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Bij de voorplaat
 
Oktobermaand – Mariamaand: een
collage van Mariabeelden uit de zes
kerken van onze parochie.
 
Links ziet u van boven naar onder: 
H. Willibrord, Joannes de Doper en
Laurentius; rechts: St. Jozef en De
Goede Herder; in het midden: St.
Willibrordus.
 
De foto’s zijn gemaakt door Diana
Nieuwold, (kerk)fotografe.

De Augustinuslezing
Een indrukwekkende eucharistievie-
ring was het begin van de avond van
de Augustinuslezing. Dinsdag 7 sep-
tember jl. in de H.Laurentiuskerk te
Voorschoten. Trouwe parochianen
waren aanwezig, alsmede het Ge-
mengd koor uit Oegstgeest.
Mirjam Spruit bleek een enthousiaste
jonge vrouw te zijn. Het lijvige boek-
werk waar zij over sprak noodt tot
lezen. 'Als God renoveert' bevat een
voorwoord van onze pastoor Rochus
Franken, alsmede een aanbeveling
door pastoor Jeroen Smith. De moeite
waard om je tanden in het boek te
zetten. Op pagina 9 leest u hier meer
over.
 
De hoorzitting
Het aantal aanwezigen overtrof de
verwachting. De St. Jozefkerk was
bezet met zo’n 65 aanwezigen. Paro-
chianen en belangstellenden. Jan
Konst meldde dat in 2019 het besluit
door het bestuur van de Parochie H.
Augustinus genomen is om de St. Jo-
zefkerk aan de eredienst te onttrekken.
Gabrie Lansbergen, voorzitter van de
Beheercommissie, maakte ons duide-
lijk hoe het proces tot nu toe is gegaan.
In 1969 kregen de Wassenaarse ker-
ken een gezamenlijk parochieblad. De
samenwerking werd verstevigd door
het oprichten van de Raad van Was-
senaarse Parochies, die in 2008 een
Federatie werd.
 

In 2002 was er door het Bisdom Rot-
terdam een studiedag georganiseerd
waarin vergaande plannen bekend
gemaakt werden met betrekking tot het
al dan niet voortbestaan van het aantal
r.-k. kerken in het Bisdom Rotterdam.
'Tent van God'. Mgr. A. van Luyn, die
tijdens deze bijeenkomst in Alphen aan
den Rijn het vuur aan de schenen ge-
legd kreeg (welke kerk moet dicht,
waarom, het is toch nog niet nodig)
belandde enige dagen later in het zie-
kenhuis. Zo zwaar had deze bijeen-
komst hem aangepakt.
 
In 2012 kwam de Parochie H. Augus-
tinus tot stand. Nóg meer samenwer-
king, met kerken in de omringende
dorpen. In 2018 werd de St. Willibror-
duskerk tot centrale kerk in Wassenaar
aangewezen. Sindsdien zijn er bijeen-
komsten geweest om de parochianen
te informeren: het Breed Overleg.
Duidelijk is dat er in de laatste 15 jaar
een terugloop is van parochianen,
deelnemers aan de Actie Kerkbalans,
en kerkbezoek.
 
De herbestemmingscommissie heeft
plannen. De St. Jozefkerk krijgt een
sociaal-maatschappelijke bestemming.
De kerk wordt verkocht en omgebouwd
tot Gezondheidscentrum.
De samenwerking met de St. Willibror-
duskerk krijgt gestalte. Er is één Pas-
toraatgroep voor Wassenaar, de sa-
menstelling van één Beheercommis-
sie vordert. Ondanks moeite met de

veranderingen gaat men voorzichtig
mee in de nieuwe ontwikkelingen. Als
voorbeeld is eenzelfde proces in Voor-
schoten, waar De Moeder Godskerk
werd onttrokken aan de eredienst. De
ervaringen van deze parochiekern zijn
leerzaam voor het Wassenaarse ge-
beuren.
De voorzitter van de Pastoraatgroep
nodigde aan het eind van die maan-
dagavond van harte alle Jozefmensen
uit om naar de St. Willibrorduskerk te
komen.
Vicaris-generaal Lex van Deelen,  Bis-
dom Rotterdam, die vragen beant-
woordde en uitlegde dat in de huidige
tijd drie kerken in één dorp te veel is,
onderstreepte met enthousiasme deze
oproep.
 
Emmy van der Wilk, 2e secretaris
Parochiebestuur

Boven vlnr: pastoor Rochus Franken, vz., Joke Meijer-van der Aa, 1e secr., Emmy van der Wilk, 2e secr. + PR, Jan Konst, begraafplaatsen, Dick
Remmerswaal, gebouwen
Onder vlnr: Pim Kouwenhoven, vicevz., Joost Westgeest, alg. lid, Hans van Mullekom, penningm., vacature: personeel en vrijwilligers
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COLOFON
De Augustinus is een uitgave van de parochie
H. Augustinus en verschijnt 10 keer per jaar. 
Redactieadres:
redactie@parochie-augustinus.nl
Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken
Eindredacteur: Els van Leuken
2e Eindredacteur: Anneke van der Valk
Locatieredacteuren: 
Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen
Oegstgeest: vacant
Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen
Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der
Wilk, Louis Brackel
Rubrieksredacteuren:
Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn
Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk
Augustinus, 6 in 1: vacature
Pastoraal Team/Spiritualiteit:
Diaken George Brink
De Augustinus-kids:
Anneke van der Valk 
Website: www.
parochie-augustinus.nl 
Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

Hoe God weg ging uit Nederland?
 
Al heel lang staat de oktobermaand in het teken van de missie.
Op zondag 24 oktober a.s. vieren we dan ook Wereldmissiedag.
De missie heeft altijd tot de verbeelding gesproken. Tot de jaren
vijftig van de vorige eeuw lieten talloze jonge mensen zich als
missionaris uitzenden naar verre landen. Omdat zij meenden dat
het verhaal van Jezus Christus ook voor de mensen daar heel
belangrijk was.
 
Over heel de wereld zijn er mensen die op zoek zijn naar een
fundament voor hun leven. Overal zijn mensen op zoek naar God.
En God openbaart zich op vele manieren in vele culturen en in
vele godsdiensten. Wordt dat niet zichtbaar op de WJD (wereld
jongeren dagen) die om de zoveel tijd gehouden worden? De kerk
blijkt jong, springlevend en heel erg internationaal.
 
Het geloof in God lijkt ondertussen steeds verder uit onze Neder-
landse samenleving te verdwijnen. Voor veel Nederlanders is het
christendom een onbekende of exotische wereld geworden.
 
Dit staat wel heel erg haaks op wat de jongeren op de WJD be-
leven. Maar het is wel de realiteit van Nederland.
 
Jij bent kostbaar en belangrijk in de ogen van God!
 
Toen ik dit tot me liet doordringen dacht ik: “Ons eigen land is
tegenwoordig missiegebied!” We hoeven voor de missie niet meer
ver weg te gaan. U en ik, we zijn allemaal missionaris geworden!
In onze eigen omgeving worden we gezonden! Gezonden om
elkaar in woorden, maar vooral in daden te laten voelen: “Jij bent
kostbaar en belangrijk in de ogen van God en je medemensen.”
 
Als we zo met elkaar omgaan, helpen we elkaar om te geloven in
een God van liefde.
Het is mijn diepste overtuiging: “Als we op die manier reclame
maken voor onze kerk, willen mensen er graag bij horen. Wat alle
opiniemakers ook beweren.”
 
Pastoor Rochus Franken
 
 

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

gen is onder meer aan de orde geko-
men: Wat is bij de geldende corona-
maatregelen weer mogelijk en waar-
mee moeten we (helaas) nog wachten
'op betere tijden'?; het project Gezins-
catechese; verdeling van taken, o.a.
van de vieringen in de verzorgingshui-
zen nu er een nieuw teamlid is bijge-
komen; de Augustinusweek en de
Presentatieviering van zaterdag 11
september. Ook is het nieuwe teamlid
geïnformeerd over de gang van zaken
in onze parochie met betrekking tot
bijvoorbeeld de uitvaarten.
 
Graag informeer ik u als lezer/lezeres
ook over de werkwijze of de opbouw
van onze samenkomsten. We komen
om 12.30 u samen naast de Willibrord-
kerk in Oegstgeest. We beginnen dan
met het middaggebed (uit het Getijden-
boek) in de kerk. Vervolgens is er een
gezamenlijke lunch, die wordt aange-
boden vanuit het secretariaat. Om
13.30 u begint dan de vergadering en
worden door de diverse teamleden
eerst de ervaringen en/of bijzonderhe-
den van de afgelopen weken gedeeld.
Om 14.00 u komt Charlotte van Steijn
erbij en begint de formele en zakelijke
vergadering. Deze duurt dan tot 16.00
of 16.30 u. Charlotte maakt hiervan het
verslag en de actiepuntenlijst. Dat
verslag is belangrijk want er komt een
veelheid aan afspraken, bespreekpun-
ten, regelingen, gedachtewisselingen,
besluiten etc. aan de orde. In andere
parochies begint men soms gelijk met
de vergadering, maar ik ben blij met de
evenwichtige opbouw, die voorziet in
gebed, maaltijd, ontmoeting, delen van
ervaringen en de zakelijke vergade-
ring.
 
Nog een slotopmerking: Ik kijk terug op
een prettige start in onze parochie. De
H. Augustinusparochie is groot en in-
tensief met haar zes parochiekernen.
Het eerste half jaar of misschien wel
het hele jaar zal ik daarom het accent
leggen op een zo breed mogelijke
kennismaking met vrijwilligers, werk-
groepen en (andere) parochianen, met
luisteren en mij verdiepen in wat er
leeft, om van daaruit te bouwen aan
een bezielde, katholieke geloofsge-
meenschap, die een boodschap heeft
en aantrekkelijk is voor jong, ouder en
oud.
 
Pastor Kees van Vliet

Uit het Pastoraal Team
Het is een zinvol gebruik dat in ieder
nummer van ons parochieblad bericht
wordt vanuit het Pastoraal Team (PT).
Over het overleg tot en met de eerste
week van september mag ik berichten.
Het PT vergadert twee keer per
maand. In de laatste drie vergaderin-

De rozenkrans
In de oktobermaand nodigt de Kerk ons
uit om de rozenkrans te bidden in uw
gezin, gemeenschap en parochie voor
de intenties van de Paus, de zending
van de Kerk en de vrede in de wereld.
De rozenkrans is een contemplatief en
christocentrisch gebed en onafschei-
delijk van de overweging van de Heili-
ge Schrift. Zoals paus Benedictus XVI
het zegt, het is het gebed van de
christen op zijn pelgrimstocht in het
geloof, in navolging van Jezus, voor-
gegaan door Maria.
 
De H. Johannes Paulus II zegt het
volgende over de rozenkrans: "In de
rozenkrans weerklinkt het gebed van
Maria, haar eeuwigdurende Magnifi-
cat, de lofzang op het werk van de
verlossende Menswording, die begon
in haar maagdelijke schoot.
 
Met het rozenkransgebed zitten chris-
tenen op de school van Maria, om de
schoonheid op het gezicht van Chris-
tus te overdenken en om de diepten
van zijn liefde te ervaren. Door dit
gebed ontvangt de gelovige genade in
overvloed alsof die uit handen van de
moeder van de Verlosser zelf komt."
 
Probeer in de oktobermaand zo vaak
mogelijk het gebed Wees gegroet te
bidden en te herhalen, want de herha-
ling wordt gevoed door het verlangen
om nog vollediger gelijkvormig aan
Christus te worden, het ware doel van
het christelijk leven. Hoewel het her-
haalde Wees gegroet direct tot Maria
gericht is, is de daad van de liefde

uiteindelijk voor Jezus bestemd, met
en door Maria.
 
Het rozenkransgebed helpt ons nog
meer gelijkvormig aan Christus te
worden, totdat we de ware heiligheid
verwerven.
De traditionele hulp om de rozenkrans
te reciteren is de kralenketting. Opper-
vlakkig gezien zijn de kralen slechts
een eenvoudige ondersteuning om de
opeenvolging van de Wees gegroeten
te tellen en de voortgang te markeren.
De zalige Bartolo Longo beschouwde
ze als een ‘keten’ die ons met God
verbindt. Beschouw deze keten wel als
zoete keten, omdat de betrekking met
God, die ook onze Vader is, inderdaad
zoet is.
 
Dit pastoraal woord eindig ik met de
woorden van paus Johannes Paulus II:
"Het is mooi om de symbolische bete-
kenis van het kralensnoer uit te breiden
naar onze relaties met anderen en
daarin de gemeenschapsband te zien
die ons allen verbindt in Christus."
 
Kapelaan Boris Plavčić
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Extra Vuurdoop voor vorme-
lingen in het najaar
Elk jaar worden de tieners en jongeren
die het H. Vormsel ontvangen door
bisschop Van den Hende uitgenodigd
om naar de kathedraal van het bisdom
Rotterdam te komen voor een inspire-
rende ochtend. De Vuurdoop kon vorig
jaar niet doorgaan en ook dit jaar nog
niet worden gehouden. Daarom wordt
in het najaar 2021 een extra Vuurdoop
georganiseerd op zaterdagochtend 20
november.
Vormelingen die in de periode van
september 2019 tot en met juni 2021
het H. Vormsel hebben ontvangen zijn
hiervoor van harte uitgenodigd.
De Vuurdoop is een fantastisch evene-
ment voor vormelingen, met geloof en
gebed, spanning en spektakel en actie.
Het is een dag om elkaar te ontmoeten
en om samen met andere jongeren
Kerk te zijn.

Vormelingen beklimmen de toren van de       
kathedraal. Foto: Peter van Mulken
Bron: bisdom Rotterdam

                 Dominicaner klooster in Zwolle. Foto: www.dominicanen.nl

Laatste kapittel van de Ne-
derlandse dominicanen
Van 8 tot 12 september 2021 hielden
de broeders dominicanen hun vierjaar-
lijkse kapittel. Het is het laatste van de
Nederlandse provincie, die sinds 1515
bestaat.
 
Een vooruitblik
De Nederlandse provincie is te klein
geworden om zelfstandig te zijn.
Het belangrijkste besluit dat voorge-
legd gaat worden is de fusie van de
Nederlandse provincie met de Belgi-
sche en dat vervolgens Nederland een
vicariaat van de Belgische provincie
zal worden. Volgens de constituties
van de Orde der Predikers is de Ne-
derlandse provincie, die 36 broeders
telt, te klein geworden om zelfstandig
te zijn.
 
Er is al veel voorwerk gedaan, de fusie
gebeurt in goed en blij overleg. Maar
het kapittel moet, als hoogste instantie
van de provincie, het besluit nemen.
Het generaal bestuur in Rome moet dat
besluit bekrachtigen.
 
Er is een concept-statuut van het nieuw
te vormen vicariaat van Nederland
voorbereid en concept-ratio’s betref-
fende de vorming en studie van stu-
dent-broeders en de permanente vor-
ming van alle broeders. Ook allerlei
vermogensrechtelijke kwesties die
samenhangen met de opheffing van de
Nederlandse provincie als rechtsper-
soon dienen opgelost te worden.
 

Alles is in verandering
René Dinklo o.p., sinds 2013 provinci-
aal: "Alles is in verandering. Alles in dit
kapittel hangt samen met afbouw en
opbouw in een situatie van schaalver-
kleining. Het aantal actieve medebroe-
ders neemt af. Tegelijk bouwen jonge-
re dominicanen aan de vormgeving
van onze zending. We denken na over
hoe we voor onze ouderen zorgen en
hoe we jonge mannen kunnen verlei-
den om dominicaan te worden."
Bron: www.dominicanen.nl

Ons vertrek uit Afghanistan
is een echt wonder geweest
Pater Giovanni Scalese is priester van
de Orde van de Reguliere priesters van
de heilige Paulus, beter bekend als de
Barnabieten, en overste van de sui
iuris-missie van de kerk in Afghanistan.
In een recent interview met de interna-
tionale katholieke hulporganisatie
'Kerk in Nood' (ACN) sprak hij over zijn
evacuatie uit het land.
 
Uittocht mirakel
“Onze uittocht uit Afghanistan was een
waar wonder. De dag na ons vertrek
was de dag van de terroristische ex-
plosie op de luchthaven. Als we die dag
niet waren vertrokken, was het heel
goed mogelijk geweest dat we niet
hadden kunnen ontkomen”, zei pater
Scalese in een radioprogramma over
15 augustus, de dag dat de Taliban de
Afghaanse hoofdstad Kabul verover-
den.
Bron: Kerk in Nood

Extra Vuurdoop
Zaterdag 20 november
HH. Laurentius en Elisabeth Kathe-
draal
Mathenesserlaan 305, Rotterdam
9.00-13.00 uur (inloop vanaf 8.30 uur)
 
 

Kirsten Westgeest wordt gevormd.
Foto: Mirjam Franken

5

Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk



Had Jezus een meisje kun-
nen zijn?
Bijna alle mensen die geboren worden,
worden geboren als jongen of meisje,
al hebben sommige baby’s kenmerken
van beide. We geloven dat in Jezus
God zelf mens is geworden, heel ge-
woon mens. En net zoals de meeste
mensen, werd hij mens met een van
de twee geslachten, in zijn geval het
mannelijk geslacht.
Als mens was Jezus dus een jongen,
en later een man. Maar er is wel wat
meer over te zeggen. Want behalve
mens was Jezus ook God. En hoewel
we God ‘Vader’ noemen en ‘Zoon’,
kunnen we toch ook zeggen dat in God
al het goede aanwezig is dat we in
mensen kunnen vinden, alle goede
mannelijke en alle goede vrouwelijke
eigenschappen.
In het eerste Bijbelboek Genesis lezen
we hoe God alles schept wat er be-
staat, ook de mensen. Over het schep-
pen van  de  eerste mensen staat er:
‘Toen maakte God de mensen. Hij
maakte ze zo dat ze op Hem leken. Hij
maakte ze als man en als vrouw.’
(BGT, Genesis 1:27)
God maakt de mensen zo dat ze op
Hem lijken, man en vrouw. Man en
vrouw lijken dus allebei op God!
 
Of Jezus ook een meisje had kunnen
zijn? Dat weet alleen God. Maar zowel
mannen als vrouwen kunnen op Jezus
lijken, en dat is veel belangrijker dan
het verschil!
 
Waren er ook vrouwen die leerling
van Jezus werden?
 
Er waren zeker ook vrouwen die leer-
lingen van Jezus werden. In de eerste
plaats kunnen we dan aan Maria den-
ken, de moeder van Jezus. Toen de
engel Gabriël naar haar toe kwam om

haar namens God te vertellen dat zij
de moeder zou worden van Jezus,
begreep zij daar eerst niets van. Zij had
toch nog geen omgang met een man?
Maar ze vertrouwde op Gods woord en
wilde doen wat Hij van haar vroeg. Ze
zei tegen Gabriël: "Laat er met mij
gebeuren wat u gezegd hebt!" (BGT,
Lukas 1, 38b)

Zo opende zij haar hart voor Jezus, die
‘het levende Woord van God’ wordt
genoemd, en ze heeft heel haar leven
aan Hem toegewijd. Ze was eigenlijk
zijn eerste en meest trouwe leerling.
Daarom zien we Maria als het voor-
beeld voor alle leerlingen van Jezus en
vertegenwoordigt zij de hele Kerk.
Er waren meer vrouwen die we zeker
ook zijn leerlingen kunnen noemen. Ja,
de twaalf apostelen waren mannen. Er
was in die tijd nog een grotere schei-
ding tussen mannen en vrouwen bui-
ten het eigen gezin, en de mensen met
wie Jezus dag in, dag uit zijn hele leven
deelde waren daardoor ook meestal
mannen. Maar in de Bijbel wordt ook
verteld over vrouwen die Jezus vanaf
het begin heel trouw gevolgd zijn,
vrouwen zoals Maria Magdalena. Zij
hebben vol liefde voor Hem gezorgd.
Jezus komt thuis bij Martha en Maria,
de zussen van Lazarus, die vol aan-
dacht naar Hem luisteren en van wie
Hij veel houdt.

De engel Gabriël boodschapt aan Maria
(fresco van Fra Angelico)

Jezus bij de zusters Martha en Maria
(schilderij Johannes Vermeer)

Toen Jezus gekruisigd was, waren de
meeste mannelijke leerlingen ge-
vlucht. Alleen Johannes stond er nog,
en Maria zijn moeder, Maria Magdale-
na en andere vrouwen die Hem altijd
gevolgd waren.
Op Paasmorgen vindt Maria Magdale-
na als eerste het lege graf waar Jezus
gelegen had, en zij is de eerste aan wie
de opgestane Heer verschijnt. Ze
brengt het blijde nieuws aan de andere
leerlingen en wordt daarom ook wel
‘apostel van de apostelen’ genoemd.
Nog steeds zijn er heel veel vrouwen
die leerlingen van Jezus zijn. Zeker, de
priesters, bisschoppen en diakens van
onze Kerk zijn allemaal mannen. Maar
er zijn heel veel kloosterzusters die hun
hele leven aan Jezus hebben toege-
wijd om zijn leerlingen te zijn, en zoveel
vrouwen die meewerken in zijn Kerk!
 
Diaken George Brink

Maria Magdalena en de verrezen Heer
(fresco van Fra Angelico)

6

Spiritualiteit



Heilige van de Maand:    
HH. Engelbewaarders
De gedachtenis van de Heilige Engel-
bewaarders, die we op 2 oktober vie-
ren, is gewijd aan de beschermenge-
len. Deze gedachtenis van de Engel-
bewaarders is voor ons, in de katholie-
ke Kerk, een uiting van ons geloof dat
wij, wij allemaal, door Gods engelen
worden begeleid, beschermd en be-
waard.
 
De bijbel kent een rijke geschiedenis
van engelen die Gods volk bijstaan. Al
in Genesis 18-19 lezen we hoe twee
engelen de wraak van God voltrokken
aan Sodom en Gomorra, terwijl zij ook
Lot beschermden. In Exodus 32:34
horen we dat God tegen Mozes zegt:
'Mijn engel zal voor je uit gaan.' In
Psalm 91:11 lezen we: 'Hij vertrouwt je
toe aan zijn engelen, die over je waken
waar je ook gaat' en in Psalm 34:8 'De
engel van de HEER waakt over wie
hem vrezen'.
 
De gedachte dat engelen voor ons
bemiddelen zien we ook terug in het
boek Job 33:23:
'Maar als dan een engel hem bijstaat,
een van de ontelbaren voor hem op-
komt en hem de rechte weg wijst, …”'
Een van de duidelijkste citaten uit de
bijbel over de beschermende engelen
lezen we in het Nieuwe Testament in
Matteüs 18:10: 'Hoedt u er voor een
van deze kleinen te minachten, want
Ik zeg u: zij hebben engelen in de

hemel en deze aanschouwen voortdu-
rend het aangezicht van mijn Vader die
in de hemel is.'
 
De aanwezigheid van beschermenge-
len in ons leven wordt ook in de Cate-
chismus van de katholieke Kerk be-
schreven. In artikel 336:1-8 staat ge-
schreven: “Vanaf het begin tot de dood
is het menselijk leven omringd door
hun bescherming en voorspraak. Iede-
re gelovige wordt terzijde gestaan door
een engel om hem als een behoeder
en herder naar het leven te leiden.
Vanaf het aardse bestaan neemt het
christelijk leven in het geloof deel aan
de gelukzalige gemeenschap van en-
gelen en mensen, verenigd in God.”
 
Beschermengelen zien we beschre-
ven als deel van het katholieke ‘depo-
situm fidei’, wat vertaald, de geloofs-
schat of wel ons geloofsgoed betekent.
Dit depositum fidei is een verzamel-
naam die het onveranderlijke geheel
van de geopenbaarde waarheden in
de Katholieke Kerk weergeeft, die ge-
baseerd zijn op de traditie en de Schrift.
 
Het gebed tot de beschermengel is het
Angele Dei, Engel van God.
 
Angele Dei,
qui custos es mei,
me, tibi commissum pietate superna,
illumina, custodi, rege et guberna.
Amen.
 
Engel van God,
die mijn bewaarder zijt,
aan wie de goddelijke goedheid mij
heeft toevertrouwd,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.
Amen.
 
Engelbewaarders worden afgebeeld
als gevleugelde personen van ondui-
delijk geslacht, noch mannelijk noch
vrouwelijk. Zij gebruiken hun vleugels
om zich tussen ons en de hemel heen
en weer te bewegen, zo brengen zij
Gods goede gedachten vanuit de
hemel naar de mensen over en zo
dragen zij onze gebeden tot voor Gods
aangezicht.
Wat er ook gebeurt, we mogen weten
dat we niet alleen op pad gaan. In ons
geloof hebben wij een rijke traditie aan
engelen die ons bijstaan in ons leven.
 
Diaken Peter Winnubst

Bron: www.monasteryicons.com

Bron: www.monasteryicons.com

 
 
Verdieping voor kinderen:
https://www.samueladvies.nl/zondag/2-
oktober-heilige-engelbewaarders/
 
Teksten voor verdieping:
https://bijbelin1000seconden.be/menu/-
tikiindex.php?page=Engelen&pagenum=2
#Engelbewaarders_Beschermengelen

Gebeden tot mijn
Engelbewaarder
Heilige Engelbewaarder,
God heeft u aan mij gegeven,
om voor mij te zorgen.
Help mij in alle gevaar,
en waarschuw mij
als ik iets verkeerds van plan ben.
Blijf altijd aan mijn zij,
om mij eens thuis te brengen
bij God in de hemel.
Amen.
 
 
Engel van God, die mijn bewaarder zijt
aan wie de Goddelijke Goedheid
mij heeft toevertrouwd,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.
Amen.
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Maandkalender OKTOBER 2021

02 okt    HH. Engelbewaarders
04 okt Dierendag
05 okt Ouderavond vormelingen, p. 8

24 okt                           Wereldmissiedag, p. 10
01 nov                      Allerheiligen, p. 18
02 nov                      Allerzielen, zie kernen

Jeroensommegang op 15 augustus 2021
De jaarlijkse Jeroensommegang ter herdenking van de
marteldood van Sint Jeroen, de eerste bekende leidsman
van de christelijke gemeenschap in Noordwijk op 17 augus-
tus in het jaar 856, werd zoals sinds 21 jaar gehouden op
de ochtend van de derde zondag van augustus, dit jaar
Maria Tenhemelopneming.
 
Een 25-tal pelgrims maakte een anderhalf uur durende
oecumenische tocht langs de vijf 'heilige' bruggen van
Noordwijk met bij elke brug een korte bezinning en een
gebed. Sinds een paar jaar wordt ook het Jeroensveld
(Martelveld) op het landgoed Calorama weer bezocht (zie
bijgaande foto van de kaarsenceremonie die daar gehou-
den werd), en na afloop was er voor de pelgrims de gele-
genheid om aan een eucharistieviering in de nieuwe Je-
roenskerk of een dienst in de oude Jeroenskerk deel te
nemen.
 
Door de nog steeds heersende corona was het lange tijd
onzeker of de ommegang dit jaar zou doorgaan maar ge-
lukkig waren toch nog 25 pelgrims aanwezig, waarvan ik
dit jaar helaas de enige uit de H. Augustinusparochie was,
toch de buurparochie. Maar gezien het enthousiasme van
de deelnemers verwacht ik dat er volgend jaar weer meer
mensen, ook uit onze parochie, zullen deelnemen en dat
er dan weer, zoals het een paar jaar het geval was, 100
pelgrims zullen zijn.
 
Erik van Blerk

Reanimatie en AED
De eerste groep van zes personen heeft op 16 juni jl. het
certificaat Reanimatie + AED behaald. De groep bestond
uit Paul Hendriks, Els Goddijn, Arend Wessel, Jan Konst,
Désirée de Bruijn en ondergetekende. Het was een avond
waar je wat aan hebt!

 
Onze instructeur was Ad Bollen, die als ambulancever-
pleegkundige vertelde over situaties waarin je moet hande-
len. Er werd daarna op een heldere wijze onderricht gege-
ven en we oefenden daarna zelf op hygiënische wijze met
poppen.
Het bestuur vindt het belangrijk dat er bij elke dienst altijd
minimaal één persoon is (meestal de koster) die op de
hoogte is van de reanimatie, en de werking van de AED=
Automatische Externe Defibrillator. Deze apparaten han-
gen altijd op een bekende zichtbare plaats om de hoek, op
vele plekken.
Bij een hartstilstand zijn de eerste minuten van levensbe-
lang, en het apparaat bepaalt buiten de standaardhande-
lingen wat er moet gebeuren: reanimeren en/of eventueel
een impuls toedienen.
 
De volgende keer hopen we weer op een goede opkomst
voor deze training van het Rode Kruis, en ook voor de
herhalingstrainingen, voor wie het een jaar of langer gele-
den is. Ook beveelt het bestuur de aanvullende EHBO-cur-
sus van harte aan voor behandeling van aanverwante
zaken zoals wonden en letsel.
 
Joost Westgeest, bestuurslid algemene zaken

Hier lijkt meer nodig dan alleen reanimeren ...

Aankondiging H. Vormsel 2022
De eerste ouderavond is op dinsdag 5 oktober a.s.
om 20.00 uur in zaal Sion bij de Sint Jozefkerk.
De viering van het H. Vormsel is op zondag 5 juni
2022 om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk, Oegst-
geest (onder voorbehoud).
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Augustinuslezing
De jaarlijkse Augustinuslezing werd op
dinsdag 7 september jongstleden ver-
zorgd door dr. Mirjam Spruit, sinds
2015 stafmedewerkster van het Cen-
trum voor Parochiespiritualiteit (CPS)
in Nijmegen. Zij sprak over het boek
‘Als God renoveert – de parochie
van onderhoud naar bloei’ van de
Canadese priester James Mallon. Het
boek verscheen in 2014 en werd in
2019 in het Nederlands vertaald.
 
Drie sleutels voor vernieuwing
 
Mallon beschrijft in zijn boek niet zo
zeer een methode, maar een aantal
waarden of principes en hij daagt ons
uit deze waarden toe te passen in onze
eigen context.
Vanuit ‘Divine Renovation’ onder-
scheidt men drie sleutels voor de
vernieuwing, die een proces van ver-
nieuwing in gang zetten, wat men ook
wereldwijd ziet gebeuren. De drie
sleutels worden bijeen gehouden
door een ring, die staat voor gebed
en eucharistie.
 
De drie sleutels zijn:
1. de prioriteit van evangelisatie,
2. de beste leiderschapsprincipes,
3. de toerusting door de H. Geest.
 
Ad 1. De prioriteit van evangelisatie
Het eerste deel van het boek van Mal-
lon draait om het feit dat er volgens
hem een identiteitscrisis is in de Kerk,
in de parochie. We zijn vergeten wie
we zijn en welke roeping we hebben.
Is het evangelie nog een blijde bood-
schap voor ons? Waar loopt ons hart
van over?
De missie van de Kerk is volgens Mal-
lon ‘leerlingen maken’; dat is de kern
van de tekst van Mat. 28, 19-20:
‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot
mijn leerlingen en doopt hen in de
naam van de Vader en de Zoon en de
H. Geest en leert hen te onderhouden
alles wat ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben
met u alle dagen tot aan de voleinding
der wereld.’
Het gaat om ‘gaat, maakt, doopt en
leert’.
 
– Om leerlingen te maken, moeten
we (weer) opnieuw leerlingen wor-
den en blijven. Leerling zijn van Jezus
is een persoonlijke vriendschap met
Hem onderhouden. De kern van gelo-

Dr. Mirjam Spruit, foto EvL

ven is een persoonlijke relatie aangaan
met Jezus Christus en vanuit die ont-
moeting leven. Dan wordt alles anders!
Geloven is vertrouwen, is je hart
geven; geloven is niet je aan allerlei
regels houden. Een leerling van Jezus
wil blijven leren, ons leven lang.
 
– Een leerling van Jezus beleeft dat
in gemeenschap met anderen. Als
werkelijk beleefd wordt dat Jezus in het
midden staat, dan maakt Hij één en is
het aantrekkelijk om bij deze gemeen-
schap te horen.
 
– Wanneer iemand weet dat hij leerling
van Jezus is en dat wil beleven in ge-
meenschap met anderen, dan is er
automatisch ook een openheid naar
anderen. We worden ‘missionaire
leerlingen’ zoals paus Franciscus zegt.
Van een parochie die naar binnen
gericht is naar een parochie die naar
buiten is gericht. Daarom speelt gast-
vrijheid zo’n grote rol. Daarom is er
aandacht voor kleine groepen, waarin
mensen kunnen groeien in hun geloof.
Mallon promoot met name Alpha, maar
zegt: kies een evangelisatiemiddel als
parochie en houd daaraan vast op de
lange termijn.
 
Ad 2. De beste principes van
leiderschap
Mallon zegt in zijn boek: wanneer de
eerste crisis waarin de hedendaagse
Kerk verkeert een identiteitscrisis is, is
een leiderschapscrisis de tweede.
– De pastoor geeft leiding vanuit een
team. Het leiding geven vanuit een
team geldt ook voor andere teams in
de parochie. Kunnen we gaan werken
aan een cultuur waarin we niet alles
alleen doen, maar samen met anderen
en nieuwe mensen opleiden?
– Een visie formuleren en een stra-
tegie ontwikkelen: waar gaat het
heen? In veel parochies kabbelt het
rustig voort, maar het belang van visie
is: mensen in beweging te krijgen.
– Mobilisatie en toerusting van
lekengelovigen. Leiderschap zet alle
andere gaven en talenten in beweging
in een parochie. Een pastoraal team of
een pastoor hoeft niet alles te doen,
maar eenieder moet zich kunnen inzet-
ten overeenkomstig zijn/haar gaven en
charisma.
 
Ad 3. Toerusting door de H. Geest
De leerlingen gingen pas uit om te

verkondigen, nadat ze de H. Geest
ontvangen hadden. De H. Geest maakt
levend, geeft moed en durf en is onze
Helper. Het is van belang dat we acti-
viteiten organiseren vanuit het gebed,
vanuit de openheid voor en de kracht
van de H. Geest.  Dan is er ook meer
openheid en verdraagzaamheid voor
de anderen en meer openheid voor
vernieuwing.
 
Tot slot twee aansporingen van
paus Franciscus:
 
‘De pastoraal in missionair opzicht
vereist een afstappen van het gemak-
zuchtige pastorale criterium van ‘men
heeft het altijd zo gedaan’. Ik nodig
allen uit moedig en creatief te zijn in
deze taak de doelstellingen, structu-
ren, stijl en methoden van evangelisa-
tie van de eigen gemeenschap op-
nieuw te overdenken’ (Evangelii Gau-
dium 33).
 
‘ … en wij zijn allen geroepen tot dit
nieuwe missionaire ‘erop uitgaan’. Ie-
dere christen en iedere gemeenschap
zal onderscheiden wat de weg is die
de Heer vraagt, maar wij worden allen
uitgenodigd deze oproep te aanvaar-
den’(Evangelii gaudium 20).
 
Samenvatting door EvL
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Missio Wereldmissiemaand
2021
‘We moeten immers wel spreken over
wat we gezien en gehoord hebben.’

 
De kerk in Guinee
Op 24 oktober is het Missiezondag.
Met bovenstaand citaat uit het boek
Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar
de campagne voor de Wereldmissie-
maand. We worden opgeroepen om
datgene wat we meedragen in ons hart
naar anderen te brengen, aldus paus
Franciscus. Missio brengt in de We-
reldmissiemaand de kerk van Guinee
voor het voetlicht.
 
Jonge kerk
De geschiedenis van de kerk van Gui-
nee is jong. De meeste christenen
wonen in N’Zérékoré in het zuiden van
het land. De eerste bisschop investeer-
de vanaf het begin veel in de opleiding
van catechisten. Dat bleek van grote
betekenis. In 1967 moesten alle bui-
tenlanders Guinee verlaten.

Foto: Erik Flikkenschild

 
Er zijn dan nog weinig eigen priesters,
maar dankzij de goed opgeleide leken
wordt het geloof levend gehouden in
de moeilijke tijd onder de dictatuur van
Touré. In de laatste decennia is de si-
tuatie voor de kerk veel verbeterd. De
kerk richt zich onder meer op onder-
wijs, heeft een caritas opgebouwd en
is actief in de gezondheidszorg.
 
Vrouwen en kinderen
In het bisdom N’Zérékoré is een dioce-
sane congregatie van zusters zeer
actief, de Soeurs Servantes de Marie
Vierge et Mère (Zusters Dienaressen
van Maria Maagd en Moeder).
 
Ondanks het grote gebrek aan midde-
len vangen de zusters kinderen op in
weeshuizen en opvanghuizen. De
kinderen worden verzorgd en kunnen
onderwijs volgen. De zusters werken
tevens aan bewustwording van vrou-
wen in de afgelegen dorpen. Missio wil,
samen met u, het pastorale werk van
de zusters steunen.
 
MISSIO ondersteunt het pastorale
werk in Guinee. Help mee!
 
Geef aan Missio Pauselijke Missiewer-
ken in de collecte op Missiezondag 24
oktober of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand, te Den Haag.
 
Meer informatie: www.missio.nl
Bron tekst en foto: Missio
 
MOV parochie H. Augustinus

Installatie nieuwe teamlid
Op zaterdagavond 11 september in-
stalleerde vicaris-generaal Lex van
Deelen als nieuw lid van het Pastorale
Team: pastor Kees van Vliet. Aan het
eind van de plechtige viering (met vijf
heren!) sprak pastor Van Vliet een
dankwoord uit.
Hij liet een foto zien van hemzelf als
deelnemer aan de Vlietloop in 1985,
toen hij pastor was in Voorschoten.
Naar aanleiding daarvan sprak hij en-
kele bezinnende opmerkingen over
tweevouden van waarden:
– sport is belangrijk voor je lichaam,
aandacht aan je geest geef je door
gebed;
– aandacht voor het uiterlijke en aan-
dacht voor het innerlijke;
– lokaal en centraal: wat gebeurt er per
parochiekern en wat gebeurt er in de
overkoepelende parochie;
– pastoraat en theologie, de twee
helften van zijn hart, verdeeld over de
twee helften van de week;
– gerichtheid op de wereld en gericht-
heid op God.
 
Hij eindigde met: “Beste parochianen,
over al die tweevouden aan waarden,
waar de balans ligt, hoe u dat even-
wicht ziet en beleeft, daarover ga ik
graag met u in gesprek."
 
Els van Leuken

10

Augustinus 6 in 1



Eindelijk vrij! (3)
Wat vooraf ging
 
Tim J. Keller is een Amerikaanse predikant. Hij is oprichter
en voorganger van de sterk groeiende Redeemer Presby-
terian 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?” 
 
Eindelijk vrij ! (3)
 
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? En we hebben het zo goed! Onze welvaart is
enorm. Er hebben nog nooit in onze geschiedenis mensen
geleefd die het materieel zo goed hebben. Maar op de een
of andere manier realiseren we ons dat niet meer. Kunnen
we nog blij zijn met alles wat we hebben?
 
Keller schrijft hierover: “En het ego is ongelooflijk druk met
twee dingen in het bijzonder – vergelijken en opscheppen.
(…) Met andere woorden: we zijn alleen maar trots omdat
we meer succes, grotere intelligentie of een mooier uiterlijk
hebben dan degene naast ons, en in de buurt van iemand
met meer succes (…) verliezen we al ons plezier in wat we
hadden. Dat komt doordat we er niet echt plezier in hadden.
We waren er trots op. Zoals Lewis zegt: Trots is het plezier
dat je meer hebt dan degene naast je. Trots is het plezier
dat je meer bent dan degene naast je.” (Tim Keller, Bevrijd
van jezelf, blz.14, 15)
 
“In de buurt van iemand met meer succes (…) verliezen we
al ons plezier in wat we hadden.” Als je alleen blij kunt zijn
wanneer je meer hebt dan anderen is één ding absoluut
zeker: je blijdschap zal altijd van korte duur zijn. En zelfs
wanneer je leven uit één grote vakantie bestaat, besef je
niet meer hoe goed je het hebt.
 
Het volgende verhaal illustreert dat. ‘In de zomer van 2012
raakte ik op een feestje aan de praat met Nico(1948). Hij
was gemeenteambtenaar geweest en was sinds kort met
pensioen. Zijn vrouw en hij hadden een fantastische, van
alle gemakken voorziene caravan en daarmee gingen ze
twee keer per jaar op vakantie.(…) Tussendoor maakten
ze stedentrips. (…) We kregen het over de pensioenperi-
kelen die die zomer volop in de belangstelling stonden.
Het woord pensioenkorting was nog niet gevallen, of de
opgewekte man naast me veranderde in één brok woede.
(…) Briesend: “Het is ons al die jaren beloofd dat ons

pensioen welvaartsvast zou zijn.” “Dat is zo Nico”, zei ik,
“maar had jij je veertig jaar geleden kunnen indenken dat
de welvaart zo zou toenemen dat jij twee maanden per jaar
met vakantie kunt gaan?” Even viel Nico stil. “Nee”, ant-
woordde hij, “toen ik in militaire dienst ging, was ik nog nooit
met vakantie geweest. Dat wil zeggen: mijn vader huurde
één dag per jaar een auto. Dat was onze hele vakantie.”
…’ (Annegreet van Bergen, Gouden Jaren, Atlas contact,
2014, blz. 5)
 
Wat anderen over ons zeggen
 
Omdat we onszelf voortdurend vergelijken, zijn we ook te
veel bezig met wat anderen over ons zeggen. ‘Toen ik nog
op school zat, zei mijn moeder altijd dingen als: “Weet je,
lieverd, je zou eens op schaken moeten gaan.” Ik zei dan:
“Mam, ik heb een hekel aan schaken.” “Ja, dat weet ik," zei
ze dan, “maar dat helpt bij je inschrijving op de universiteit.”
En dan probeerde ze het opnieuw. (…) Dat is wat ons ego
onophoudelijk doet. (…) Allerlei dingen doen, niet omdat
we er plezier in hebben, maar omdat we proberen een in-
drukwekkend cv samen te stellen. Door onszelf te vergelij-
ken met andere mensen en ervoor te zorgen dat wij beter
lijken dan anderen, blazen we onszelf op. (…) Het ego is
zo druk.’ (Tim Keller, Bevrijd van jezelf, blz.16)
 
Pastoor Rochus Franken

Alarm: Red het klimaat! Die oproep doen de gees-
telijk leiders van in totaal 1,8 miljard gelovigen voor
het eerst in een gezamenlijke verklaring.
 
Voor het eerst in de geschiedenis doen de leiders
van de drie grootste wereldwijde kerkgenootschap-
pen een gezamenlijke oproep aan de wereld: Red
het klimaat!
‘’Luister naar de roep van de aarde’’, schrijven paus
Franciscus, oosters-orthodox patriarch Bartholo-
meüs en de anglicaanse aartsbisschop Justin
Welby in een verklaring. Welk geloof of welke le-
vensbeschouwing mensen ook aanhangen: ’’Wij
moeten kiezen voor een ander leven". De drie
geven leiding aan kerken met samen zo’n 1,8 mil-
jard gelovigen.
 
Nico de Fijter, redactie religie&filosofie, TROUW, 9
september 2021
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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

 
 
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

KERKENVEILING 2021
De commissie Kerkenvei-
ling is  voor de zomer bij-
eengekomen om te kijken
hoe wij dit jaar de veiling
vorm kunnen geven rond
het coronavirus. 
 
Hierbij is afgesproken de veiling te
houden op vrijdag 8 oktober mits dit
volgens de coronamaatregelen ge-
oorloofd zou zijn. 
Helaas bieden de maatregelen die
op 13 augustus door de Rijksover-
heid zijn afgekondigd en die op 20
september a.s. in enigerlei vorm een
vervolg krijgen, voor onze commis-
sie te weinig tijd om op een goede
manier hierop in te spelen.  
 
Mede ook na overleg met onze af-
slager Sjaak Verkade zijn wij tot dit
besluit gekomen.  Alle veilingen in
de bollenstreek die gepland stonden
zijn niet doorgegaan en/of uitge-
steld. 
Het is met name de gezelligheid van
de avond die de veiling tot een suc-
ces maakt en door de onderlinge
afstand van 1.5 meter is ook dit niet
mogelijk.   
Wij gaan er vanuit dat wij de veiling
in 2022 weer met succes kunnen
organiseren. 
Voor degenen die de Kerkenveiling
een warm hart toedragen bestaat
natuurlijk altijd de mogelijkheid om
een bijdrage over te maken op reke-
ning NL81 RABO 0331 7035 80     
t.n.v. RK Parochie  H. Augustinus te
Katwijk. 
 
Commissie Kerkenveiling 

'R' in de maand
Na de maand september is, nu begin oktober, na de zomervakantie het ‘werk-
seizoen’ weer echt op gang gekomen. Het onderwijs is weer gestart. Gelukkig
voor onze jongeren weer met meer fysieke contacten. Zij hebben in deze fase
van hun leven het onderlinge sociale contact immers zo hard nodig. Dit laatste
geldt overigens ook voor ouderen!
 
Tijdens de voorbije zomer gingen we in coronatijd langzamerhand weer terug
op weg naar ‘normaal’. Vooraf reserveren voor de vieringen hoefde niet meer.
Het 175-jarig jubileumfeest van onze parochiekern konden we op 11 juli echt
vieren met Mgr. Van den Hende en onze pastoor Franken als celebranten, veel
genodigden, parochianen en gezamenlijk koffiedrinken, drankje en hapje ach-
teraf. Het was weer eens een echt feest! Tijdens deze feestelijke viering werden
namens parochianen en sponsoren ook een deel van de mooi uitziende kerk-
bankkussens aangeboden, die in dank werden aanvaard. Echter, de meningen
onder de kerkgangers over het hierdoor wel dan niet toegenomen zitcomfort
van de banken zijn verdeeld. Voordat we tot bestelling van de overige kerkbank-
kussens overgaan willen we daarom gedurende de maand oktober uw/jullie
mening in deze via een mini-enquête peilen. Een vriendelijk verzoek om hieraan
mee te doen.
 
Het jubileumjaar is overigens nog niet voorbij. Zo staat het uitgestelde middag-
concert van het Oeral Kozakkenkoor nog in de planning. Houdt u hiervoor de
berichtgeving in deze in de gaten. Een nieuw seizoen met weer veel activiteiten
waarbij we de Drie-eenheid en elkaar weer in toenemende mate geestelijk en
fysiek hopen te ontmoeten.
 
Covid-19 is echter nog onder ons. Paus Franciscus noemde vaccinatie een daad
van naastenliefde. Er zijn echter mensen, die om wat voor reden dan ook, zich
niet willen of kunnen laten vaccineren. Laten we elkaar in deze blijven respec-
teren en ons houden aan de geldende basisregels. Bij de inmiddels bekende
klachten: blijf thuis en doe een (zelf)test voordat je jezelf in grotere groepen
begeeft. Om het motto van ons jubileumjaar nog maar eens te gebruiken: ‘Voor
en met elkaar met vertrouwen in de toekomst!’
 
Leen de Best, voorzitter BC
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Rozenkransgebedsvieringen
in oktober en november
In onze vakantie was Loreto één van
onze bestemmingen op onze rondreis
door Italië. Loreto is een bedevaarts-
plaats. Daar staat een geweldig mooie
basiliek met daarin een kapelletje,
gemaakt met de stenen van het huisje
van Maria uit het Beloofde Land. Vol-
gens de overlevering zouden de enge-
len dit huisje naar Loreto hebben ge-
bracht. Mocht u ooit in de buurt komen
of een bedevaart willen maken, het is
de moeite waard.
 
In onze kerk bidden wij in mei en in
oktober tijdens onze rozenkransvierin-
gen altijd een litanie. De litanie van
Loreto (Latijn: Litaniae Lauretanae),
ook wel litanie van de heilige Maagd
Maria   genoemd.  Dit  is  in de rooms- 
katholieke  traditie een litanie ter ere
van Maria. De litanie werd in  het jaar
1601 door paus Clemens VIII vastge-
legd, maar is later diverse malen aan-
gevuld. De naam verwijst naar het hei-
ligdom van Loreto in Italië. De litanie
wordt door katholieken vaak na het ro-
zenhoedje of de rozenkrans gebeden.
Doordat we nu echt in deze basiliek
geweest zijn, en in deze plaats, komt
zo’n litanie meer bij mij binnen. De
verbinding voelen met zo’n plek, de
verbinding voelen met Maria, de ver-
binding voelen met al die mensen die
daar hun gebeden hebben neergelegd
bij Maria, dat voelt zo intens. Maria, de
Moeder van Jezus, de Moeder van ons
allen, is onze voorspraak in tijden van
verdriet, onmacht, pijn. Maar ook onze
dankbaarheid en vreugde mogen we
met haar delen. Opdat God op haar
voorspraak onze gebeden mag verho-
ren.
 
In oktober zullen we, kapelaan Boris
en ik, iedere woensdag om 19.00 uur
naar de kerk komen voor de rozen-
kransgebedsviering. U bent allen van
harte welkom om mee te bidden.  Er
zal dan een cantor zijn voor het zingen
van de liederen. En we zitten dan in het
middenschip van de kerk. Niet in het
koorgedeelte. Zo houden we genoeg
afstand, maar zijn we toch met elkaar
verbonden in gebed tot de H. Moeder
en Maagd Maria. En mocht u om ge-
zondheidsredenen thuis blijven, dan
kunt u mee luisteren via de website van
de Joannes de Doper: https://www.jo-
annesdedoper.nl/live-tv-uitzending/

 
In de maand november gedenken we
op 2 november met Allerzielen onze
dierbare overledenen. Vorig jaar kon-
den we niet met z’n allen in de kerk
zitten, en daarom was er iedere vrij-
dagochtend in november om 11.45 uur
een rozenkrans voor de overledenen.
Omdat het nu nog onzeker is hoe de
coronamaatregelen uitpakken, wil ik u
aanbieden om met elkaar iedere vrij-
dagochtend in november om 11.45 uur
samen de rozenkrans voor onze dier-
bare overledenen te bidden. Zo geden-
ken we hen die kortgeleden, maar ook

Foto: Anneke Noordermeer

hen die al langere tijd geleden overle-
den zijn.
 
Zo blijven we met hen verbonden in
liefde en mogen we hen vragen of zij
voor ons willen bidden in de hemel. 
 
Laten we met elkaar in gebed steun en
kracht vragen op voorspraak van de
heilige Maagd Maria in deze bijzonde-
re tijd waarin we leven.
 
Kapelaan Boris en gebedsleider         
Anneke Noordermeer-Karremans
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Foto's: Astrid v.d. Valk

RKBS De Horizon weer vol goede moed van start!
Inmiddels zijn de scholen al weer enkele weken gestart. Zo ook natuurlijk De
Horizon! Wat zijn we allen weer vol goede moed begonnen om op normale wijze
onze lessen te kunnen geven. En wij waren ook zéér blij dat we in de eerste
schoolweek de openingsviering in onze kerk konden houden met alle kinderen
en leerkrachten van de hele school! Het thema was: Een vruchtbaar jaar!
Alle klassen brachten een vrucht naar voren met daarop één van de negen
vruchten van de H. Geest. Geweldig hoe alle klassen daarmee aan de slag
waren gegaan. Natuurlijk werden de liederen ook in dit thema gezongen o.l.v.
De Vrolijke Noot.
De komende periode praten we met de kinderen over verstandig en onverstan-
dig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan alleen gezond verstand als het
om levensvragen gaat. En natuurlijk staat de herfstvakantie daarna ook al weer
voor deur!
Team van RKBS De Horizon

Een bijzondere herinnering
Donderdag 2 september was het een
jaar geleden dat kardinaal Simonis
opgenomen werd en overleed in het
Hospice Duin-en Bollenstreek in Sas-
senheim. In dit hospice ben ik nu al-
weer bijna zes jaar werkzaam als vrij-
williger. Voor mij werd die 2e septem-
ber 2020 een zeer bijzondere en ge-
denkwaardige dag, omdat ik die mid-
dag toevallig dienst had in het hospice,
en zodoende de laatste uren van kar-
dinaal Simonis van dichtbij heb mee-
gemaakt. Het voelde voor mij of dit zo
van bovenaf geregeld was dat ik er
mocht zijn. In de middag kwamen kar-
dinaal Eijk en zijn hulpbisschop op
bezoek om afscheid te nemen van
kardinaal Simonis en te bidden aan zijn
sterfbed. De kardinaal overleed vroeg
in de avond. De serene sfeer die die
dag voelbaar was in het hospice zal ik
nooit vergeten.
Anneke van der Valk

Op 2 sept jl.werd de grafsteen van kardinaal
Simonis gezegend op de Barbara-begraaf-
plaats in Utrecht, precies een jaar na zijn over-
lijden. Op de foto bewierookt kardinaal Eijk de
grafsteen. Foto: Ramon Mangold / Katholiek
Nieuwsblad

Foto en tekst: Paul van Houwelingen

Geslaagde Open
Monumentendag
Organist Niek zorgde voor prachtige
klanken in onze mooie kerk. Coördina-
tor Richard Hulmer leende het Ange-
lusklokje van het Katwijks Muse-
um. Enkele bezoekers lieten het niet
bij de benedenverdieping van de kerk
en klommen de toren in met o.a. Wim
Kok, die dan weer wetenswaardighe-
den kon vertellen over ons uurwerk en
de gewelven boven onze kerken. 
Aan de ontvangsttafel verwees Gerard
Bol bezoekers naar vrijwilligers en
verkocht hij exemplaren van het boek
'Van stof ontdaan' van Harry Fennes.
'n Boek vol Katwijkse onthullingen in
foto's en teksten, maar ook het boek
met ins en outs van onze kruiswegsta-
ties, ooit geschilderd door pastoor
Hendriks. 
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Maria van der Plas - Boter-
mans, weduwe van Leendert
van der Plas.
Geboren op 7 maart 1924 en
overleden op 16 augustus
2021.
 
De dankdienst heeft plaatsge-
vonden op 23 augustus in de
Vredeskerk, waarna zij is be-
graven op de begraafplaats
Duinrust te Katwijk.

De inloopochtenden in De
Voorhof starten weer!
We hebben elkaar een lange tijd niet
kunnen ontmoeten vanwege alle co-
ronaperikelen. Maar gelukkig gaan we
weer starten met de inloopochtenden.
Op donderdag 21 oktober 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 gastvrou-
wen en gastheren willen je graag ont-
vangen. 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 21
oktober van 9.30 uur tot 11.30
uur. Contactpersonen: Cock Slager
(071-4022966), Peter van der Nol
(071-4024845).

Misdienaarsuitje 2021
Zondag 12 september zijn we met de misdienaars weer een middagje uit ge-
weest. We zijn met z’n allen vanaf de kerk met de fiets naar Noordwijk gegaan
voor een golfclinic. Na een drankje zijn we begonnen op de putting green (voor
de niet kenners onder ons, dat is het strak geschoren stukje rondom de hole).
Hier hebben we geoefend met het laatste stukje van het golfen, zorgen dat het
balletje in het gaatje gaat. Uiteindelijk bleek Marloes hierin de beste over vier
en zes meter.
Daarna zijn we de driving range opgegaan (hier kun je het afslaan oefenen),
waar we met twee verschillende sticks geprobeerd hebben om gericht zover
mogelijk te slaan. Om ten slotte in het gedeelte met de toptracer (een computer
die snelheid en afstand meet) nog een kleine competitie te houden. Boris kon
het verste slaan, 107 meter. Op de voet gevolgd door Tom (99 meter) en Evi
(97 meter). Daarna moesten we zorgen dat het balletje zo dicht mogelijk bij het
vlaggetje kwam met één enkele slag. De vlag stond op 87 meter. Hier bleek Evi
de beste. Zij kwam op 4,2 meter van de vlag.
Tot slot hebben we in de tuin van de pastorie nog even een hapje en een
drankje gedaan. Ook hebben we nog even een paar dingen met betrekking tot
de eucharistieviering doorgenomen. Al met al weer een hele leuke middag met
een super leuke groep. Bij deze willen we iedereen nogmaals bedanken voor
uw gift. Het is super fijn dat we zo de mogelijkheid hebben zoiets te kunnen
organiseren.
 
Gerard Rodewijk

Foto's: Gerard Rodewijk

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

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

Koffie drinken
Na  de gezinsviering van 3 ok-
tober;
Na de oecumenische viering
van 10 oktober;
Na de kinderwoorddienst van
17 oktober.
Dit alles afhankelijk van de
coronaregeling.
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Vieringen door de week
Dinsdag  09.00 u EV Kapelaan Plavčić H. Willibrord Oegstgeest
Dinsdag  09.00 u EV Pastoor Franken H. Laurentius en DMG Voorschoten
Dinsdag  09.00 u EV Pater Magnin St. Jozef Wassenaar
Woensdag  09.00 u EV Kapelaan Plavčić H. Joannes de Doper Katwijk
Woensdag  09.00 u EV Pastoor Franken St. Willibrordus Wassenaar
Donderdag  09.00 u EV Pastoor Franken H. Willibrord Oegstgeest
Donderdag  09.00 u EV Pastor Van Vliet St. Jozef Wassenaar
Donderdag  19.00 u EV Kapelaan Plavčić H. Laurentius en DMG Voorschoten
Vrijdag  09.00 u EV Pastoor Franken De Goede Herder Wassenaar
Vrijdag  19.00 u EV Kapelaan Plavčić St. Willibrordus Wassenaar

 

Mededeling
Van 20 september t/m 8 oktober 2021 komen de doordeweekse vieringen van Pastoor Franken te vervallen.
Van 18 oktober t/m 25 oktober 2021 komen de doordeweekse vieringen van Kapelaan Plavčić te vervallen.

Speciale vieringen door de week
Maandag 4 oktober 13.00 u Dieren zegenen H. Willibrord Oegstgeest
Woensdag 6 oktober 19.00 u Actueel Avondgebed H. Laurentius Voorschoten
Woensdag 6,13,20,27 okt. 19.00 u Rozenkransgebed J. de Doper Katwijk
Woensdag 6,13,20,27 okt. 19.00 u Rozenkransgebed St. Jozef Wassenaar
Woensdag 6,13,20,27 okt. 20.15 u Rozenkransgebed H. Willibrord Oegstgeest

Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / 

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

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

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

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

cantor + organist

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

/gezinsviering / dvn 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Dameskoor 11.00 EV Pastor Van Vliet / 

Diaken Winnubst zo. 3-okt. Zevenentwinigste 
zondag door het jaar 

11.00
16.00

EV
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić / 
cantores

 09.30 EV Pastor Van Vliet / 
Pro Deo

za. 9-okt.  19.00 EV Pastor Van Vliet 
/cantor 19.00 viering vervalt za. 9-okt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 

cantor + organist

zo. 10-okt. Achtentwintigste 
zondag door het jaar 09.30 OCV

Diaken Winnubst / 
Ds Padmos / 
Oecumenische 
viering / Cantemus

11.00 EV Pastoor Franken / 
Gemengd Koor 11.00 EV Pastor Van Vliet / 

Laurentiuskoor zo. 10-okt. Achtentwintigste 
zondag door het jaar 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV

Kapelaan Plavčić / 
Magn. Cantorij / 
KWD

za. 16-okt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić 
/cantor za. 16-okt.  19.00 EV

Pastor Van Vliet / 
Diaken Brink / 
cantor + organist

zo. 17-okt. Negenentwintigste 
zondag door het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 

/Cantemus / KWD 11.00 EV
Pastor Van Vliet / 
Diaken Winnubst / 
Schola

11.00 EV Pastoor Franken / 
Laurentiuskoor zo. 17-okt. Negenentwintigste 

zondag door het jaar 

11.00
16.00

EV
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić 
Tienermis

 09.30 EV
Pastoor Franken / 
Diaken Brink / 
Semper Fidelis

za. 23-okt.  19.00 viering vervalt za. 23-okt.  19.00 EV Pastor Van Vliet / 
cantor + organist

zo. 24-okt. Dertigste zondag door 
het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 

/Vocalis 11.00 EV Pastoor Franken / 
Gemengd Koor 11.00 EV Pastor Van Vliet zo. 24-okt. Dertigste zondag door 

het jaar 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Pastor Van Vliet / 
cantor-organist

za. 30-okt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić 
/cantor za. 30-okt.  19.00 EV Pastor Van Vliet / 

cantor + organist

zo. 31-okt. Eenendertigste 
zondag door het jaar 09.30 EV Pastor Van Vliet 

/Cantemus 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Schola 11.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Laurentiuskoor

zo. 31-okt. Eenendertigste 
zondag door het jaar 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Brink / 
cantor-organist

ma. 1-nov. Allerheiligen 19.00 EV Pastoor Franken / 
Schola ma. 1-nov. Allerheiligen 18.30 EV Franstalige parochie

di. 2-nov. Allerzielen 19.30 WGV 
Kapelaan Plavčić 
Allerzielenviering 
/Vocalis

19.30 WGV
Diaken Winnubst 
Allerzielenviering / 
Gemengd Koor

19.30 WGV Pastor Van Vliet 
Allerzielenviering di. 2-nov. Allerzielen 19.30 WGV gbl Elshout 

Allerzielenviering 19.30 WGV Pastoor Franken 
Allerzielenviering 19.30 WGV

Diaken Brink 
Allerzielenviering / 
Pro Deo
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Bij alle Aanbiddingen is er mogelijkheid tot het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening.

Vieringen Kapelaan Plavčić (van 17 oktober t/m 25 oktober komen onderstaande vieringen
te vervallen)
Maandag 07.00 u  Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 09.30 u St. Willibrordus Wassenaar
Dinsdag 08.00 u  Aanbidding tot 09.00 u H. Willibrord Oegstgeest
Woensdag 13.30 u  Rozenkrans en Aanbidding tot 15.00 u St. Jozef Wassenaar
Donderdag 18.00 u  Rozenkrans en Aanbidding tot 19.00 u H.Laurentius/DMG Voorschoten
Vrijdag 18.30 u  Rozenkrans, H.Mis en Aanbidding tot 22.00 u St. Willibrordus Wassenaar
Zaterdag 20.30 u  Rozenkrans en Aanbidding tot 22.00 u H. Willibrord Oegstgeest
Zondag 18.30 u  Rozenkrans en Aanbidding tot 20.00 u H. Joannes de Doper Katwijk

Vieringen tehuizen oktober
Vrijdag 1 oktober 10.30 u Sophiekehuis, Wassenaar Pastor Van Vliet
Woensdag 6 oktober 15.30 u Adegeest, Voorschoten gebedsleider
Vrijdag 8 oktober 16.30 u De Wilbert, Katwijk Pastor Van Vliet
Woensdag 27 oktober 10.30 u Overduin, Katwijk Kapelaan Plavčić

Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / 

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

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

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

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

cantor + organist

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

/gezinsviering / dvn 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Dameskoor 11.00 EV Pastor Van Vliet / 

Diaken Winnubst zo. 3-okt. Zevenentwinigste 
zondag door het jaar 

11.00
16.00

EV
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić / 
cantores

 09.30 EV Pastor Van Vliet / 
Pro Deo

za. 9-okt.  19.00 EV Pastor Van Vliet 
/cantor 19.00 viering vervalt za. 9-okt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 

cantor + organist

zo. 10-okt. Achtentwintigste 
zondag door het jaar 09.30 OCV

Diaken Winnubst / 
Ds Padmos / 
Oecumenische 
viering / Cantemus

11.00 EV Pastoor Franken / 
Gemengd Koor 11.00 EV Pastor Van Vliet / 

Laurentiuskoor zo. 10-okt. Achtentwintigste 
zondag door het jaar 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV

Kapelaan Plavčić / 
Magn. Cantorij / 
KWD

za. 16-okt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić 
/cantor za. 16-okt.  19.00 EV

Pastor Van Vliet / 
Diaken Brink / 
cantor + organist

zo. 17-okt. Negenentwintigste 
zondag door het jaar 09.30 EV Kapelaan Plavčić 

/Cantemus / KWD 11.00 EV
Pastor Van Vliet / 
Diaken Winnubst / 
Schola

11.00 EV Pastoor Franken / 
Laurentiuskoor zo. 17-okt. Negenentwintigste 

zondag door het jaar 

11.00
16.00

EV
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić 
Tienermis

 09.30 EV
Pastoor Franken / 
Diaken Brink / 
Semper Fidelis

za. 23-okt.  19.00 viering vervalt za. 23-okt.  19.00 EV Pastor Van Vliet / 
cantor + organist

zo. 24-okt. Dertigste zondag door 
het jaar 09.30 EV Pastoor Franken 

/Vocalis 11.00 EV Pastoor Franken / 
Gemengd Koor 11.00 EV Pastor Van Vliet zo. 24-okt. Dertigste zondag door 

het jaar 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Pastor Van Vliet / 
cantor-organist

za. 30-okt.  19.00 EV Kapelaan Plavčić 
/cantor za. 30-okt.  19.00 EV Pastor Van Vliet / 

cantor + organist

zo. 31-okt. Eenendertigste 
zondag door het jaar 09.30 EV Pastor Van Vliet 

/Cantemus 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Schola 11.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Laurentiuskoor

zo. 31-okt. Eenendertigste 
zondag door het jaar 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Brink / 
cantor-organist

ma. 1-nov. Allerheiligen 19.00 EV Pastoor Franken / 
Schola ma. 1-nov. Allerheiligen 18.30 EV Franstalige parochie

di. 2-nov. Allerzielen 19.30 WGV 
Kapelaan Plavčić 
Allerzielenviering 
/Vocalis

19.30 WGV
Diaken Winnubst 
Allerzielenviering / 
Gemengd Koor

19.30 WGV Pastor Van Vliet 
Allerzielenviering di. 2-nov. Allerzielen 19.30 WGV gbl Elshout 

Allerzielenviering 19.30 WGV Pastoor Franken 
Allerzielenviering 19.30 WGV

Diaken Brink 
Allerzielenviering / 
Pro Deo
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Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest

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

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

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

Tekst en foto: EvL

Willibrordpenning van 2020 (!) uitgereikt
Op dinsdag 7 september heeft diaken Peter Winnubst de
Willibrordpenning van 2020 aan Yvonne Dijkstra uitgereikt.
Yvonne is jarenlang actief geweest in de H. Willibrord, o.a.
als contactpersoon en als leidster van de avondwake. Het
meest genoot zij van het bloemenschikken: ontelbare keren
heeft zij de kerk versierd. Zij kon daarbij al haar creativiteit
uitleven, vooral bij feestdagen als Kerstmis en Pasen.

V.l.n.r.: Véronique, Charlotte, Joke, diaken Peter en Elly
Foto: Marianne Gerritsen

V.l.n.r.: Joke, Elly en diaken Peter. Foto: Marianne Gerritsen

Lunch en afscheid gastvrouwen
Op dinsdag 31 augustus organiseerde diaken Peter Win-
nubst de gebruikelijke jaarlijkse lunch voor de gastvrouwen
Elly Fles, Joke Coremans en Véronique Steenmetser. Ook
Charlotte van Steijn en Marianne Gerritsen van het secre-
tariaat waren er bij. De bijeenkomst vond plaats ten huize
van Véronique Steenmetser die de lunch verzorgd had.
 
Tegelijk was het de gelegenheid om afscheid te nemen van
Elly en Joke, die jarenlang - respectievelijk 15 en 17 jaar -
trouwe gastvrouwen zijn geweest. Bedankt allebei!
 
Op dinsdag en donderdag is Véronique van 9.00-12.00 uur
aanwezig als gastvrouw.
 
Els van Leuken
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Wij gedenken...
...Egilius Hubertus (Albert) Hiemensz,
vader, opa en broer. Albert werd op 8
april 1952 in Heemstede geboren en
overleed op 19 augustus in Alphen aan
den Rijn. De uitvaart vond plaats op
donderdag 26 augustus in de H. Willi-
brordkerk, waarna Albert is begraven
op het parochiekerkhof.
...Gerardus Johannes (Gé) van
Kempen, weduwnaar van Wien
Lubbe, eerder weduwnaar van Emmy
Wijdeveld, vader, (over)grootvader en
broer. Gé werd op 13 augustus 1919
in Leiden geboren en overleed op 2
september in Heemstede. De uitvaart
vond plaats op woensdag 8 september
in de H. Willibrordkerk, waarna Gé,
volgens zijn wens, in stilte is gecre-
meerd.
...Johan Wilhelmus Gerardus (Jan)
van der Spek, weduwnaar van Theo-
dora Maria van der Spek-Verstegen,
vader en opa. Jan werd op 10 decem-
ber 1927 in Den Haag geboren en
overleed op 3 september in Voorhout.
Zijn uitvaart vond plaats op donderdag
9 september in de H. Willibrordkerk,
waarna Jan in stilte is gecremeerd.
...Maria Helena (Riet) Wijsman-
Hoogkamer, weduwe van Maarten
Wijsman, moeder en oma. Riet werd
op 9 november 1933 in Voorhout ge-
boren en overleed op 4 september in
Oegstgeest. De uitvaart vond plaats op
donderdag 9 september in de H. Willi-
brordkerk, waarna Riet bij haar man is
begraven op het parochiekerkhof.
 
Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Allerzielenconcert
Het Allerzielenconcert van Cappella pro Cantibus in samenwerking met de
Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO) is inmiddels een gevestigde traditie,
waarbinnen velerlei muziek tot klinken is gebracht. Dit jaar zoekt Cappella de
bezinning in composities die de volle rijkdom van de koorklank tot uitdrukking
brengen. Het repertoire is van vele eeuwen: Schütz, Rheinberger, Mendelssohn,
Rachmaninoff, Harris en hedendaagse componisten, vaak in achtstemmige
dubbelkorigheid.
De koorstukken worden afgewisseld door delen uit de cellosuite nr. 3 van
Benjamin Britten, vertolkt door celliste Wilma Pistorius. Het koor staat onder
leiding van Rens Tienstra.
 
Wilt u bij het concert aanwezig zijn, dan dient u zich via de website www.
pgoegstgeest.nl aan te melden, aangezien slechts maximaal 50 concertbezoe-
kers zijn toegestaan. Het concert zal ook via een videoverbinding te volgen zijn.
 
• Datum/tijd: za 30 oktober, 16.00 uur en 20.00 uur. Duur: 1 uur.
• Locatie: Groene of Willibrordkerk, Oegstgeest.
• Toegang: gratis. Uitgangscollecte
• De link naar de video-livestream vindt u op de website www.pgoegstgeest.nl
Zie ook: www.cappellaprocantibus.nl

Paul Hanssen

Maandag 1 november,
Allerheiligen, is er 's avonds
om 19.00 uur alleen een eu-
charistieviering in de  H. Willi-
brordkerk in Oegstgeest. Deze
viering zal gestreamd worden.
Dinsdag 2 november is er in
alle parochiekernen  een
Allerzielenviering, 's avonds
om 19.30 uur.

Een orgel afbreken is een hele klus!
Op dinsdag 17 augustus was het dan zo ver: de firma Elbertse kwam ons orgel
afbreken. Meer dan 800 pijpen moesten er verwijderd worden, grote, minder
grote en hele kleine. Daarna kon het team vrijwilligers aan de slag, om de kast
van het orgel af te breken. Daar waren heel zware planken bij. Tot slot werd
alles aangeveegd en was het priesterkoor weer aan kant, in afwachting van de
schilderbeurt. Daarover een volgende keer meer.
 
Els van Leuken

Actie Kerkbalans: de stand was € 79.273 (per 30-06). Dat is 75% van het
gestelde streefbedrag. Deze fraaie tussenstand ligt ruim € 4.000 voor op de
tussenstand (per 30-06) van het vorig jaar. Wij zijn allen die al hebben bijge-
dragen heel dankbaar! Maar… we zijn er nog niet. Er is nog € 25.727 (=25%)
nodig om het streefbedrag van € 105.000 te bereiken.
De Beheercommissie
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Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods

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

Parochiekerk:
Heilige Laurentius
Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten

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

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

Familieberichten
Overledenen
Op zondag 8 augustus is op 87-jarige leeftijd overleden:
Johan Josef de Bruyn.
De begrafenis op het parochiekerkhof heeft op zaterdag 14
augustus plaatsgevonden.

Op vrijdag 20 augustus overleed te Voorschoten: Petrus
Johannes Koster (Piet), geboren 28 juli 1930 in de Zilk. De
uitvaart was op woensdag 25 augustus in de H. Laurenti-
uskerk, waarna hij is begraven op het naastgelegen paro-
chiekerkhof.
Hij deed alles samen met zijn vrouw Ria. Het gedichtje op
de kaart zegt het treffend: 'Je staat niet zo vaak stil bij het
woordje samen. Maar het is een heel gemis als samen uit
je leven is.'
Hij had een paar gouden handen. Hij stond voor iedereen
klaar. Piet en Ria zouden in november 65 jaar getrouwd zijn
geweest. Ze kenden elkaar al 74 jaar.

Op zondag 5 september is op 73-jarige leeftijd overleden:
Adrianus Johannes Marie van Leeuwen.
Hij woonde, samen met zijn vrouw, op de Oranjekade. De
uitvaart heeft plaatsgevonden in de H. Laurentiuskerk op
vrijdag 10 september, waarna hij is begraven op het paro-
chiekerkhof.

Ook op zondag 5 september is op 93-jarige leeftijd overle-
den: Anna Maria van der Hulst-Zonneveld (Annie).
Zij woonde op het Savornin Lohmanplantsoen. De uitvaart
vond plaats op zaterdag 11 september in Zoeterwoude,
waarna zij is begraven op het parochiekerkhof van de H.
Laurentiuskerk.

Eveneens is op zondag 5 september op 92-jarige leeftijd
Bernard Josef Rozema overleden. Na een licht hersenin-
farct met daaropvolgende therapie, in de hoop weer vol-
doende te herstellen voor terugkeer naar huis en zijn vrouw
Tilly, ging zijn gezondheid de laatste dagen toch hard
achteruit en is hij rustig ingeslapen. Op de rouwkaart stond
het volgende treffende gedichtje:
 
Zijn ogen spraken krachtig
Zijn handen gaven rust
Zijn woorden waren eerlijk

Zijn hart vol levenslust
Maar de allermooiste sterren
Ook die moeten soms gaan
Te groot voor dit leven
Door naar een nieuw bestaan
 
De laatste jaren woonden Ben en zijn vrouw in Leiden, maar
ze bleven zeer trouw en betrokken bij de parochiekern in
Voorschoten.
Zelfs op 91-jarige leeftijd voorzag Ben zijn wijk weer van de
enveloppen voor de Actie Kerkbalans.
In verband met coronamaatregelen hebben de herden-
kingsdienst en crematie zaterdag 11 september plaatsge-
vonden in besloten kring.

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

Laurentiuspenningen
Op 5 september zijn twee vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Ze hebben aan het eind van de viering de Laurentiuspen-
ning ontvangen. De Laurentiuspenning wordt uitgereikt als
een teken van waardering aan mensen die zich bijzonder
verdienstelijk maken voor onze parochiekern. Soms op de
voorgrond, soms meer op de achtergrond.

Sjaak Spann heeft de penning ontvangen voor zijn grote
inzet, reeds meer dan 15 jaar, als koster van onze H.
Laurentiuskerk! Als er een extra beroep op hem werd ge-
daan, was hij altijd bereid in te vallen en te helpen. Op de
penning stond de tekst: 'Wie mij dient zal door de Vader
geëerd worden Joh12,36'
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Yvonne Steffens heeft de penning ontvangen voor haar
grote inzet in het verzorgen van het drukwerk in de keuken
van de pastorie! Als er onverwacht extra drukwerk gemaakt
moest worden, kwam zij gewoon nog een keer extra om de
klus te klaren. Zelfs in het weekend kwam zij, indien nodig,
extra en verzette ook wel eens haar vakantie hiervoor.
Op de penning staat: 'Je bent zo kostbaar in mijn ogen. Jes,
43,4'

Beide parochianen werden van harte gefeliciteerd met deze
parochiële onderscheiding en kregen een warm applaus
met bloemen.

Koffiedrinken op zondag weer van start
Het is weer mogelijk om op zondag, na de eucharistievie-
ring, koffie te drinken in het Bondsgebouw. Wij heten u van
harte welkom!

Oktober – Mariamaand
In oktober is het Mariamaand. In de H. Laurentiuskerk zal
er voorafgaand aan de donderdagvondviering gelegenheid
zijn voor het Rozenkransgebed om 18.30 uur.
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Allerzielen 2021
Op 2 november viert de kerk Allerzielen. Niet voor niets de
dag na Allerheiligen. We vieren met Allerzielen de mensen
die God bij zich geroepen heeft, en die ons zijn voorgegaan.

Onze dierbare overledenen mogen (ook als hun leven geen
heiligenleven was) ook rekenen op Gods genadige ontfer-
ming. "Dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige
liefde", hebben we bij het afscheid gebeden. Op de dag van
2 november staan we stil bij alle overledenen (Alle zielen),
maar in het bijzonder bij de overledenen van het afgelopen
jaar. De nabestaanden van degenen die bij ons een kerke-
lijke uitvaart hebben gehad, worden hier persoonlijk voor
uitgenodigd. Iedereen is welkom bij deze mooie, troostrijke
viering. Na de viering is er een sfeervolle, meditatieve
processie met kaarsjes naar het kerkhof. Na afloop is ie-
dereen welkom voor een kopje koffie of thee in het Bonds-
gebouw. De viering begint om 19.30 uur.

Overledenen van 1 september 2020 tot en
met 31 augustus 2021
Pieternella van Haastrecht–van Wijk
Johannes de Jong
Johannes Snelderwaard
Wilhelmina van Hage–Straathof
Alphonsus van Schaijik
Hermanus Feber
Franscisca van Berkel–Smeets
Ludovicus van Vliet
Cornelia van Schaijik–Schoen
Christina van der Poel-Strijk
Elisabeth Teske–van Geffen
Hendrika Schrama
Martina Lavrijsen–van den Hoek
Wilhelmus Jordense
Nicolaas van der Voort
Johanna Kinkelaar–Akerboom
Adrianus Mulder
Gerardus van Amerongen
Ruby van Aken–George
Joannes de Wolf
Jillian Bosselaers–Sayers
Maria Dekker–van Aken
Johan de Bruyn
Wilhelmus Rolvink
Petrus Koster

Christelijke meditatie
Ons leven is veelal vol drukte, haast en geluid. Het is goed
regelmatig tijd te nemen om stil te worden en zo God in ons
leven toe te laten. Het gebed in stilte is daarbij het middel
bij uitstek.
Om de persoonlijke meditatie te ondersteunen komen wij
regelmatig samen en wel: iedere zaterdagmiddag van 16.00
uur tot 17.00 uur in het Bondsgebouw, naast de H. Lauren-
tiuskerk, Leidseweg 100, en op de eerste en derde donder-
dag van iedere maand ’s avonds om 19.30 uur in het ge-
bouw Het Pluspunt, naast de vroegere kerk De Ontmoeting,
Abraham v.d. Hulstlaan, wijk Noord Hofland.
U bent altijd van harte welkom. Er zijn geen kosten aan
verbonden. (Er wordt rekening gehouden met de corona-
regels).
 
Informatie bij Bep van der Zijden, tel. 071-5615354, e-mail
bep.zijden@gmail.com. Ook kunt u onze site raadplegen:
wccm.nl.
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In gesprek met Jopie van Engelen-Olsthoorn
Op donderdagmiddag 2 september werden we hartelijk
ontvangen door Jopie. In haar gezellige appartement
hebben we met haar gepraat onder het genot van een
lekker kopje thee. We vragen haar naar haar afkomst. Zij
is geboren en getogen in Voorschoten, hetgeen betekent
dat zij heel veel mensen kent en ook veel over het dorp
weet te vertellen.
Jopie is 83 jaar jong en ondanks wat ongemakken nog
steeds iemand die graag bezig is. Zij komt uit een gezin van
7 kinderen, 4 broers en 3 zussen, waarvan één zusje vlak
na de geboorte overleed en een 8-jarig zusje dat in de
oorlog overleed aan difterie, dat kwam volgens haar omdat
er nog geen penicilline was. Dat verlies heeft haar ouders
veel verdriet gegeven.

Haar vader was aannemer en eigenaar van het café
Landzicht aan de Molenlaan. Hij heeft veel in Voorschoten
gebouwd. Het was er altijd een drukte van belang en door
het feit dat haar moeder ziekelijk was, kwamen de huishou-
delijke taken en de zorg voor de klanten in het café op de
schouders van Jopie terecht. Een zorgeloze jeugd heeft zij
niet gekend, er was altijd werk te doen. Gelukkig mocht zij
wel met een vriendin naar dansles in Leiden bij dansschool
Evert Castelein. Dat was haar ontspanning.
Na de lagere school ging zij naar de huishoudschool, die
was gevestigd op de plek waar nu supermarkt Hoogvliet
staat, de zusters van Bijdorp zwaaiden daar de scepter. En
ondanks dat ze veel thuis moest blijven om het huishouden
draaiende te houden, heeft ze toch nog haar diploma be-
haald. Zij vertelt hoe Voorschoten eruit zag in haar jonge
jaren, de Pilatusbuurt, waar kleine huisjes stonden op de
plek waar nu Albert Heijn de supermarkt heeft, haar moeder
woonde daar voor zij haar vader leerde kennen. Zij weet
nog alle namen van de kruideniers, slagers, bakkers,
groenteboeren enz. Er waren er best veel voor toen nog
een klein dorp. Met veel agrarisch gebied. Vlietwijk, Ade-
geest, Noord-Hofland, Bijdorp, Krimwijk, Bloemenbuurt,
Starrenburg bestonden nog niet, dan blijft er een klein ge-
bied rond het centrum over en het gedeelte over het spoor
richting Wassenaar. Er werden boodschappen gedaan bij
je geloofsgenoten, dat deed je nog in die tijd.                     
                                                         
Het gezin waartoe Jopie behoorde was erg katholiek met
een sterke band met het klooster en de kerk. Toen ze haar
man Rinus leerde kennen, hebben zij samen het café van

haar vader overgenomen, opnieuw was dat ook weer
aanpakken geblazen. Haar ouders hebben eerst nog een
tijdje boven het café gewoond. Jopie en Rinus hebben drie
kinderen gekregen, die alle drie zijn geboren in het pand
van het café, twee zonen en een dochter. Er komen mooie
verhalen over die tijd, je hoorde van alles en over iedereen,
aan de bar komen vrolijke en droevige verhalen ter sprake.
Na 14 jaar besloten Rinus en Jopie dat het mooi geweest
was en hebben zij de zaak weten te verkopen. Een groot
hoofdstuk uit haar leven werd hiermee afgesloten.
Zij gingen wonen in de Bijdorpstraat. Haar zonen zaten op
de voetbal bij SVLV. Jopie en Rinus reden vaak met de auto
naar de wedstrijden met de voetballers, daardoor kwamen
er ook andere vrijwilligerstaken bij. Jopie stond achter de
bar, deed inkopen voor de bingo bij de Makro en maakte
met een ploeg de kantine weer schoon. Dat heeft ze jaren-
lang gedaan. Er was ook tijd voor ontspanning, samen met
Rinus heeft ze mooie reizen en cruises gemaakt, daar kijkt
ze met een goed gevoel op terug.

Voor de kerk heeft zij ook veel gedaan, eerst voor De
Moeder Gods- en de H. Laurentiuskerk samen. Daarna, na
de sluiting van De Moeder Gods, alleen nog voor de H.
Laurentiuskerk. De kerk werd geregeld schoongemaakt en
nog steeds kijkt zij daarop met een goed gevoel terug. Van
de zaal van De Moeder Gods waste zij de gordijnen en ze
maakte dat het kaarsvet van het tapijt in de kerk werd
verwijderd. Zij zorgde ook voor de kaarsenstandaard bij
Maria en nam de stofzuiger ter hand. De gezelligheid na
afloop van het gedane werk vond Jopie ook altijd fijn. Er
was dan tijd voor een kopje koffie en een gesprek met de
andere leden van de groep. Voor haar werkzaamheden
heeft zij de Laurentiuspenning gekregen.
Haar man Rinus is 4 jaar geleden overleden, maar ze kijkt
terug op een mooi huwelijksleven, het gemis is er wel nog
altijd. “Je bent toch alleen”, zegt ze. Samen hebben zij nog
15 jaar in hun appartement aan de Merelhof gewoond. Ze
heeft met haar kinderen en kleinkinderen goed contact, ze
komen maar wat graag op bezoek en eten een hapje bij
haar of zijn er gewoon voor een kopje koffie en een praatje.
In tijd van nood staan ze altijd voor haar klaar. Nu heeft zij
afscheid genomen van de schoonmaakploeg, met pijn in
haar hart, ze zou nog zo graag, maar haar lijf laat dat niet
meer toe. Samen met de andere leden van de schoonmaak-
ploeg hebben we tijdens een lunch bij De Gouden Leeuw,
enkele dagen voordat er brand uitbrak, afscheid van haar
genomen. Haar verhalen en het werk missen we nu al. Jopie
bedankt voor je openhartige verhaal.
 
Corry Zoetemelk en Mini Focke

Kerkschoonmaak/huishoudelijke dienst
In vervolg op bovenstaand
interview met Jopie van
Engelen kwam ook nog een
bericht binnen van de con-
tactpersoon van eerder ge-
noemde groep. In juli heb-
ben we afscheid genomen
van Jopie van Engelen met
een gezellig etentje in De Gouden Leeuw. Namens onze
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Bij klachten over de verzending van De Augustinus in
Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel.
071-5612208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl

Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. in-
leveren vóór 11 oktober 2021 bij het Kerkelijk Bureau of
bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

groep willen we Jopie nogmaals hartelijk danken voor haar
jarenlange inzet voor de beide kerken!
 
In augustus hebben we na het schoonmaken van de H.
Laurentiuskerk het 50-jarig huwelijk gevierd van 2 leden
van onze groep: Nel en Nico van Vliet waren een week
eerder 50 jaar getrouwd.

Orgelconcert Petra Veenswijk
Zondagavond 17 oktober zal er weer een orgelconcert
plaatsvinden. De Laurentius Orgelcommissie is blij dat na
alle covidperikelen het weer mogelijk is. Petra Veenswijk
zal onze orgelgast zijn. Zij is de vaste organist van het
Maarschalkerweerdorgel in de Maria van Jessekerk te Delft.
Daarnaast heeft zij een internationale concertpraktijk. In
haar concert speelt ze op het grote en kleine orgel van de
Laurentiuskerk werken van Sweelinck, Kerll, Bach, Dubois,
Saint-Saens, Derx en Flor Peeters.

Op dit moment (10 september) is nog onduidelijk hoe
soepel de maatregelen op 17 oktober kunnen zijn. Het wordt
dus een aaneengesloten programma van ruim een uur. Ook

Een nieuw lid voor de Laurentius
Orgelcommissie!
Sinds de start van de Laurentius Orgelconcerten bestaat
de Orgelcommissie uit drie man. We organiseren de con-
certen, regelen de diverse contacten met kerk en organisten
en verzorgen de PR rondom de evenementen. Er is een
groeiende samenwerking met de Orgelcommissie van de
Dorpskerk.

 
U leest het goed: volop activiteit én gezelligheid in deze
werkgroep! Door het vertrek van Jopie kunnen we nieuwe
leden gebruiken. Voelt u/jij zich geroepen om de groep te
komen versterken, neem dan contact op met het Kerkelijk
Bureau of met José Wouters, tel.nr. 5619460.  

Na ruim tien jaar wordt het tijd voor wat 'vers' bloed. Daar-
om zoeken we naar één of meer mensen met een warm
hart voor het orgel in het algemeen en ons Laurentiusorgel
in het bijzonder. Mensen  ook die zich willen inzetten om
het orgel door het jaar heen een aantal malen buiten de
vaste vieringen te laten klinken voor eenieder die maar wil
horen. We vergaderen een viertal malen per jaar en zijn
ook meestal aanwezig bij de concerten. Daarnaast vraagt
het ook wat uren tijd voor het plan- en regelwerk.
 
De voldoening van het werk is vooral te vinden in de con-
tacten met organisten, de concertbezoekers en medecom-
missieleden, maar vooral in het plezier en genoegen dat de
vele bezoekers na een concert uitstralen.
Voelt u zich aangesproken en wilt u zich nader oriënteren,
neem dan contact op met:
Peter van Beurden pewigera@gmail.com We hopen op
reacties!
 
Namens de Orgelcommissie,
Peter van Beurden

zal nog wel het maximum van 60 aanwezigen gelden. Wat
betreft eventuele aanscherpingen (vooraf aanmelden bij-
voorbeeld) raden we u aan de website van de commissie
te raadplegen: www.laurentiusorgelconcerten.nl
Van harte welkom dus.

We hopen u de 17e oktober in de H. Laurentiuskerk van
Voorschoten te kunnen verwelkomen. Het concert begint
om 20.00 uur en na afloop is er een collecte om de onkos-
ten te bestrijden.

Namens de Orgelcommissie,
Peter van Beurden
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Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar

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

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

In Memoriam E.G.H.M. baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier
Op 7 september jl. stierf thuis, omringd door zijn geliefden, medeparochiaan Eduard van Hövell op 95-jarige leeftijd. Het
laatste jaar werd hij liefdevol verzorgd door de medewerkers van SWZ.
Hij werd geboren in 1926, als negende van tien kinderen. Hij verloor zijn eigen vader in 1936 die toen gouverneur van
Limburg was. In de oorlogsjaren zou broer Jozef als leider van het studentenverzet verdwijnen in Neuengamme en zus
Antoinette bezwijken omdat ze tbc-patiënten verpleegde. Met verkenners begeleidde hij in de grotten van de Pietersberg
onderduikers.
 
Eduard maakte in Den Haag op het Aloysius College zijn gymnasium af en studeerde rechten in Nijmegen. Hij leerde
zijn vrouw Liesbeth kennen in Lourdes in mei 1967 en ze zouden daar nog meer dan 50 keer terugkeren op bedevaart.
De kinderen Floris en Anne Marie gingen op school naar de Pius X- / Paulusschool en deden in De Goede Herder hun
Eerste H. Communie. Met zijn gezin ging hij het liefst op kampeervakanties naar Frankrijk, Spanje, of Noorwegen. Die
reisliefde gecombineerd met kerken zou blijven - ze reisden onder meer naar Syrie, Cyprus, Malta (vele malen), en Rome
(ook vele malen).
 
Hij werkte bij  Buitenlandse Zaken en later bij het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene. Ook bekleedde hij
diverse functies in het bestuur (kapittel) van de Maltezer orde.
De eucharistieviering voor zijn afscheid werd geleid door Walther Broeders met Hein Jan van Ogtrop als co-celebrant.
Omdat hij zich altijd Maestrichtenaer zou blijven voelen, zong het dameskoor 'Oh Sterre der Zee'.
 
Eduard was een man van matiging, van bescheidenheid en zorg voor de zwakkeren. Hij koesterde liefde voor de natuur
en werkte graag in de tuin. Hij had een hekel aan poeha, maar koesterde de rituelen van de kerk. Hij stond open voor
zijn medemens en was altijd benieuwd wat er in de wereld gebeurde. Zijn geloof was intuïtief en hij ging zijn einde
monter en vol vertrouwen tegemoet.
Hij laat twee zusters na, zijn echtgenote Liesbeth van Ogtrop, zijn kinderen Floris en Anne Marie en zes kleinkinderen.
De familie is het Dameskoor en de Beheercommissie van De Goede Herderkerk dankbaar voor het mooie afscheid in
deze voor Eduard zo dierbare kerk.
 
 

            Tekst en foto: Familie Van Hövell

Allerzielenviering
Op dinsdagavond 2 november om
19.30 uur gebedsviering ter gelegen-
heid van Allerzielen. Aansluitend zal
zegening van de graven plaats vinden.
Voorganger is gebedsleider de heer
Leo Elshout.
We zullen medio oktober de nabe-
staanden van de overledenen uitnodi-
gen en contact met hen opnemen.
Indien u geen uitnodiging ontvangt en
graag aan deze viering deelneemt wilt
u zich dan uiterlijk 28 oktober aanmel-
den bij het secretariaat, bij voorkeur
per e-mail?
 
Gebedsintenties op pag. 25
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Aanmelden Eerste H. Com-
munie en H. Vormsel
Wassenaarse kinderen in de groepen
4 en 8 kunnen worden aangemeld voor
de Eerste H. Communie en het H.
Vormsel via gezinskerk-wassenaar@pa-
rochie-augustinus.nl.
Eerste H. Communie: ouderavond op
donderdag 14 oktober om 20.00 uur in
zaal Sion bij de Sint Jozefkerk, Park-
laan 26. Wassenaar. Viering van de
Eerste H. Communie op zondag 19 juni
2022 om 9.30 uur in de Sint Willibror-
duskerk, Wassenaar.
H. Vormsel: ouderavond op dinsdag 5
oktober om 20.00 uur in zaal Sion bij
de Sint Jozefkerk. Viering van het H.
Vormsel op zondag 5 juni om 11.00 uur
in de H. Willibrordkerk, Oegstgeest
(onder voorbehoud).
 
Diaken George Brink

Terugkomzondag voor de eerste communicanten. Diaken George Brink informeert wat de kinde-
ren in de Kinderwoorddienst hebben gedaan. Foto: Herman van der Woude

Start schooljaar Gezinskerk
Wassenaar
De Gezinskerk is weer van start ge-
gaan met een gezinszondag in de Sint
Willibrorduskerk. Tijdens een deel van
de eucharistieviering hebben de kinde-
ren verdeeld over twee leeftijdsgroe-
pen catechese in de kinderwoord-
dienst. Het thema was de Kerk een
netwerk van liefde. Er was natuurlijk
een mooi knutselwerk bij. Het was ook
de terugkomviering van de communi-
canten. Aangezien zij hun Eerste H.
Communie vanwege corona hebben
ontvangen in een separate viering met
alleen familie, trokken zij hun mooie
kleding nog eens aan en kwamen ze
binnen met hun doopkaarsen. Het was
vreugdevol dat alle kinderen weer in
de kerk waren. De volgende gezins-
zondag is 10 oktober 9.30 uur; dan
staat Sint Franciscus met zijn liefde
voor de natuur en dieren centraal.
Meer informatie: gezinskerk-wasse-
naar@parochie-augustinus.nl
 
Gezinskerk Wassenaar

Knutselwerkje: de Kerk is een kerk van liefde.
Foto: Gezinskerk

De Sint Jan Baptistschool in de Sint Jozefkerk
Woensdagochtend, 8 september jl. stroomde de Jozef vol met geluid, voetstap-
pen, lachen en praten. Wel 260 kinderen vulden de kerk met hun aanwezigheid.
De openingsviering van het schooljaar had als thema: de Regenboog. Iedere
groep had zijn eigen (regenboog)kleur, en alle kinderen hoorden erbij.
De Ark van Noach was het bewijs, zo vertelde één van de leerkrachten, dat God
het goed voor had met Noach en alle dieren in zijn Ark. Als bewijs daarvoor
verscheen er een regenboog aan de hemel. Tot slot werd met veel enthousias-
me het lied gezongen: ’’Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij je!’’ Hand
in hand liepen de kinderen, met hun groepsleerkrachten, de kerk uit, het nieuwe
schooljaar tegemoet.
EvdW

De Goede Herder  gebedsin-
tenties oktober
Voor de intenties van de Maria
dagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Mat van Dael
Reinout Barge
Caspar Kerckhoff
Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers
Bob Polman
Idje en George Freriks-Moormann
Kitty van der Linden-Duijndam
Guus Okhuizen
Harry Notenboom
Coby Kabel-van Puyvelde
Jan Sorbi
Coosje van Moll-Beutener
Corrie Voorham-Heemskerk
Henny de Boed-van Eijk
Henny den Hollander-Duport
Yvonne van de Pitte
Cockie Verbeek-Aarden
Herman Funnekotter
Ine Maas-Verdonk
Eduard van Hövell

Misintenties in de                  
Sint Jozefkerk
Wim en Sophia Schrader-van Rhijn  // 
Hans van den Broek   //  Rob Nagte-
gaal  //  Thérèse Maria Schijffelen-Mie-
dema  //  Riet Schouten-Baijer  //  Karin
Lansbergen-Overbeek  //  Mariétte
van der Kooij  //  André Noordover   // 
Peter Braun  //  Wim Winkelman  // 
Ties Odijk.
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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

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
 

In Memoriam Riet Schouten-
Baijer
Wij gingen eens opnoemen wat Riet in
al die jaren voor onze St. Jozefkerk, en
voor onze parochianen heeft gedaan.
Zij is voorzitter geweest van de groep
Wijkcontactpersonen, was zelf jaren-
lang wijktcontactpersoon. Zij zong in
het koor van Joly Cantare. Zij deed
mee aan het Straatpastoraat, een
werkgroep die éénmaal per kwartaal
een maaltijd heeft verzorgd gedurende
tien jaar voor dak- en thuislozen. Riet
vertelde mij dat zij tien kilo aardappels
had geschild! Riet was lid van de M.O.
V.-groep, een werkgroep die zich be-
zighield met de noden van de derde
wereld. Ook was Riet bijzonder attent
met het sturen van verjaardagskaar-
ten, jarenlang voorzag zij vele parochi-
anen van felicitaties, niet alleen bij
verjaardagen, maar ook bij huwelijks-
jubilea en overige blijde gebeurtenis-
sen (geboorte van een kleinkind!).
Zij was een trouwe bezoekster van De
Waterlelie, Handwerkgroep, Deurwacht!
Zij bezorgde De Augustinus, de laatste
jaren mede dankzij de hulp van haar
liefhebbende kinderen!
Vanwege haar afnemende gezond-
heid werden al deze activiteiten lang-
zamerhand minder frequent. En uitein-
delijk kregen wij op de pastorie het
bericht dat het ging aflopen. Thea den
Hollander heeft bij Riet een laatste
gebed mogen uitspreken, waarna Riet
werd opgenomen en welkom geheten
in de rij van de engelen.
Zij overleed 10 september jl.  en zou
op 18 september 98 jaar geworden
zijn.
Dank voor alles wat je ons in je hele
leven hebt geschonken. Onze gebe-
den vergezellen je op deze laatste reis.
EvdW

Riet Schouten, in 2019 bij de Handwerkgroep
op donderdagochtend. Foto: EvdW

Hoort u het ook eens van
een ander
Op 13 september jl. was ik aanwezig
bij de  hoorzitting in en over de sluiting
van de St. Jozefkerk. Na de uitleg over
hoe en wat door diverse bestuurders
kwamen er vragen vanuit de kerk.
Wat opviel was de gehechtheid aan de
St. Jozefkerkgemeenschap.
Echter ook de 'angst en twijfel' om naar
de St. Willibrorduskerk over te 'moeten'
gaan.
 
Zelf ben ik er vanaf de oprichting van
de St. Jozef bij gekomen. In al die jaren
heb ik regelmatig mijn medewerking
verleend om samen  te groeien naar
een kerkgemeenschap.  Ik voel me
dus  echt een St. Jozefparochiaan.
Echter de  omstandigheden verande-
ren.  Door omstandigheden  moeten
soms nieuwe wegen ingeslagen wor-
den.  Wij kunnen en moeten niet stil
blijven staan in het verleden.  Ook in
ons persoonlijk leven hebben we wel
veranderingen meegemaakt  waarbij
het soms best moeilijk of verdrietig was
om die stap te zetten.
Maar ook kan het heel waardevol zijn
de goede dingen mee te nemen naar
die nieuwe situatie. Dat kan dan een
verrijking worden in ons leven.
Zo zie ik ook de situatie rond de sluiting
van de St. Jozefkerk.
Natuurlijk zullen wij sommige dingen
missen. Natuurlijk zal niet alles van een
leien dakje gaan.
Maar als we ons met hart en ziel gaan
inzetten, met de waardevolle bagage
van het verleden, kunnen wij groeien
naar één hechte parochiegemeen-
schap.
Dit wens ik ieder van harte toe.
 
Thea den Hollander

Belangstellende parochianen. Foto: EvdW

Zicht op hoe het wordt..
Marianne Noordover begeleidt de
misdienaartjes in de Sint Willibrordus-
kerk. Jacco Willem Verheesen is aco-
liet in drie Wassenaarse kerken. Janny
Ruijgrok roept de vergadering met de
wijkcontactpersonen van onze drie
Wassenaarse kerken bijeen. Er is één
Wassenaarse Pastoraatgroep. Er is
één Wassenaarse Beheercommissie
in de maak!
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Adam en Eva
 
Adam leefde lang geleden,
eenzaam in de Hof van Eden.
Met de zegen van de Heer,
wat verlangt een mens nog meer?
Hij liep lekker in z'n blootje
baadde zon en baadde pootje,
in het water van de beek,
zeven dagen in de week.
 
Adam leefde zonder zorgen,
tot hij op een zekere morgen
plotseling ontdekte dat
ieder dier een vrouwtje had.
Hij zei: "Heer, ik wil niet klagen
maar ik zou U willen vragen,
onderdanig en beleefd,
of U voor mij geen vriendinnetje heeft."
 
"Goed", zei God, "Ik zal mijn best doen
maar je moet wel zelf de rest doen.
Ik zal zorgen voor een vrouw,
die haar leven deelt met jou".
Adam liep van pret te zingen,
en kocht twee verlovingsringen.
"Prijs de Heer, ik krijg een wijf,
al kost het me een rib uit mijn lijf."
 
En toen Adam lag te slapen,
heeft de Heer de vrouw geschapen,
Het was de droom van elke man,
alles d'r op en alles d'r an.
En ze leefden zeer tevreden,
samen in de Hof van Eden.
Totdat op een zekere dag,
Eva de boom met appelen zag.
Ze dacht: "Wat kan het schaden,
aan een boom zo volgeladen,
schoon de Heer het mij verbiedt,
mist men één, twee appels niet."
 
Eva brandde van verlangen,
toen zij al dat fruit zag hangen,
Ze nam een hap terwijl ze zee:
"An apple a day keeps the doctor
away."
Toen was 't uit met 't goeie leven.
Het paradijs werd opgeheven.
Door een appel, zo u weet,
werken wij ons nu in 't zweet.
Door het plukken van een appel
werken wij ons nu te sappel.
Het is daarom dat ik beweer:
"Snoep verstandig, eet een peer!"
 
 
Dit lied is van Henk Elsink (1935-2017)
Désirée de Bruijn maakte mij hierop
attent.

Nieuws van het MAGNIFICAT
CANTORIJ front
Op 14 september jl. zijn de leden van
de MC na anderhalf jaar weer eens
bijeengekomen.
Dit maal voor een (uitgestelde) heerlij-
ke lunch in De Zonnehof.
Het was heel bijzonder elkaar weer
eens te ontmoeten en bij te praten na
lange tijd. En dit onder het genot van
een heerlijke lunch.
 
Dit was  tevens een gelegenheid om
met elkaar de plaats en situatie van het
koor te bespreken: corona.  .... koor  
....sluiting St. Jozefkerk ...  en gevolg.
"Wat heeft dat met elkaar te maken?’’
denkt u misschien.
Zoals wij gemerkt hebben heeft corona
heel wat veranderd in onze samenle-
ving. Ook in kerken. Zo ook met de
Magnificat Cantorij.
Het samen op weg zijn naar één RK-
parochiegemeenschap in Wassenaar
maakt dat er onder andere voor  de
koren van de St. Jozef en De Goede
Herderkerk grote veranderingen komen.
Daarbij komt de relatief gemiddelde
hoge leeftijd van de MC koorleden  Zij
hebben  20...40 ...60...jaar (sommige

meer dan) jaren gezongen in de ker-
kelijke vieringen, en zo hun wekelijkse
muzikale bijdrage  geleverd.
Soms zelfs meerdere keren in een
week, bijvoorbeeld rond feestdagen en
bij rouw- en trouwvieringen.  En dan
wekelijks een repetitieavond.
In deze leeftijdscategorie dienen zich
soms ook lichamelijk ongemakken
aan.
Al deze bovengenoemde feiten noop-
ten tot overweging van: 'Hoe nu verder
met de MC?'
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat
het beter is nu over te gaan tot afsluiting
en opheffing van de  MAGNIFICAT
CANTORIJ.
 
Wel zal tot de sluiting van de St. Jozef-
kerk (medio april 2022?)  in de zater-
dagavondviering  door cantores muzi-
kale medewerking worden verleend.
 
In het kader van 'Op weg naar één RK-
parochiegemeenschap Wassenaar’
zal in de St. Willibrorduskerk, in de
viering op de tweede zondag van de
maand de muzikale bijdrage worden
ingevuld door de cantores van DE
GOEDE HERDER en de ST. JOZEF.
Dit  onder leiding van Rien Calis. 
 
 Al met al werd het een bewogen dins-
dagmiddag in De Zonnehof.
 
Emmy van der Wilk heeft namens de
het bestuur van de St. Jozefparochie
haar dank uitgesproken voor zoveel
jaren middels het zingen, zo vaak een
waardevolle bijdrage in de vieringen in
onze St. Jozefkerk.
 
Het was een dag met een gouden
randje, maar ook met weemoed.
Het is goed zo. Wij beseffen dat het
zingen een zeer waardevolle bijdrage
heeft gegeven in ons leven. We zien in
dankbaarheid terug.
Tot slot kregen de leden als blijvende
herinnering de G-muzieksleutel in de
vorm van een sleutelhanger mee.
 
Thea den Hollander

Zo gezellig zaten de koorleden op het terras
van De Zonnehof! Foto: Marianne Rijnbeek.

Zicht op hoe het was...
Zeventien misdienaars, een collectan-
tencollege, drie vieringen op een zon-
dag, iedere dag naar de vroegmis, je
'Pasen' houden.
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Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar

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

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

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

 
 

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

De problemen van de bid-
dende mens
 
Bidden is niet gemakkelijk: er zijn heel
veel problemen waar we tegen aanlo-
pen in het gebed. We moeten die ken-
nen, onderscheiden en overwinnen.
Het eerste probleem dat de biddende
mens tegenkomt, is verstrooiing (vgl.
de Catechismus van de Katholieke
Kerk, 2723). Je begint te bidden en dan
gaan je gedachten alle kanten op. Je
hart is op de ene plek en je geest op
een andere... We ervaren allemaal die
voortdurende maalstroom aan beel-
den en gedachten, zelfs in onze slaap.
En we weten allemaal dat het niet goed
is om toe te geven aan die slordige
neiging.
 
Het is niet de schuld van de verstrooi-
ingen, maar we moeten ze wel over-
winnen. Er is een deugd die deel uit-
maakt van het erfgoed van ons geloof,
maar die vaak wordt vergeten. Toch is
die heel zichtbaar in het Evangelie. Die
deugd noemen we waakzaamheid.
Jezus zegt het vaak: "Wees waak-
zaam. Bid." De Catechismus noemt die
deugd expliciet in het gedeelte over het
gebed (vlg. nr. 273o). Jezus herinnert
zijn leerlingen vaak aan de plicht van
een sober leven, geënt op de gedach-
te dat Hij vroeg of laat terug zal keren,
zoals een bruidegom van zijn huwe-
lijksreis of een reisleider van zijn reis.
 
Maar omdat we noch de dag, noch het
uur van zijn terugkeer kennen, is elke
minuut van ons leven kostbaar en
moeten we die niet verdoen met ver-
strooiingen. Op een voor ons onbe-
kend moment zal de stem van onze
Heer weerklinken: zalig zijn die dag de

Allerzielen
 
Ter nagedachtenis van onze dierba-
re overledenen
 
 
Troostbrief: Ween niet
 
 
Noem me zoals je mij steeds genoemd
hebt.
Spreek tegen me zoals weleer,
op dezelfde toon, niet plechtig,
niet triest.
 
 
Lach om wat ons samen heeft doen
lachen.
Denk aan mij, bid met mij.
Spreek mijn naam uit thuis,
zoals je altijd gedaan hebt,
zonder hem te benadrukken, 
zonder een zweem van droefheid.
 
 
Het leven is wat het altijd is geweest.
De draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Omdat je me niet meer ziet?
Nee, ik ben niet ver, juist aan de
andere kant van de weg.
 
 
Zie je, alles is goed.
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en
er de tederheid terugvinden.
Dus, droog je tranen en ween niet,
als je van mij houdt.
 
 
(tekst gebaseerd op briefnr. 263 van
de 
H. Augustinus uit ca. 420 na Chr.)
 
 

Wij gedenken de overlede-
nen op dinsdag 2 november:
Allerzielen
  
Op 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 parochianen die in
het afgelopen jaar zijn overleden 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 zin-
gend in processie met de lichtjes naar
het met fakkels verlichte kerkhof, waar
de graven met wijwater worden be-
sprenkeld, en waar we de lichtjes op
de graven plaatsen.                     LB
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dienaren die Hij ijverig aantreft, gecon-
centreerd op dat wat echt telt. Zij zijn
niet verloren geraakt doordat ze elke
fijne gedachte die bij hen opkwam,
volgden, maar ze hebben geprobeerd
de juiste weg te bewandelen, door het
goede te doen en hun taak te vervullen.
 
Dan de dorheid. De Catechismus be-
schrijft die als volgt: "Aan het hart wordt
iedere smaak voor gedachten, herin-
neringen en gevoelens, zelfs spiritue-
le, ontzegd. Dat is de tijd van het zui-
vere geloof dat trouw, samen met
Jezus, blijft verwijlen in de doodsstrijd
en in het graf" (nr. 2731). De dorheid
doet ons denken aan Goede Vrijdag,
aan de nacht van Stille Zaterdag, aan
die hele dag: Jezus is er niet, Hij ligt in
zijn graf. Jezus is dood en wij zijn al-
leen. Die gedachte is de moeder van
de dorheid.
 
De spirituele meesters beschrijven de
ervaring van het geloof als een voort-
durend springen tussen tijden van
troost en wanhoop: momenten waarop
alles gemakkelijk is en andere momen-
ten die getekend worden door zwaar-
moedigheid. Wat dan te doen met dit
opeenvolgen van enthousiasme en
moedeloosheid? Je moet leren om
altijd te blijven wandelen. De ware
vooruitgang in het spirituele leven zit
niet in het vermenigvuldigen van de
momenten van extase, maar in het
vermogen te volharden op de moeilijk
momenten: wandel, wandel, wandel...
 
En als je moe bent, stop dan even en
ga dan weer wandelen. Maar met vol-
harding, en ga leren zeggen: "Ook al
lijkt U, mijn God, er alles aan te doen
om mij te doen ophouden met geloven
in U, toch blijf ik tot U bidden." De ge-
lovigen houden nooit op met bidden!
                                Paus Franciscus
Bron: KN

Redacteur voor de St. Willi-
brordus-parochiekern: Louis
Brackel stopt ermee
U kent allen het spreekkwoord: 'er is
een tijd van komen en een van gaan'.
Dat laatste ogenblik is voor mij nu
aangebroken na een periode van
zeven jaar (en dus niet minder dan 76
nummers!). Sinds de oprichting van
het parochieblad De Augustinus was
ik redacteur van de bladzijden betref-
fende de St. Willibrordusparochiekern,
de eerste vijfenhalf jaar ook als redac-
teur/opsteller van de Liturgische Agen-
da.
Op de redactievergadering van De
Augustinus in september jl. kwam een
voorstel aan de orde over een her-
schikking  van het Wasssenaarse deel
van de redactie in verband met de
sluiting van de Jozefkerk begin vol-
gend jaar.
 
Uw redacteur kan zich helemaal niet
vinden in dat plan, zowel niet qua re-

organisatie van de redactie als in het
plan met betrekking tot de artikelen die
in de parochiekern-bladzijden ge-
plaatst worden in de toekomst. Ik heb
mij in de afgelopen  jaren als redactie-
lid de nodige moeite gegeven om ook
op onze eigen bladzijden steeds een
gemakkelijk leesbare tekst te plaatsen
ter bevordering van de geloofsverdie-
ping van ons allen.
Ik maakte daarvoor graag gebruik van
de - volgens mij - glasheldere korte
preken van Paus Franciscus over ge-
loofsonderwerpen, welke ik overnam
uit het Katholiek Nieuwsblad.
Welnu, dergelijke artikelen - hoewel
toch van een onmiskenbaar deskundi-
ge autoriteit op dit gebied, zijnde  de
Paus - zullen in de naaste toekomst
niet meer op de bladzijden van onze
parochiekern worden opgenomen. De
inhoud van de 3 bladzijden voor onze
parochiekern in De Augustinus zal dus
in de toekomst van karakter verande-
ren.
 
Beide wijzigingen waren voor mij on-
aanvaardbaar, reden waarom ik mijn
redacteurschap m.i.v. het komende
november-nummer heb beëindigd.
 
Tot slot wil ik u nog zeggen dat ik het
altijd een eer heb gevonden voor u als
parochianen van onze parochiekern
deze bladzijden te hebben mogen
verzorgen, maar nu is dus de tijd aan-
gebroken van het 'gaan', zoals het
eerder aangehaalde spreekwoord zo
treffend zegt!
 
Ik wens u toe dat het parochieblad De
Augustinus voor u in de komende tijd
een prettig, informatief en inspirerend
blad moge zijn!
SALUUT                       Louis Brackel
 
 

Neem gerust óók jonge
kinderen mee naar de kerk! 
Wij volwassenen denken allemaal wel
eens: moet dat nu, kan dat niet anders?
wanneer wij in de kerk tijdens een
viering een peuter horen schreeuwen/
huilen of eigenwijs door de kerk naar
voren zien banjeren of iets dergelijks.
Om dergelijke gedachten van een
antwoord te voorzien, willen wij de
volgende opmerkingen maken.

Je zou toch denken dat iedere welden-
kende katholiek een vreugdedansje
doet als er wéér een jong, fris gezinne-
tje op zondagmorgen de kerk komt
binnengereden met wandelwagen of
buggy?
 
Wat ons betreft zouden wij, de andere
parochianen, toch het adagium moe-
ten hebben van: 'If you don't hear
crying, the Church is dying'; oftewel als
je geen gehuil hoort, sterft de Kerk.
Voor de ouders van baby's, peuters en 
kleuters is het opnemen van deze
tekst  hopelijk tegelijkertijd een aan-
sporing om zich niet te laten weerhou-
den deze  jonge wereldburgers zo
nodig mee te nemen naar de viering in
onze kerk! 
DUS: VOELT U ZICH VOORAL WEL-
KOM IN ONZE KERK BIJ EEN VIE-
RING!                        LB
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Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klach-
ten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen,
tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

In Memoriam
 
Op 10 augustus is overleden
op de leeftijd van 78 jaar: me-
vrouw Maria (Ria) Engelina
Theresia Hooijmans-Noord-
over. Opgegroeid aan het Ha-
venplein en haar laatste woon-
adres was Storm van 's-Gra-
venzandeweg. Haar uitvaart
was op 17 augustus, waarna
zij is gecremeerd.
 
Op 21 augustus is de uitvaart-
plechtigheid geweest van de
op 14 augustus overleden me-
vrouw Jacoba Margaretha
Maria Teunisse-van der Holst.
Na afloop is zij begraven op
ons kerkhof. Ze heeft de leeftijd
bereikt van 95 jaar. 
 
Op 25 augustus is op 92-jarige
leeftijd overleden mw. Johan-
na Ruijgrok-Bos.
Haar laatste woonadres was
aan Nieuw Rijksdorp.
De uitvaart heeft plaatsgevon-
den op 1 september, waarna
zij is begraven op ons kerkhof.
 
Mogen zij rusten in Gods licht
en vrede.

Misintenties voor oktober
2021
 
Zondag  3  oktober:   Antje Vinken-
stijn-van der Ham (jrgt), Jacoba
Teunisse-van der Holst, Klaas van
der Poel, Yvonne Lelieveld-van
Leeuwen, An Ruijgrok-Bos, Dirk
Eduard de Vlugt, familie Oosterveer-
Compier
 
Maandag 4 oktober: An Ruijgrok-
Bos
 
Woensdag 6 oktober: An Ruijgrok-
Bos
 
Vrijdag 8 oktober: An Ruijgrok-Bos
 
Zondag 10 oktober: An Ruijgrok--
Bos, Dirk Eduard de Vlugt
 
Zondag 17 oktober: Ton Gordijn,
Johan van Paridon, Marti van Deur-
sen-Hakkeling, Angelika Gerkamp,
Yvonne Lelieveld-van Leeuwen,
Dirk Eduard de Vlugt, overleden
ouders Van Veen-Goldhagen
 
Zondag 24 oktober: Maria Johanna
Kouwenhoven, Aad Bakker, Dirk
Eduard de Vlugt, overleden ouders
Remmerswaal-van Winsen
 
Zondag 31 oktober: Nico Mooijman
(jrgt), overleden ouders Mooijman-
Hacking, Cornelia Elgershuizen--
van der Holst, overleden ouders
Elgershuizen-van der Holst, Dirk
Eduard de Vlugt

In Memoriam Anneke de
Bruijn-Visser
 
25 mei 1936 - 18 juli  2021
Verdrietig ontving onze parochie het
bericht van het overlijden van een
trouwe parochiaan: Anneke de Bruijn.
Zij was jarenlang actief in onze paro-
chie.Toen haar kinderen nog jong
waren zette zij zich ook in op de Boni-
faciusschool. Lange tijd heeft zij deel
uitgemaakt van het 'Op eigen vleu-
gels-team'.
Dat was de groep die de voorbereiding
verzorgde van de kinderen op het H.
Vormsel.
Als groep kwam men bij haar thuis om
te vergaderen en te evalueren.
Anneke en haar man Lud waren altijd
enorm gastvrij.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat
zij lange tijd gastvrouw is geweest, op
de doordeweekse dagen in De Sloep.
Wijkcontactpersoon, koster, koffie
schenken na afloop van vieringen, De
Gaffel bezorgen.
Vijf jaar geleden nam haar gezondheid
af, en hoe graag Lud haar ook thuis
wilde houden, een opname in het ver-
pleeghuis was onvermijdelijk. Iedere
dag zocht Lud haar op, en maakten zij
samen een wandeling in de natuur
waar ze zo van hield. Ook haar vrolijke
lach, die zo kenmerkend voor haar
was, bleef ze behouden. De laatste tijd
werd steeds moeilijker voor haar, zij
raakte steeds meer uit onze wereld.
Totdat Lud haar, na een fatale val, los
moest laten.
Een lieve, zorgzame vrouw en moeder
is heengegaan.

Zo zal zij in onze herinnering blijven
voortleven.
Anneke rust zacht.
 
 Ank Putker
 
VERHEUGEND: DE KOREN
ZIJN WEER BEGONNEN MET
ZINGEN
 
De koren mogen weer zingen met
weliswaar (op het moment dat wij dit
schrijven) met een beperking tot maxi-
maal 12 personen.
 
Op zondag 5 september (op de 1e
zondag van de maand) was Pro Deo
het eerste koor dat weer de eucharis-
tieviering opluisterde.

Achtereenvolgens zal steeds op de 2e
zondag van de maand zingen de Mag-
nificat Cantorij en op de 3e zondag van
de maand Semper Fidelis.                 LB
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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)
    • H. Jozef Wassenaar:
      Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594,
      e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW)
    • St. Willibrordus Wassenaar:
      Louis Brackel, tel. 06 2602 6005,
      e-mail: LF@brackel.info (LB) 
    • Wassenaar Gezamenlijk:
      Emmy van der Wilk, tel. 070 511 1594,
      e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW)
    
 
Liturgische Agenda:
Charlotte van Steijn, tel. 071 517 5304
e-mail: liturgierooster.h.augustinus@gmail.com  
 
Logistiek:
Anneke van der Valk, tel. 06 5112 2374
e-mail: a.vd.valk@hotmail.com (AvdV)
 
Telefoonnummmers secretariaten:
071 - 402 9402   H. Joannes de Doper
071 - 517 5304   H. Willibrord
071 - 561 2508   H. Laurentius en De Moeder Gods
070 - 517 8278   De Goede Herder
070 - 511 4262   H. Jozef
070 - 511 8133   St. Willibrordus

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) te. 070  511 1594
e-mail: wilk.eamvander@gmail.com
Personeel en vrijwilligers: vacature
Secretaresse Parochiebestuur:
Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31,
2241 PJ Wassenaar
ma t/m do 9.30-17.00 uur
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl
 
Website:
www.parochie-augustinus.nl   
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens,
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl
Facebookpagina:
www.facebook.com/h.augustinusparochie
 
 
 
 
 
 

Inleverdatum kopij november 2021
uiterlijk 11 oktober 2021:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 30 okt - 5 dec 2021
Verschijningsdatum: 26 okt 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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