang onderweg
naar veiligheid en vrijheid. Te voet over bergketens, door
de sneeuw. Slapen in greppels. Mannen van je lijf zien te
houden. Tussendoor geld verdienen voor de volgende
etappe. Een verhaal over een vlucht voor geweld, uitbuiting,
uithuwelijking én over onderweg goede mensen tegenkomen.
Het verhaal van Sara en haar kinderen begint in de bergen
in Afghanistan. Sara is in Iran opgegroeid, maar voor haar
man hierheen verhuisd. Ze krijgen twee kinderen, zijn gelukkig. Maar een leven is hier goedkoop; haar man wordt
bij een conflict doodgeschoten.
Als moeder heeft ze niks te zeggen over haar kinderen,
daar gaat de schoonfamilie nu over. Zoontje Yanis (5) wordt
mishandeld en dochtertje Ilana (2) zal hier nooit naar school
mogen.
Vlucht in de nacht. Sara besluit met haar kinderen terug te
gaan naar haar ouders in Iran. Ze ontsnapt in het holst van
de nacht en houdt buiten het gehucht een vrachtwagen aan.
Ze doet zich voor als de oma van de kinderen. Ze heeft een
smoes nodig om met de kinderen te kunnen reizen.
Bovendien: jonge vrouwen zonder man worden verkracht.
Ze smeert modder op haar handen en voeten om haar jonge
huid te verbergen. Loopt krom en praat krakend. De kinderen vertelt ze dat het een spel is.

den, berooid en koud - maar de vrouw des huizes verwelkomt hen. Ze laat haar gezin direct plaatsmaken aan tafel.
Warme thee krijgen ze, schone kleren en eten. Yanis zijn
tenen zijn bevroren, de vrouw giet er lauw water overheen
en masseert ze voorzichtig. “Het was zo emotioneel om zo
hartelijk ontvangen te worden”, zegt Sara, “We kwamen van
de hel in de hemel. Ik zal haar gezicht nooit vergeten. Een
engel.”
Een hol in het bos
De volgende dag gaat de reis door, maar de kust is nog ver
en Sara moet geld verdienen voor de overtocht naar Europa. Opnieuw doet ze dat in een naaiatelier, terwijl ze uitvogelt hoe het verder moet. “Je moet weten waar ze vertrekken en hoeveel het kost.”
Eenmaal aan de kust kan ze niemand vinden. Ze schuilen
met een groep in een hol in het bos. De oversteek mislukt
dag na dag. Overdags is het strand bevolkt met badgasten,
spelende kinderen. Yanis rent er op een gegeven moment
heen.
Gevaarlijk: de hele groep kan ontdekt worden. Maar de
moeder van het meisje waarmee hij speelt, brengt hen ‘s
avonds dekens en eten. Vijf dagen lang, voor de hele groep.
“Ik heb zoveel geluk gehad”, zegt Sara, “Ik ben zulke goede
mensen tegengekomen.”
De zesde dag slaagt de overtocht: Sara en haar kinderen

In de volgende plaats chartert ze een man met een oude
auto voor de reis naar de grens. Negen dagen doen ze
erover. Daar verzint ze een nieuwe smoes om verder te
komen: haar man is de grens al over, maar de smokkelaar
is niet meer teruggekomen voor hen. Nog dezelfde nacht
worden ze overgebracht en na een dag of drie komen ze
aan.
Sara telt haar zegeningen. Het was een moeilijke reis, maar
haar listen hebben gewerkt: ze is niet verkracht en nu komt
ze thuis.
“Wat doe jij hier? Je vertrapt onze eer”, zegt haar moeder,
die wil weten waarom Sara ‘de kinderen van die mensen’
heeft meegenomen. “Mijn wereld stortte in”, vertelt Sara.
Vader sluit een akkoord met de schoonfamilie: Sara wordt
uitgehuwelijkt aan haar zwager, die al een vrouw en zes
kinderen heeft.
Sara vlucht opnieuw, dit keer binnen Iran. Ze werkt in een
illegaal naaiatelier, daarna als werkster. De kinderen gaan
illegaal naar school. Het duurt een paar jaar. Al die tijd is
ze bang dat ze naar Afghanistan uitgezet zullen worden.
Dan komt iemand daarachter en chanteert hen: Yanis moet
drugs runnen. Ze moeten wéér vluchten.
Naar Europa, denkt Sara. Op de bergpas naar Turkije zien
ze twee dode vluchtelingen, bevroren. Verderop kan een
Somalische man nauwelijks meer lopen. Ze duwen hem,
36 uur lang. Dan zijn ze in Turkije.
Een engel
In de vallei kloppen ze aan bij het eerste huisje. Wildvreem-

landen veilig op de Griekse kust.
Eindelijk in Europa.
Het duurt dan nog geruime tijd, maar uiteindelijk komen ze
via de TussenVoorziening van INLIA in Eelde ‘thuis’, in
Groningen.
Bij klachten over de verzending van De Augustinus in
Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel.
071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl
Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 15 november 2021 bij het Kerkelijk Bureau
of bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.
nl).
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Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar
Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar
Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl
E-mailadres: herder20@bart.nl
Coörd. koster:
A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015
e-mail: arendwessel@gmail.com
Secretariaat:
Mw. C. de Jongh-Bastiaanse
Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar
tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail)
spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur
Beheercommissie:
Secretaris: vacature
e-mail: herder20@bart.nl

2 november viering van
Allerzielen
Op dinsdag 2 november zal in onze
kerk de viering van Allerzielen worden
gehouden om 19.30 uur.
Voorganger is gebedsleider Leo Elshout. Wij gedenken in het bijzonder
diegenen onder ons die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Hun familieleden hebben hiervoor een uitnodiging
ontvangen. Ook andere parochianen
zijn van harte welkom in deze viering.
De namen van de overledenen zullen
worden genoemd en voor ieder van
hen wordt een kaars aangestoken. De
cantores verlenen medewerking. Na
afloop gaan we in een stoet naar de
begraafplaats waar we bij de graven
stilstaan en lichtjes bij de rustplaatsen
van de overledenen zetten.

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

Wanneer u een dierbare heeft verloren
die u graag zou willen herdenken tijdens deze viering dan kunt u dit kenbaar maken aan het secretariaat van
onze parochiekern. Voor hem of haar
kunt u dan tijdens de viering een kaars
aansteken.
Na afloop is er een kopje koffie of thee.

Mooi schilderwerk

Elk jaar ruim vóór Allerzielen wordt de
verlichting naar en op het kerkhof nagekeken door onze elektriciën Leo van
den Brand. En méér dan dat: dit jaar
kreeg het schilderwerk van de lantaarnpalen een grote beurt. Op de foto
rechts ziet u het resultaat. Veel dank
aan Leo voor al zijn inspanningen.
HR
Foto: Leo van den Brand

Uitnodiging concert: orgel, viool en zang

Jubileumconcert in De Goede Herderkerk
Zondag 14 november 2021 om 15.30 uur
De Stichting Vrienden van de Driesprong bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid van
dit jubileum biedt de stichting alle belangstellenden een prachtig concert aan.
Rien Calis, de vaste organist van De Goede Herderkerk, en Ton van Eck, de
vaste organist van de r.-k kathedraal Sint-Bavo te Haarlem, bespelen het orgel.
Anne van Eck, begeleidt haar vader op de viool en Michelle Mallinger zingt.
Na afloop is er een drankje en een hapje.
De Stichting Vrienden van de Driesprong heeft dankzij de jaarlijkse bijdragen
van haar Vrienden en Vriendinnen een aantal projecten uitgevoerd die hebben
bijgedragen aan de functionaliteit van het kerkgebouw. Met name: de bouw van
het orgel door de firma Elbertse uit Soest; het transport van drie luidklokken die
beschikbaar waren gesteld door het bisdom; de lichtkronen in de Mariakapel en
acht schilderijen in de Mariakapel met scènes uit het leven van Maria, geschilderd
door Judith Lansink.
De toegang is vrij; er is geen collecte.
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Gebedsintenties november
Voor de intenties van de Maria
dagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Mat van Dael, Familie Barge
Caspar Kerckhoff, Bob Polman,
Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers
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
Herman Funnekotter
Ine Maas-Verdonk
Eduard van Hövell

Wassenaar Gezamenlijk

De Eerste Communicanten die misdienaar zijn geweest hebben een bijzonder gezellige middag doorgebracht in de St. Jozefkerk. Marian Noordover heeft spelletjes gedaan met de kinderen, kapelaan Boris heeft verteld hoe de 'mis' gediend moet worden, en Leo Elshout heeft alle kostbaarheden uit de kluis laten zien. Heerlijk met elkaar pizza gegeten, het was een bijzonder gezellige middag, die zondag de 19de september! V.l.n.r.:
Kirsten, Leonora, Helen, Frederieke, Claire, Barbara, Boaz, Lander, Julian, Rianne, Emma, Fleur, Alexandra, Valentijn en Charis.
Foto: Mirjam Franken

Byzantijnse viering in de St.
Jozefkerk op 13 en 14
november a.s.
De parochiekern van St. Jozef verheugt zich, samen met de Hongaarse

gemeenschap in Nederland, over de
komst van Metropoliet-Aartsbisschop
Kocsis Fülöp van de Grieks -Katholieke kerk in Hongarije. (Grieks, omdat
voor het Tweede Vaticaanse Concilie
het kerngedeelte van de Goddelijke

Liturgie in die taal moest worden gebeden/gezongen.)
In onze ruim 91- jarige parochiekern
ontstond na de crisistijd en de Tweede
Wereldoorlog een traditie om in Wassenaar en omstreken kindertransporten te ontvangen. Zo kwamen er kinderen uit Griekenland, Hongarije,
Oostenrijk, Duitsland, Noord-Ierland
en Armenië naar onze streken.
Ook organiseerden wij vanuit de St.
Jozefparochie met onze plaatsgenoten transporten en hulpacties voor
Polen en Oekraïne. Nieuwe landgenoten en vluchtelingen krijgen in onze
gemeente veel hulp van overheid,
kerken en medeburgers. Al jaren heeft
de Voedselbank een vaste standplaats
in deze parochiekern.
Lees verder op pagina 26

Byzantijnse viering in 2016. Foto: Gabrie Lansbergen

Zie voor de berichtgeving over de
Gezinskerk pagina 29 en 30
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Parochiekern St. Jozef - Wassenaar
Pastorie/Secretariaat:
v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar
tel. 070 - 511 4262
Gastvrouw/heer:
ma t/m vr van 09.00 - 12.00 uur
E-mailadres secretariaat:
secretariaat@sintjozefwassenaar.nl
Website:
www.sintjozefwassenaar.nl
Webredactie:
mw. E. van der Wilk - kopij
e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl
Locatieredacteur:
mw. E. van der Wilk (EvdW)
kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl
Referent:
diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Byzantijnse viering,
vervolg van pagina 25
Pastoor van Woesik z.g. en pastoor
Versteegen z.g. bevorderden als eersten deze initiatieven. Laatstgenoemde startte de nu meer dan 70-jarige
traditie om eens in de vier jaar een
viering te houden volgens de Byzantijnse ritus.
Op 14 november is er weer om 11.00
uur een Bisschoppelijke Goddelijke
Liturgie. Meerdere priesters en diakens uit binnen- en buitenland zullen
meevieren. Byzantijnse koorzangers
en voorgangers luisteren de Vespers
in de Hongaarse taal op. Dit vindt
plaats op zaterdag 13 november; en
op 14 november de H.Mis in meerdere
talen.
De parochiekern van St. Jozef hoopt
dat - na het onttrekken aan de eredienst in het voorjaar van 2022 van het
kerkgebouw - deze traditie van vieren
met de ritus van de oosterse christenen
zal worden voortgezet in onze Wassenaarse St. Willibrordusparochiekern.

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

Hoe nu verder?
Op 13 september is tijdens een hoorzitting een toelichting gegeven op de
verkoop van de kerk en de ontwikkelingen hiernaartoe, zoals minder priesters, minder parochianen, minder
kerkbijdrage, minder kerkbezoek en
minder vrijwilligers.
De voorgestelde bestemming - nieuw
gezondheidscentrum - viel zoals Jos
Knijnenburg al in de Wassenaarse
krant schreef in vruchtbare aarde. “Als
het dan toch moet is dit wel een goede
bestemming” hoor ik al meer. Half oktober wordt een (voorlopige) koopovereenkomst getekend. Deze zal formeel
goedgekeurd moeten worden door het
bisdom. Dat zal naar verwachting eind
van het jaar gebeuren. In het kerstnummer hopen we u meer te kunnen vertellen over de verdere planning.

Veel staat er nog te gebeuren. Er is ook
een werkgroep gevormd die een ontwerp gaat maken van een Jozefkapel
in de St. Willibrorduskerk. We hopen
ergens in het eerste kwartaal in ieder
geval nog een groot feest te organiseren voor alle parochianen. We hebben
daarna ook nog veel handjes nodig om
de kerk leeg te kunnen opleveren.
Samenwerking in RK Wassenaar krijgt
steeds meer gestalte zeker op pastoraal gebied: één Pastoraatgroep, een
gezamenlijke Liturgiegroep met mensen uit de drie kernen, het assisteren
bij de vieringen.
Vanaf 1 januari 2022 zal er één Beheercommissie zijn in Wassenaar,
verantwoordelijk voor de drie kerken;
met vertegenwoordigers uit de drie
kernen. We proberen dan ook één
gezamenlijke Actie Kerkbalans te gaan
houden.
Lees verder op pagina 27

Vele bisschoppen van Rome hebben
in het verleden - en Paus Franciscus
in deze tijd - ons gewezen op de eenheid met, en de zorg voor de christenen
van de oosterse kerken, die het niet
altijd even gemakkelijk hebben. Daarom ook bezocht de H. Vader nog niet
zo lang geleden Irak en Mgr. Fülöp al
meerdere malen Syrië.
Leo Elshout
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Byzantijnse viering in onze St. Jozefkerk, 13-11-2016. Foto: Gabrie Lansbergen

Parochiekern St. Jozef - Wassenaar
Zicht op hoe het was...
Hoe lang is dit geleden? Of, beter gezegd, hoe kort? De spectaculaire Kerstviering van het Adelbertcollege in onze St.
Jozefkerk! Het gaat anders worden, dat is zeker!

Zicht op hoe het wordt…
De St. Willibrorduskerk krijgt een Jozefkapel. Attributen uit onze St. Jozefkerk gaan – nadat de kerk aan de eredienst is
onttrokken – verhuizen naar de St. Willibrorduskerk. Het wordt vast een hele mooie Jozefkapel, waarin wij allemaal
voorwerpen kunnen terugvinden waar wij aan gehecht zijn. Alex Nijp, lid van de Beheercommissie voor de gebouwen,
is hier heel druk mee bezig. Het wordt een verrassing om de inrichting van de Jozefkapel te zien, over een tijdje.
EvdW

Misintenties

Vervolg van pagina 26
Ik spreek de hoop uit, dat zoveel mogelijk vrijwilligers actief blijven in de St.
Willibrorduskerk na de sluiting van
onze eigen kerk.
In een eerste aanzet met liturgie, vrijwilligers en deelname aan de nieuwe
centrale Beheercommissie en Pastoraatgroep is dat al gebeurd.
Ik denk hierbij aan: wijkcontactpersonen, mensen actief in de liturgie, bezorgers van ons Augustinusblad, de
bloemengroep en vele anderen.
Gabrie Lansbergen
vicevoorzitter Beheercommissie
St. Jozefkern
Zaterdag 20 november a.s., van
10.00 tot 16.00 uur is er Bazaar in
onze St. Jozefkerk.
U bent van harte welkom!

Rob Nagtegaal // Thérèse Maria
Schijffelen-Miedema // Wim en
Sophia Schrader-van Rhijn //
André Noordover //
Karin Lansbergen-Overbeek.

Prinsjesdag in Den Haag, ja hoor, op slag een
bekende Nederlander! Jacco Willem Verheesen was een capabele gesprekspartner voor
de journalist! Foto: MdM

Misintenties
Riet Schouten-Baijer
Hans van den Broek
Wim Winkelman
Peter Braun // Maurice Gerse
Thessa Rodenburg
Mariëtte van der Kooij.

Na een afwezigheid van anderhalf jaar wegens
ziekte was mgr. A.H. van Luyn op 23 september jl. weer aanwezig in de Sint Jozefkerk. Wij
zijn dankbaar dat monseigneur celebrant kon
zijn. Foto: MdM
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Parochiekern St. 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 weekend: zie de Lit. Agenda op blz. 17)
door de week:
op wo.morgen om 09.00u en op vr.avond om
19.00u
Mariakapel open (7 dagen per week):
10.00-17.00 uur
IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s):
NL95 INGB 0000 1164 56
ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus
Beheercommissie:
Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk,
tel. 070 - 511 4624
Locatieredacteur: vacature
Redactie voor website parochiekern:
Louis Brackel, LF@Brackel.info

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

Plaats speeltafel nieuwe
pijporgel

Wij gedenken de overledenen op dinsdag 2 november:
Van verschillende kanten is aan de BC Allerzielen
gevraagd of het mogelijk is de speeltafel van het nieuwe Adema-orgel beneden te plaatsen. De BC heeft de
vraag voorgelegd aan de adviseur van
het bisdom de heer R. Bot, diocesaan
referent Kerk, Interieur en Kerkelijke
kunst. De heer Bot is nauw betrokken
geweest bij de voorbereiding van het
ambitiedocument dat, met het advies
van de heer Van der Poel adviseur van
de Katholieke Klokken- en Orgelraad,
een belangrijk onderdeel was van de
aanvraag van een bisschoppelijke
machtiging voor de aanschaf van het
Adema-orgel. Het orgel zal naar verwachting eind november in de kerk
geplaatst worden.

Op a.s. dinsdag 2 november Allerzielen denken we nog meer dan anders
aan onze dierbare overledenen en
bidden wij voor hen.
We vieren in onze kerk Allerzielen
zoals gebruikelijk met een Woord- en
Gebedsviering, aanvang 19.30 uur. In
deze viering, met zang van Pro Deo, is
diaken Brink de celebrant.
De namen van de 22 parochianen die
in het afgelopen jaar zijn overleden en
waarvoor in onze kerk een uitvaart is
geweest, zullen worden genoemd,
waarbij voor elk van hen een kaarsje
wordt aangestoken.
Hun nabestaanden worden speciaal
uitgenodigd, maar uiteraard zijn alle
parochianen van harte welkom bij deze
bijzondere en - hopen wij - troostrijke
viering.
Na afloop van de viering gaan we zingend in processie met de lichtjes naar
het met fakkels verlichte kerkhof, waar
de graven met wijwater worden besprenkeld, en waar we de lichtjes op
de graven plaatsen.

De heer Bot stemt niet in met een
speeltafel beneden. Naar zijn mening
dient een organist zo dicht mogelijk bij
het orgel te zitten. Een tweede speeltafel beneden, hetgeen zeer kostbaar
zou zijn, wijst hij om die reden af. Wel
vindt hij het goed dat er beneden een
aansluiting komt voor een speeltafel.
Met zijn negatieve advies is het niet
zinvol om een bisschoppelijke machti- Louis Brackel
ging te vragen voor een
(tweede)
speeltafel beneden.
Ook zonder speeltafel beneden, is het
nieuwe orgel een grote aanwinst voor
onze kerk.
Joke Meijer, voorzitter Beheercommissie
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Dick van Sinderen geeft wekelijks een mini-orgelconcert

Onze organist Dick van Sinderen geeft
sinds enige tijd op donderdagmorgen,
aanvang ca. 09.30 u, in onze kerk een
mini-orgelconcert voor voornamelijk
bewoners van Huize Willibrord (zie de
foto hiernaast van Dick al spelend en
de 14 aanwezigen op donderdag 14
oktober jl.); maar iedereen is welkom
uiteraard. Het initiatief voor deze activiteit is genomen door Leo en Anneke
van der Kooij. Het is zeker waard om
hieraan op deze plaats aandacht te
besteden.
Dick speelt heel graag in onze kerk en
verheugt zich bijzonder op de komst
van het nieuwe orgel binnenkort achterin de kerk.

Dank aan Louis Brackel
Jarenlang heb je met veel inzet en inbreng gezorgd voor het liturgierooster
en de pagina’s voor de St. Willibrorduskern. Heel veel dank! De redactie

Maria met kindje Jezus, in de Sint Bonifatiusschool. Foto: Mirjam Aerden

Orgelconcert door Dick van Sinderen, met luisteraars. Foto: Louis Brackel

Louis Brackel

Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar
GEDOOPT

Op vrijdag 1 oktober jl. is door pastor
Kurvers gedoopt: Maximiliaan, zes
maanden oud, zoon van Robert en
Roxanne Nederlof-Springer.
Dit was voor de ouders tevens de verjaardag van hun trouwdag van 5 jaar
geleden. Pastor Kurvers was voor het
eerst weer in actie in onze kerk, dit na
weer te zijn hersteld van zijn coronabesmetting.
Louis Brackel

Gift van oud-parochiaan in
dank aanvaard

De kinderen hard aan het werk tijdens de Kinderwoorddienst. Foto: Herman van der Woude

Kinderwoorddienst
Hier een inkijkje bij de twee groepen van de Kinderwoorddienst op de gezinszondagen: onze jonkies tot groep 4 en de ouderen vanaf groep 4. Na het bidden
en het luisteren naar het Evangelie wordt er geknutseld. De volgende gezinszondag is op 14 november 09.30 uur met het thema Sint Maarten.
Info: gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl

In het septembernummer van 2019
berichtten wij al over een gift van onze
oud-parochiaan Joop de Jong, sinds
een aantal jaren woonachtig in Zeewolde.
Nu heeft Joop de Jong wederom in zijn
bedrijf 'De ambachtelijke timmerman'
een drietal houten objecten voor onze
kerk vervaardigd en aan onze kerk
geschonken. Waarvoor ook vanaf
deze plaats hartelijk dank aan hem!
Dit keer zijn het drie houten standaards
voor het neerzetten van vaandels uit
de dertiger jaren van de vorige eeuw,
waarvan wij er zes stuks op zolder in
opslag hadden.

Ook hier de kinderen hard aan het werk. Foto: Herman van der Woude

M.b.v. deze standaards (zie de 2 foto's
hiernaast) zijn die vaandels nu in de
kerk weer zichtbaar voor iedereen.
Hans van Spronssen, beheerder Sloep
zal ze zo af en toe laten rouleren.
Nu ziet u op de 2e foto een vaandel (v.
l.n.r.) van de RK Vrouwenbond afdeling Wassenaar, de Nederlandse RK
Politiebond afdeling Wassenaar en
van De Hanze-Wassenaar.
Louis Brackel
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Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar
Gezinskerk Vrede en alle
Goeds
Op 10 oktober was het thema van de
kinderwoorddienst Sint Franciscus. Franciscus heeft veel liefde voor God en de
mensen en is een grote dierenvriend.
Hij praatte zelfs met de dieren. Hij is
ook vriend van de natuur. Sommige
kinderen hadden daarom een knuffeldier meegenomen en iets moois uit de
natuur. Sint Franciscus had ook een
speciale groet: Vrede en alle goeds!
Aan de hand van een deel van de
bergrede waarin Jezus zijn leerlingen
leert: "Gelukkig de vredebrengers,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden (Matteüs 5; 1 en 9)."
De kinderen dachten na over hoe ze
vredebrenger kunnen zijn. Eenmaal
terug in de kerk baden de kinderen het
Franciscaans Vredesgebed. Onze
dierbare Klaas van der Poel heeft dat
ooit omgezet in een kinderversie. Zie
het gebed hieronder op deze pagina.
Gezinskerk Wassenaar
GEBED OM VREDE
Heer, maak mij een vriend van de
vrede
Waar ruzie is, laat mij het goed maken
Waar gegild wordt, laat mij rust geven
Waar bangheid is, laat mij hoop brengen
Waar niemand wil delen, laat mij maar
delen
Waar het donker is, laat mij licht maken
Waar tranen zijn, laat mij lachen brengen
Waar mensen een hekel hebben aan
elkaar,
laat mij ze de liefde voordoen.
Want het is beter te geven dan te pakken,
Beter te delen met elkaar, dan verdeeld
te zijn,
Beter te prijzen dan geprezen te worden.
Amen
Kinderversie van het Franciscaans
Vredesgebed door Klaas van der Poel

Communicanten 2021-2022
Op 14 oktober was het alweer zo ver,
de informatie-avond voor ouders van
communicanten. Voor het laatst met
diaken George Brink, hij zal volgend
jaar echt worden gemist. We hebben
in totaal negen communicanten. Als
alles gaat zoals de bedoeling is, doen
zij op 19 juni 2021 in de St. Willibrorduskerk hun Eerste H. Communie
(EHC). Maar voordat het zover is worden ze voorbereid met het communieproject. Op zondag 14 november 2021
beginnen ze hier samen met hun ouders mee. Vanaf dan zien we hen regelmatig op zondag in de St. Willibrorduskerk. Ze vieren de hoogtepunten
van het kerkelijk jaar mee. Dit is een
heel concrete manier om op weg te
gaan naar de Eerste H. Communie,
minstens zo belangrijk als de hoofdstukken van het boek, zo niet belangrijker. Ze hebben ook zes catechesebijeenkomsten uit het boek, deels na
de H. Mis in Wassenaar en deels in het
kader van de parochiële gezinscatechese in Voorschoten.
Diaken George, Patricia, Marian en
Mirjam (werkgroep EHC)

In Memoriam
Op 87 jarige leeftijd is overleden dhr. Adrianus (Aad) Maria
van der Holst.
Na jarenlang in de Schoolstraat gewoond te hebben was
hij kort geleden verhuisd naar
een aanleunwoning bij het Sophieke Huis.
De uitvaartplechtigheid heeft
25 september jl. plaatsgevonden waarna hij op ons kerkhof
is begraven.
Moge hij rusten in Gods licht
en vrede.

Misintenties voor november 2021
Zondag 31 oktober: Dirk Eduard de
Vlugt, Aad van der Holst, Cornelia
Elgershuizen-van der Holst (jrgt),
overleden ouders Elgershuizen-van
der Holst, Nico Mooijman (jrgt),
overleden ouders Mooijman-Hacking
Dinsdag 2 november (Allerzielen):
Wilhelmina Maria de Koning,
Marloes Beijersbergen, Rob van
Leeuwen, overleden ouders Van
Spronssen-Remmerswaal, overleden ouders Van der Kroft-van den
IJssel, Dirk Eduard de Vlugt, Johan
van der Kooij.
Zondag 7 november: Laurentius
Adolf Kusters, Johan van Paridon,
Antje Vinkesteijn-van der Ham,
Hans en Josje Mulder, Anneke de
Bruijn-Visser, overleden ouders Elgershuizen-van der Holst, familie
Oosterveer-Compier, Dirk Eduard
de Vlugt.
Zondag 14 november: Ton Gordijn, Angelika Gerkamp, Klaas van
der Poel, Dirk Eduard de Vlugt.
Zondag 21 november: Marti van
Deursen-Hakkeling (jrgt), Aad Bakker, Ties Odijk, overleden ouders
Remmerswaal-van Winsen, overleden ouders Van Veen-Goldhagen,
Dirk Eduard de Vlugt.
Zondag 28 november; Nico Mooijman, Dirk Eduard de Vlugt.

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

Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij
overlijden: 06 4942 3242
Pastoor Rochus Franken,
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
e-mail: rochusfranken@outlook.com
Kapelaan Boris Plavčić, referent Katwijk
tel. 06 4351 4595, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar
e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl
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: Pim Kouwenhoven, tel. 06 2844 5679
e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl
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) tel. 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)
• St. Willibrordus Wassenaar:
vacature
• 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 St. Willibrordus
Inleverdatum kopij dec 21 - jan 22
uiterlijk 15 november 2021:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 4 dec 21 - 30 jan 22
Verschijningsdatum: 30 nov 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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