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Correctie
In de november-editie werd het ge-
boortejaar van Willem Drees sr.
onjuist vermeld. Een attente lezer
liet mij dit telefonisch weten. De
juiste jaartallen zijn: 1886 -  1968. 

Bij de voorplaat
Emmy van der Wilk maakte deze
foto met Kerstmis 2018. Dit jaar zal
de kerststal voor de laatste keer in
de St. Jozefkerk staan. Een gedenk-
waardig moment ...

Diaconiecollecte
In het weekend van 10/11 april jl. was
er een diaconiecollecte in de gehele
parochie H. Augustinus.
De opbrengst van deze collecte was
voor het Liliane Fonds. Zij hanteren als
slogan: ’Open de wereld voor een kind
met een handicap’.
Nadat de opbrengst van de collecte
overgemaakt was ontving het paro-
chiebestuur een bedankbrief met de
volgende tekst:
‘’Heel hartelijk dank voor uw gift van
€ 415,45 die wij op 11-10-2021 hebben
ontvangen. Zoals afgesproken zullen
wij uw bijdrage bestemmen voor het
coronafonds.
Helaas is het nog niet zo dat corona de
wereld uit is, ook in Nederland lopen
de besmettingscijfers weer op. De
gevolgen van de pandemie zijn wereld-
wijd merkbaar. Onze inzet is daarbij
hard nodig. Daarom is het corona-
noodfonds nog steeds actief.
Zo voert onze partnerorganisatie in
India, Jan Vikas Samiti (JVS), een
bewustwordingscampagne met 15
(collega)partnerorganisaties in Noord-
en Noordoost-India.
Daarbij:
*geven zij voorlichting over Covid-19
aan 150.000 mensen,
*willen zij minimaal 1000 personen met
een handicap vaccineren,
*delen zij voedsel en beschermende
materialen uitaan gezinnen met kinde-
ren met een handicap.

Met uw bijdrage bouwt u met ons mee
aan een wereld waarin kinderen met
een handicap gelijke rechten en kan-
sen hebben.’’
Tot zover de bedankbrief.
U ziet dat uw gift op deze manier heel
goed terecht is gekomen.
 
Emmy van der Wilk
 

Foto: MdM

Einde van een tijdperk
Op pagina 25 kunt u lezen hoe feeste-
lijk de Gezinskerk Wassenaar afscheid
heeft genomen van diaken George
Brink en zijn echtgenote Mariolein.
Vanuit het Parochiebestuur is ook

zeker een woord van waardering op
zijn plaats.
George heeft veel werk verzet in onze
parochie met zes kerken in vier dorpen.
Huisbezoek, het verzorgen van com-
munie thuis, de Gezinskerk, de Ge-
zinscatechese, het assisteren bij vie-
ringen. Gesprekken met parochianen,
overleg in vergaderingen en werkgroe-
pen, en ongetwijfeld nog meer werk dat
niet direct aanwijsbaar is.
Bijvoorbeeld teksten opzoeken, ver-
menigvuldigen en verspreiden naar de
betreffende parochianen die hierom
gevraagd hebben, dan wel dat men het
nodig heeft voor activiteiten. Op zon-
dag 12 december is er een feestelijke
viering plus receptie, u leest hierover
elders in dit blad.
 
Na deze hectische jaren, waarin ook
corona een grote rol heeft gespeeld,
mag ik diaken George Brink namens
het Parochiebestuur heel hartelijk
dank zeggen voor al zijn werk en inzet.
Het moge je goed gaan.
 
Emmy van der Wilk
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COLOFON
De Augustinus is een uitgave van de parochie
H. Augustinus en verschijnt 10 keer per jaar. 
Redactieadres:
redactie@parochie-augustinus.nl
Hoofdredacteur: Pastoor Rochus Franken
Eindredacteur: Els van Leuken
2e Eindredacteur: Anneke van der Valk
Locatieredacteuren: 
Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen
Oegstgeest: vacature
Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen
Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der
Wilk, vacature
Rubrieksredacteuren:
Liturgische Agenda: Charlotte van Steijn
Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk
Augustinus, 6 in 1: vacature
Pastoraal Team/Spiritualiteit:
Els van Leuken
De Augustinus-kids:
Anneke van der Valk 
Website: www.
parochie-augustinus.nl 
Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

Een nieuw begin?
 
U ontvangt ‘De Augustinus’ voor december-januari. We vieren
Kerst en daarna staan we al weer aan het begin van een nieuw
jaar. Wat zal het jaar 2022 brengen? We hopen dat het alleen
maar goede dingen mogen zijn. Dat er eindelijk een einde zal
komen aan de coronapandemie.
 
Maar er zullen helaas ook moeilijke dingen gebeuren. In onze
parochie maken we zoiets mee: de sluiting van de St. Jozefkerk
in Wassenaar. Ik wil mijn diepe respect uitspreken voor alle vrij-
willigers en parochianen die zich al die jaren voor de St. Jozefkerk
hebben ingezet. Ondanks al het verdriet ervaar ik jullie als zeer
positief. Ik vind jullie een fantastische groep mensen!
 
Op mijn middelbare school hing een poster. Deze was helemaal
blauw, met in het midden een gele cirkel. In die cirkel stond: 'Deze
dag is de eerste dag van de rest van uw leven'.
 
Ik vind dat rond de jaarwisseling een mooie gedachte. Een mens
hoeft niet vast te zitten aan het verleden. De omstandigheden in
je leven kun je niet veranderen. Die omstandigheden kunnen
zwaar zijn. Ik denk dat deze tekst slaat op de manier waarop je
tegen de dingen aankijkt. Ik hoop dat je als mens de vrijheid hebt
om daarin verandering te brengen.
 
De naam Jezus betekent: ‘Hij die redt.’ En zijn naam leert ons hoe
wij anders tegen onze omstandigheden kunnen aankijken: Vanuit
het vertrouwen diep in je hart dat, bij alles wat je overkomt, er
altijd Iemand is die voor een mens een vangnet wil zijn. Iemand,
groter dan ons hart, die zegt: “Ik hou van je, het komt allemaal
wel goed.” Natuurlijk, als er iets ergs gebeurt, blijf je als mens
vreselijk van slag. Maar de uitnodiging van God blijft: diep in je
hart mag je weten dat je niet alleen gelaten wordt. Omdat Zijn
naam Jezus is: God redt.
 
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

We maken er samen iets
moois van
De donkere decembermaand is vaak
de drukste tijd van het jaar. Naast een
gezellige maand kan het ook een
stressvolle maand zijn, wanneer we
vergeten tijd te maken om te genieten.
Kerst betekent voor velen kerstversie-
ring, veel en goed eten, kerstconcer-
ten, kerstprogramma’s op tv en niet te
vergeten, de kerststress. Dit terwijl
Jozef, Maria en het kindje Jezus ons
laten zien, hoe je eigenlijk zonder ge-
stress, een heerlijk kerstfeest kunt
vieren!
Jezus werd geboren in een stadje dat
niet bekend stond om zijn klatergoud,
zijn fantastische horeca of grote uit-
gaansmogelijkheden. Het was vast
niet zoals de jonge ouders verwacht
hadden, een geboorte in een stal en
een voederbak als bedje. Maria en
Jozef zijn hier een groot voorbeeld in
de gedachte: 'Het gaat er niet om wát
er gebeurt, maar hoe je hier mee om-
gaat.' Soms ontstaan juist door niet-
perfecte omstandigheden geweldige
kansen en mooie gebeurtenissen,
waar we van kunnen leren te genieten.
Zo kwam bijvoorbeeld het bezoek bij
de stal in zeer groten getale en was dit
soms zelfs koninklijk, maar Maria en
Jozef hielden zich bezig met wat er
voor hen toedeed: de geboorte van het
Christuskind.
 
Dus neem in de dagen voor kerst eens
de ruimte om alleen te zijn met God.
Ga in gesprek, brand een kaarsje en
vertel wat je dwarszit. Vind op die ma-
nier rust, de rust die je ervaart wanneer

je tot jezelf komt. Sta stil bij de geboor-
te van het Kind en vind in die stilte de
helderheid die wij nodig hebben om
onze weg te vinden in ons leven. Er-
vaar de troost die voortkomt uit de volle
liefde van een God die zoveel van jou
houdt dat Hij zijn Zoon naar onze we-
reld heeft gestuurd om ons tot hulp en
steun te zijn.
 
Jezus is geboren in alle eenvoud, een
klein en kwetsbaar kindje in een kribbe
in een donkere stal, om het licht in ons
leven te zijn. Tijdens de afgelopen
jaren zijn er vele dingen anders ge-
weest dan we gewend waren. In de
maatschappij en in onze gewoontes
hebben we veranderingen en aanpas-
singen moeten leren aanvaarden. Nu
kunnen we bij de pakken gaan neerzit-
ten en treuren om wat niet is. Of we
kunnen Jozef en Maria tot voorbeeld
nemen, besluiten te vertrouwen op
God en het beste van de situatie te
maken. Het gaat er tenslotte niet om
wát er gebeurt, maar om wat wij er mee
doen.
Laten we proberen zelf een lichtje te
zijn in het leven van een ander, door
ons in ons hart te concentreren op
Gods liefde voor ons en op de geboor-
te van ons Kerstkind. Op deze manier
gaan wij allemaal een mooie tijd tege-
moet, gesteund in liefde en klaar om te
genieten, wat er ook op ons pad komt.
 
Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en
Gods rijke zegen over het komende
jaar!
 
Diaken Peter Winnubst

Uit het Pastoraal Team
Als Pastoraal Team waren we blij om
u allen na de zomervakantie welkom
te heten in de kerk. Helaas is de situ-
atie met de COVID-pandemie ver-
slechterd en lopen de besmettingen
weer op. We moeten ons daarom weer
houden aan de verplichte 1,5 meter
afstand en een mondkapje dragen als
we ons verplaatsen in de kerk.
De bisschoppen zullen een dezer
dagen naar alle waarschijnlijkheid met
nieuwe maatregelen komen en die
zullen wij op onze website, Facebook
en de Augustinus-app plaatsen. We
houden u ook op de hoogte via de
zondagse mededelingen in de kerk.
 
Wij hopen dat we samen respectvol
met deze maatregelen zullen omgaan,
ook als we soms merken dat we het er
niet mee eens zijn of moe zijn gewor-
den van alle regeltjes, en dat we naar
elkaar toe liefdevol en hartelijk blijven.
 
Veel mensen hebben het zwaar in
deze tijd omdat ze niet goed weten hoe
om te gaan met alle veranderingen.
Aarzel vooral niet om via het secreta-
riaat een afspraak te maken met een
van de teamleden, wanneer u daar
behoefte aan heeft. Als uw pastores
willen we er voor u zijn. Wij dragen u
allen in onze gebeden en wij blijven
onophoudelijk voor u bidden.

We hebben besloten de Gezinscate-
chese uit te stellen; hopelijk kunnen we
daarmee starten in het jaar 2022. Wat
de Eerste Heilige Communie en het H.
Vormsel betreft, zullen we doorgaan
met het voorbereiden van de kinderen.

Op 12 december gaan we definitief
afscheid nemen van onze waarde
broeder en collega, diaken George
Brink. We hebben ongelooflijke waar-
dering voor alles wat diaken Brink heeft
gedaan en heeft betekend voor onze
en zijn gemeenschap in de parochie H.
Augustinus. Uit de grond van ons hart
zeggen we hem 'DANK'. Als team zijn
we bezig om de vele taken van hem
over te nemen en te verdelen.
 
Wij wensen u Zalig Kerstmis en een
heel goed nieuw jaar.

Kapelaan Boris
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Diaconaal weekend 
In het weekend van 13 en 14 november
2021 werd in de Leidse kerken het
jaarlijkse diaconale weekend gehou-
den. Dit jaar onder het motto: ‘Even
buurten en er gaat een wereld voor je
open’. In Leiden ligt de wereld voor het
oprapen. Bijna een derde van de be-
volking heeft een migratie-achter-
grond. Meer dan tien procent heeft een
buitenlandse nationaliteit.

In de aanloop hiernaartoe organiseer-
de het diaconaal centrum De Bakkerij
op donderdag 11 november 2021, de
feestdag van Sint Maarten, een spec-
taculaire ontmoetingsmaaltijd in de
Marekerk voor oud- en nieuwkomers
in Leiden om met elkaar het (samen)
leven te vieren.
 
Bron: Bisdom Rotterdam Pastorale
Dienstverlening, nieuwsbrief Dienen

Bron: Bisdom Rotterdam

Werelddag van de Armen
Niet toevallig is zondag 14 november
2021 ook de Werelddag van de Armen.
De boodschap van paus Franciscus
voor deze werelddag heeft als titel ‘De
armen zul je altijd bij je hebben' (Mar-
cus 14,7)’. De Nederlandse vertaling
van deze boodschap is nog niet gepu-
bliceerd.

De parochie De Vier Evangelisten in
Den Haag-Zuid heeft begin november
een extra inzameling gehouden van
levensmiddelen. Op zaterdagochtend

13 november 2021 deelde de Paro-
chiële Noodhulp deze levensmiddelen
uit aan de haar bekende gezinnen. Ook
kon men dan eventueel benodigde
kleding en kleine huishoudelijke artike-
len uitzoeken. In het weekend werd
gecollecteerd voor de Noodhulp.

De parochie Maria Sterre der Zee in
Den Haag-Noord collecteerde deze
zondag voor de diaconie en de PCI van
de eigen parochie. Bovendien heeft
men een nieuw initiatief gestart: de
Antoniuskaars met een afbeelding van
St. Antonius van Padua, patroon van
de armen. Het idee is, dat als mensen
de kaars aansteken, zij ook aan Anto-
nius beloven om licht te brengen in het
leven van iemand die arm is.
 
Bron: Bisdom Rotterdam

Bisschop Van den Hende
spreekt in de eerste bijeen-
komst over 'Kerk zijn is een
roeping'
Ongeveer 80 parochiebestuurders
meldden zich aan voor de nieuwe dio-
cesane cursus voor parochiebestuur-
ders. De deelnemers komen uit 33 van
de 49 territoriale parochies en drie van
de negen migrantenparochies. “Dat is
een brede vertegenwoordiging uit pa-
rochies in ons bisdom en ik ben blij dat
we op deze manier de aftrap kunnen
hebben”, aldus bisschop Van den
Hende, die op 26 oktober de eerste
avond verzorgde over het thema 'Kerk
zijn is een roeping'.
 
De bisschop opent met het gebed van
de bisschoppensynode: ‘Wij staan
voor U, Heilige Geest’ en start met
enkele kerngegevens van het bisdom
Rotterdam. Het bisdom Rotterdam telt
op dit moment 447.000 ingeschreven
katholieken. Qua territorium valt het
grotendeels samen met de provincie
Zuid-Holland. Het bisdom telt 59 paro-
chies. Dit zijn 49 territoriale parochies,
die een bepaald postcodegebied be-
treffen, en negen migrantenparochies.
Verder is er de studentenparochie die
vooral actief is in de drie steden Delft,
Leiden en Rotterdam. Bij deze paro-
chies zijn ongeveer 230 parochiebe-
stuurders actief. En aan elke territoria-
le parochie is in principe een caritasin-
stelling verbonden, met in totaal min-

stens 150 caritasbestuurders.               
Aan deze cursus nemen twee mensen
van ons Parochiebestuur deel. Het is
goed om te ervaren dat er zoveel pa-
rochianen zich inzetten voor onze
kerken en vooral voor de mensen die
tot onze parochies behoren.
 
Bron: Bisdom Rotterdam
EvdW

De Kerk en de drievoudige opdracht: Verkondi-
ging van het woord van God, de viering van de
sacramenten en het dienstwerk van de liefde.
Foto: Lum3n via Pexels, bisdom Rotterdam

Vrede sluiten met corona
Hoogleraar theologie en ledendomini-
caan Erik Borgman schrijft op debezie-
ling.nl:
"Door het coronavirus tot absolute vij-
and te verklaren, moeten wij doen wat
het ons oplegt in de overtuiging dat we
zo bezig zijn het te verslaan.
(…) De meeste Nederlanders hebben
gedaan wat van ze is gevraagd en zijn
twee keer gevaccineerd. Ze werden
gepaaid met de belofte dat als we dat
zouden doen, het oude normaal snel
kon terugkeren. Maar het oude nor-
maal is nog lang niet terug, dat valt nu
toch wel te constateren – nog afgezien
of je dat eigenlijk wel moet willen. Po-
tentieel 84,4 % van de bevolking kan
zich nu bedrogen voelen en daar straks
de 15,6 % die niet of niet volledig is
ingeënt de schuld van geven.
(…) Sommige antivaxxers vinden dat
we ons er maar bij neer moeten leggen
dat er bij tijd en wijle veel mensen
sterven aan wereldwijde virusuitbra-
ken. Dat is de natuur en we moeten de
natuur volgens hen haar gang laten
gaan. Dat geloof ik niet: als christen
geloof ik dat wij niet de natuur, maar
God moeten gehoorzamen."
 
Bron: Dominicanen.nl
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Kinderen beleven de Advent
Beste kinderen,
Sinds begin september ben ik verbon-
den aan onze Augustinusparochie. In
mijn vorige parochie – dat was in Zoe-
termeer – hadden we een mooi kinder-
koor. De naam van dat koor was: De
Rokkertjes, naar de wijk Rokkeveen.
Af en toe ging ik naar de repetitie van
het kinderkoor op de woensdagavond.
In de pauze praatte ik dan wat met de
kinderen. Ik herinner mij nog goed dat
twee kinderen mij eind november een
keer interessante vragen stelden.
 
Wat betekent Advent?
Een van de kinderen vroeg mij: “Pas-
toor, wat betekent eigenlijk het woord
Advent?” Ik moest even nadenken en
heb toen gezegd: Het woord Advent is
een woord uit een andere taal, uit het
Latijn, en het betekent ‘komst’. Het
wordt gebruikt om de komst van Jezus
van Nazareth aan te duiden, meer dan
20 eeuwen geleden. Toen is Jezus in
de stal van Bethlehem geboren. Maar
… het wordt óók gebruikt om de komst
van Christus aan het einde van de tij-
den aan te duiden. Dan zal Christus
terugkomen om de wereld te voltooien
en alle mensen die het goede hebben
gezocht op te nemen in het hemelse
Vaderhuis bij God.
 
Hoe kan ik mij voorbereiden op het
grote kerstfeest?
Een ander kind had goed geluisterd
naar mijn antwoord op de eerste vraag.
Omdat Kerstmis zo’n belangrijk feest
is, stelde het meisje mij de vraag: “Hoe
kan ik Kerstmis goed voorbereiden,
wat moet ik daarvoor doen?” Ik moest
weer even nadenken en toen wist ik
het. Ik zei: toen ik op de basisschool
zat kreeg ik van mijn moeder elk jaar
een adventskalender.

Dat is een groot kartonnen blad met
voor elke dag een deurtje. Iedere dag
mag je één zo’n deurtje open maken.
Je vindt dan een gebed, een gedachte
of bijvoorbeeld ‘een goed werkje.'
Deze adventskalender kun je bijvoor-
beeld bestellen op de website van de
Focolare of van Adveniat. Dit jaar loopt
de Advent van zondag 28 november
tot en met vrijdag 24 december.
 
Er is nog een andere manier om Kerst-
mis goed voor te bereiden, namelijk
door uit de Kinderbijbel te lezen. Ho-
pelijk heb jij zo’n mooie Kinderbijbel. In
het Oude Testament lees je bijvoor-
beeld bij de Profeet Jesaja, dat Jesaja
lang geleden de geboorte van een
Redder verwachtte. Een aantal eeu-
wen vóór de geboorte van Jezus ver-
trouwde hij er al op, dat God uit de
hemel naar ons mensen een Redder
zou sturen. In het Nieuwe Testament
kun je dan lezen over de geboorte van
die Redder, van Jezus, in Bethlehem,
over het bezoek van de herders en van
de drie wijzen uit het Oosten.
 
Het jaar nul…
In mijn gesprek met de kinderen uit
Zoetermeer heb ik nog toegevoegd dat
ik het heel bijzonder vind dat de men-
sen vroeger de geboorte van Jezus zo
belangrijk vonden, dat zij toen begon-
nen zijn de jaren opnieuw te tellen.
Jezus is dus geboren in het jaar nul.
Beste kinderen van de Augustinuspa-
rochie, ik wens jullie een goede voor-
bereiding toe op het grote Kerstfeest.
God houdt van ons en daarom komt hij
in het kind van Maria en Jozef heel
dicht bij ons.
 
Hartelijke groeten van
 
Pastor Kees van Vliet

Heilige van de maand:    
Johannes van het Kruis
Priester en kerkleraar, gedachtenis
14 december

Bron: www.elpandelospobres.com

Johannes van het Kruis is een van de
grootste heiligen van de Kerk, al is hij
maar bij weinig mensen echt bekend.
Hij was een groot mysticus en een
begenadigd dichter, en hij heeft de
mannelijke tak van de Karmelietenor-
de hervormd, zoals Teresa van Avila
dat met de vrouwelijke tak van deze
orde gedaan heeft. Met haar was hij in
innige vriendschap verbonden. Zijn
leven en zijn leer waren nauw met el-
kaar verbonden, hij leefde wat hij on-
derwees.
 
Johannes werd in 1542 geboren in het
Spaanse Fontiveros, als zoon van een
verarmde, adellijke zijdewever. Na
diens vroege dood kwam hij in een
weeshuis terecht, en nadat men zijn
geestelijke begaafdheid had onder-
kend ging hij op zijn zeventiende naar
een school van de jezuïeten. Op zijn
eenentwintigste trad hij in bij de karme-
lieten, en ging studeren aan de univer-
siteit van Salamanca, die in die tijd
befaamd was.
Nadat hij priester was gewijd, ontmoet-
te Johannes Teresa van Avila. Hij be-
kende haar dat hij overwoog over te
stappen naar de orde van de kartui-
zers, omdat hij teleurgesteld was in het
geestelijke klimaat dat bij de karmelie-
ten heerste. Zij zette hem er toe aan,
de mannelijke tak van de orde te gaan
hervormen, zoals zij dat bij de vrouwe-
lijke tak had gedaan.
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Op zoek naar echte Godsontmoeting
sticht Johannes in Durvelle het eerste
klooster van de ongeschoeide karme-
lieten, waar hij met enkele broeders in
grote armoede leeft. Hij wordt biecht-
vader van de karmelietessen in Avila,
het klooster waar Teresa woont en
werkt.

Maar de oude tak van de karmelieter
orde neemt Johannes zijn hervormin-
gen niet in dank af en er ontbrandt een
strijd waaronder Johannes zeer te lij-
den heeft. Hij wordt zelfs gevangenge-
nomen en opgesloten in een donkere
kerker, levend op water en brood. Hij
wordt geregeld gegeseld en pijnlijk
verhoord, mag niet schrijven, en niet
deelnemen aan de Mis. Meer dood dan
levend, beschouwt Johannes zijn lij-
densweg als een weg ter zuivering, en
ongebroken blijft hij voor zijn overtui-
ging staan.
 
Een broeder die medelijden met hem
heeft, geeft Johannes pen en papier.
Dan schrijft hij zijn mooiste gedichten
en legt daarmee het fundament van
zijn leer: door de ‘donkere nacht’,
waarin de mens – beroofd van alles –
met God alleen is, begint hij aan zijn
‘bestijging van de berg Karmel’, tot in
hem de ‘levende vlam van liefde’ ont-
brandt, die aan de geheel gezuiverde
ziel hier al op aarde de vereniging met
God schenkt.
 
Na anderhalf jaar gevangenschap
weet Johannes te ontsnappen en
zoekt zijn toevlucht bij de bevriende
karmelietessen. Lichamelijk weer een
beetje op krachten gekomen, begint hij
commentaren te schrijven op zijn ge-
dichten en ontwikkelt hij zijn leer van
de mystiek. Uiteindelijk wordt het con-
flict binnen de karmelieter orde bijge-
legd en krijgen de ongeschoeide kar-
melieten in 1580 erkenning van de
paus.

Johannes en Teresa                                   
Bron: www.olvternood.nl

Donkere nacht 
 
1. In een nacht, aardedonker,
in brand geraakt en radeloos van lief-
de,
- en hoe had ik geluk! -
ging ik eruit en niemand die ‘t merkte -
want mijn huis lag reeds te slapen.
 
2. In ‘t donker, geheel veilig
langs de geheime trap en in vermom-
ming,
- en hoe had ik geluk! -
in ‘t donker, ongezien ook,
want alles in mijn huis lag reeds te
slapen.
 
3. In de nacht die de kans geeft,
in het geheim,
zodat geen mens mij zien kon
en ook ikzelf niets waarnam:
ik had geen ander leidslicht
dan wat er in mijn eigen binnenste
brandde.

 
4. Dat was het dat mij leidde
- zekerder dan het zonlicht op de mid-
dag –
daarheen waar op mij wachtte,
van Wie ik zeker zijn kon
en op een plaats waar niemand ooit
zou komen.
 
5. O nacht die mij geleid hebt!
O nacht, mij liever dan het morgenglo-
ren!
O nacht die hebt verenigd
Beminde met beminde,
beminde, opgegaan in de Beminde!
 
6. Aan mijn borst, wei vol bloemen,
Hem alleen, onbetreden voorbehou-
den,
daar is Hij ingeslapen
en heb ik Hem geliefkoosd
en gaf de waaier van de ceders koelte.
 
7. De koelte van de tinnen
kwam, onderwijl ik door zijn haren heen
streek,
met haar hand, licht en rustig,
mij aan de hals verwonden
en stelde al mijn zinnen buiten werking.
 
8. Mijzelf liet ik, vergat ik;
ik drukte het gelaat aan mijn Beminde;
het al stond stil, ik liet mij gaan,
liet al mijn zorgen liggen:
tussen de witte leliën vergeten.
 
(Johannes van het Kruis, 
geschreven in gevangenschap;
vertaling: dr. H. Blommestijn en dr F.
M. Maas)
 
De eerste drie verzen in het Spaans:
 
1. En una noche oscura, con ansias,
en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada
estando ya mi casa sosegada.
 
2. A oscuras y segura,
por la secreta escala, disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.
 
3. En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.
 
                                 Juan de la Cruz
 

Ook na die tijd heeft Johannes nog veel
te verduren, enerzijds door de grote
armoede waarin de ongeschoeide
karmelieten leven, anderzijds door de
nieuw gekozen oversten van de onge-
schoeide karmelieten, die Johannes
niet begrijpen en hem zelfs beginnen
te vervolgen. Hij trekt zich terug in de
eenzaamheid en draagt zonder klagen
zijn kruis.
 
Op 14 december 1591 overlijdt Johan-
nes op een rustige en heilige wijze, en
meteen verspreidt zich een kostelijke
rozengeur in zijn kloostercel.  In 1726
wordt hij heiligverklaard en in 1926
wordt hij tot kerkleraar verheven.
In haar hoofdwerk 'Wetenschap van
het Kruis' heeft de heilige karmelietes
Edith Stein een persoonlijke en diep-
gaande studie gemaakt van zijn werk.
 
Diaken George Brink
 
(bron: Erna Melchers, ‘Das Jahr der
Heiligen – Geschichte und Legende’,
München, 1965)
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Maandkalender DEC. 2021 - JAN. 2022
12      Afscheid diaken George Brink
14      H. Johannes v/h Kruis, p.6-7
15      Lezing over Advent door pastor

      Kees van Vliet, zie hieronder
    

25   Kerstmis
31   Oudjaar
01   Nieuwjaar
26   Lezing Daniel Tavenier, p. 9

 

 

Verdiepingsavond over de Advent
In onze samenleving staat de gelovige beleving van
de Advent onder druk. Door de hectiek van de
maand december komen veel christenen te weinig
toe aan bezinning. Voor de Kerk is de Advent de
tijd van voorbereiding op de komst van Christus, op
de geboorte van Gods Zoon. De menswording van
Gods Zoon onder ons (incarnatie) is inderdaad een
groot mysterie, dat verbazing en zelfs ongeloof kan
oproepen… In de lezing zal op de Advent ingegaan
worden vanuit de geschiedenis, de Bijbel, de liturgie
en de theologie. De aanwezigen worden uitge-
daagd zich te bezinnen op wat de Advent voor hen
persoonlijk betekent. In gezamenlijk gesprek wor-
den voorbeelden aangegeven hoe de Advent ook
(en juist) in onze samenleving een vruchtbare en
verdiepende tijd kan zijn.
 
Datum : woensdag 15 december
Tijd : 20.00 – 21.45 uur
Inleider : pastor dr. Kees van Vliet
Plaats : pastorie vergaderzaal - ingang achterom,
om de kerk heen
Locatie : H. Willibrordkerk, Rhijngeesterstraatweg
35, 2341 BR Oegstgeest
Aanmelden : voor 12 december bij erik@flikken-
schild.nl (aantal plaatsen is wellicht beperkt, on-
verwachte coronamaatregelen inachtnemend)

Bedevaarten 2022
 
In 2022 zal er vanuit de parochie H. Augustinus weer een
aantal bedevaarten worden georganiseerd. Wij hopen dat
het coronavirus deze keer geen roet meer in het eten gooit,
in dat geval zal dit zo snel als mogelijk via het parochieblad
en de website worden gecommuniceerd.
 
- 19/20 maart: De Stille Omgang in Amsterdam. Stille
nachtelijke ommegang door Amsterdam ter herdenking van
het Mirakel van Amsterdam in 1345.
 
- 7 juni: Echternach, Luxemburg. Jaarlijks op Pinksterdins-
dag de Spring-processie naar het graf van Sint Willibrord.
De pelgrims springen in de maat van een processiermars
naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet.
 
- 9 juli: Martelaren van Gorcum in Brielle. Nationale Bede-
vaart ter herdenking van de 19 Martelaren van Gorcum.

 
- Datum nader te bepalen: Mariabedevaart naar Kevelaer.
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer in Duits-
land, de Troosteres der Bedroefden.
 
Ruim van tevoren zal er in de kerken, in het parochieblad
en op de website nadere informatie en aanmeldmogelijk-
heid worden verschaft.
 
Erik van Blerk

Mariabasiliek, Kevelaer, bron: Kerkfotografie Nederland

Op zondag12 december neemt diaken George Brink
afscheid van onze parochie, met een viering om 14.00
uur in de St. Jozefkerk en een receptie van 16.00-18.00
uur in de Warenar, Wassenaar.
 
Denkt u om de coronaregels: 1,5 m afstand, mondkapje
op, handen ontsmetten en de QR-code in de Warenar!
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Daniel Tavenier, foto: Bollenstreek Omroep

Ruimte in de beeldende kunst
Een kunstbeschouwing aan de hand van een beeldpresen-
tatie, boeiend verteld door kunstenaar Daniel Tavenier. Het
onderwerp is ‘Ruimte in de kunst’, met name de beeldende
kunst. De aardse en hemelse ruimte, een christelijke invals-
hoek. Over het pelgrim zijn, het verborgen zijn, het zoeken
naar een verloren paradijs. Bekende en onbekende kunst,
klassiek en modern.
 
Datum : woensdag 26 januari
Tijd : 20.00 – 21.45
Inleider : Daniel Tavenier
Plaats : pastorie vergaderzaal (De ingang is achterom, om
de kerk heen)
Locatie : H. Willibrordkerk, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341
BR Oegstgeest,
Aanmelden : Voor 23 januari bij erik@flikkenschild.nl 
(aantal plaatsen is wellicht beperkt, onverwachte corona-
maatregelen inachtnemend)

Priesterraad spreekt over de
bisschoppensynode
Gesprek over de synode ‘Voor een synodale Kerk:
communio, participatio, missio’
De voorbereidingsdocumenten voor de bisschoppensyno-
de bevatten rijke thema’s om over in gesprek te gaan. Dit
was de eerste voorlopige conclusie van de Priesterraad die
er op 16 november tijdens een online Teams-vergadering
over sprak. Dit gebeurde tijdens een reeds eerder geplan-
de vergadering van de Priesterraad. Er is enige tijd nodig
om de thematiek te laten landen in parochies, maar inmid-
dels komen de eerste gesprekken op gang over de vragen
van de synode. Naast de landelijke handreiking die daar-
voor is bedoeld stelde bisschop Van den Hende nog een
‘gespreksstarter’ in het vooruitzicht voor de parochies in het
bisdom. Daarop worden de kernwoorden van de synode
(communio, participatio, missio) verbonden met de zending
van de Kerk.
 
In de landelijke handreiking, die is gepubliceerd op rkkerk.
nl en de website van de bisdommen, zijn drie thema’s op-
genomen met de vragen daarbij van het Secretariaat van
de Bisschoppensynode. De thema’s voor het gesprek over
de synode in de Nederlandse bisdommen zijn: vieren,
medeverantwoordelijk voor missie, dialoog in Kerk en sa-
menleving. In de Priesterraad werd ook het in gesprek zijn
als zodanig als onderwerp aangestipt. Wanneer je elkaars
tochtgenoot bent, is dat op zich al vormend.
Een andere deelnemer aan de digitale ontmoeting van de
Priesterraad, waarvan naast de priesters die lid zijn ook een
pastoraal werkster en een diaken deel uitmaken als toe-
hoorders, gaf aan blij te zijn met de gekozen thema’s vieren,
missie en dialoog, die een concrete inhoud voor het gesprek
aanreiken. De Priesterraad wisselde uit over de vraag
vanuit welk thema je in parochies het gesprek het beste zou
kunnen starten. De missionaire parochie staat veel in de
aandacht. Daarom kan het thema “medeverantwoordelijk
voor missie” een goede ingang zijn voor dialoog.
 
De Priesterraad sprak daar vervolgens ook zelf over. De
deelnemers wisselden uit over ervaringen in de parochies
met vernieuwing van pastorale programma’s om momenten
te creëren waarop mensen persoonlijk geraakt kunnen
worden en kunnen groeien in hun relatie met God. Dan is
de Heilige Geest aan het werk. Omdat het Vormsel bij uit-
stek het sacrament van de Heilige Geest is, kwam daarop
het gesprek op het aanbod aan vormelingen, vanuit de
vraag van de bisschoppensynode: Hoe wordt elke gedoop-
te persoon geroepen om de missie van de Kerk te
bevorderen?

De Priesterraad zal in een volgende ontmoeting verder
spreken over de thema’s van de synode. Ook in parochies
zullen de komende maanden gesprekken plaatsvinden.
Voor het samen op weg zijn als tochtgenoten zijn het ge-
meenschappelijk luisteren naar het Woord van God en de
viering van de eucharistie noodzakelijk, zegt het thema
“vieren”. Het is daarmee fundamenteel voor het geloofsge-
sprek over de vanuit Rome aangereikte vragen. In die zin
benadrukte een van de leden van de Priesterraad dat
wanneer het gesprek in zijn parochie start, zal worden
begonnen met een eucharistieviering: “We willen niet
rechtstreeks vanuit de koek en de koffie in gesprek, maar
starten vanuit gebed.”
 
 
Wanneer groepen in het bisdom in gesprek gaan over
de vragen voor deze synode en daarvan een verslag
willen maken, kan dit verslag worden gestuurd aan de
bisschop via het secretariaat van de bisschop (a.d.
jong@bisdomrotterdam.nl). Gevraagd wordt om een
verslag van maximaal twee pagina’s met een voorblad
waarop wordt aangegeven welke personen deelnamen
aan het gesprek en waar en wanneer dit werd gevoerd.
 
Bron: Nieuws van het bisdom Rotterdam
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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

Kinderwoorddienst
Op 28 november hebben we met el-
kaar in een gezinsviering de eerste
zondag van de Advent gevierd en
weten jullie het thema nog?......GA
MET ONS MEE…was het thema; voor
diegenen die er niet waren of als je het
vergeten bent. Aan het eind van de
viering kregen jullie een mooi pakket
met een puzzelstukje. Hoe verzamel je
nu alle puzzelstukjes?
 
Kom alle zondagen tijdens de Advent
naar de KWD. Wij gaan graag met

Vanuit het donker naar het licht
Vorig  jaar kerst was ’een memorabele’. Corona gooide roet, in wat we rond
kerst gewend waren. Geen volle kerk tijdens de nachtmis, weinig/geen gasten
rond de kerstdis en nog veel meer andere beperkingen. Afgelopen zomer schreef
ik in één van mijn bijdragen aan De Augustinus, dat de verwachting was dat er
na de zomer waarschijnlijk licht zou komen aan het einde van de ‘coronatunnel’.
Dit bleek inderdaad ook zo te zijn. De coronabeperkingen werden stap voor stap
afgezwakt. In kerkverband konden we weer zonder aanmelding naar de kerk.
Na de viering konden we op gezette tijdstippen weer samen koffiedrinken in 'de
kleine JOANNES'. Activiteiten in het kader van ons 175-jarig jubileum als paro-
chiekern, zoals het concert van het Oeral Kozakkenkoor konden, uitgesteld,
weer doorgaan. Op het moment dat ik dit schrijf is de situatie rond corona
echter alweer veranderd. De coronamaatregelen worden weer aangescherpt.
Die hebben ongetwijfeld ook consequenties voor de kerken. Wat die precies
zijn, is op dit moment echter nog niet geheel duidelijk. We blijven u/jullie hier-
omtrent in ieder geval via de wekelijkse digitale nieuwsbrief informeren!
 
Hoewel we in corona-opzicht weer een stukje terug in de donkere tunnel gaan
en het aan het eind van de middag steeds vroeger donker wordt, gaan we in de
adventtijd echter op weg naar het licht. Dat is wat blijft. Met de geboorte van
Christus kwam het licht in de wereld, waardoor we nog steeds vol vertrouwen
de toekomst tegemoet kunnen gaan
 
Onder welke omstandigheden dan ook, wens ik ons allen een zalige kerst toe
en hoop ik dat we elkaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 'de kleine JOAN-
NES' ook weer zullen ontmoeten.
 
Leen de Best, voorzitter BC

Meditatieve vieringen
In deze onzekere tijden van maatrege-
len die genomen, teruggedraaid en
weer opnieuw aangescherpt worden,
is het lastig om met een rustig en open
hart de komst van de Heer te verwach-
ten. We verliezen uit het oog dat er
maar één ding echt belangrijk is. Dat
Jezus komst op aarde zorgt voor liefde
en verdraagzaamheid, zorgt voor het
visioen dat God ons beloofd heeft, het
visioen van vrede, rust en liefde.
 
Begrip voor de ander. Hoe deze ook in
het leven staat. In de meditatieve vie-
ringen in de Advent hopen we met el-
kaar daar even een half uur ruimte voor
te maken, even in ons zelf te keren,
(contemplatie) en weer bij onze bron
te komen. Zodat we geraakt worden
door Gods woord, Gods boodschap
om met een blij hart te wachten op zijn
komst.
En hoe we Kerstmis ook gaan vieren
wel of niet in de kerk, we doen het met
elkaar en in verbondenheid. En laten
we dit uitstralen naar de wereld, het
Kind Jezus dat geboren zal worden in
een stal, dat niet meer nodig had dan
de liefde van zijn ouders en de aan-
dacht van wat bezoekers.
 
Ik hoop dat de twee meditatieve vierin-
gen op woensdag 1 en 15 december u
daarbij een heel klein beetje mogen
helpen. Om even een pas op de plaats
te maken en uw bron te hervinden, en
ons te realiseren dat Gods visioen het
belangrijkste is. Beide vieringen begin-
nen om 19.00 uur.
 
Gebedsleider Anneke Noordermeer-
Karremans

jullie mee op weg naar kerst. We heb-
ben een superleuk programma en ie-
dere week een puzzelstukje.
 
Nog even de data voor alle ouders/ver-
zorgers. Handig voor in de agenda:
5 december, 12 december en 19 de-
cember. Op 19 december is er ook
koffiedrinken na de viering.

Jullie zijn alle zondagen meer dan
welkom. Lieve groetjes,

Marit en Linnsey
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Oeral Kozakkenkoor zingt Katwijkse parochiekerk dakloos
Wat een feest was het zondagmiddag 7 november in de Katwijkse kerk van de
H. Joannes de Doper met ruim tweehonderd gasten. Zij vierden allen de muzi-
kale uitvoering bij gelegenheid van het 175-jarig parochiejubileum mee. Deze
werd verzorgd door het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak. Het eerste
concertdeel bevatte schitterende geestelijke liederen en na een rappe omkleed-
sessie volgden vele Russische wereldlijke liederen. En bij de toegift ‘Kalinka’…
toen ging het kerkdak er muzikaal gezien helemaal vanaf. Wat een enthousias-
me bij dit unieke koor en ook in de kerk waar de bezoekers hun waardering na
afloop vertolkten in een keihard klaterend applaus.
 
Het was voor dit koor voor het eerst sinds maart 2020 dat ze weer mochten
optreden en wat hebben ook zij ervan genoten. Zeker in deze neogotische kerk,
ontworpen door een volgeling van de beroemde architect Pierre Cuypers, met
een prachtige akoestiek zorgden de donkere mannenstemmen voor menig
kippenvelmoment. ‘Wat een passie en bevlogenheid bij die dirigent, geweldig
man!’, ‘We hebben hier zo van genoten met elkaar’ en ‘Handig die uitleg bij elk
lied, dan ga je de emotie in hun zang nog beter begrijpen’, waren zomaar wat
reacties van aanwezigen na afloop van dit concert.
 
Gelukkig hebben we de foto’s nog en meer…
Op de website www.joannesdedoper.nl zijn in de rubriek ‘Fotogalerij’ foto’s van
dit jubileumconcert te bekijken. Een viertal filmpjes in de ‘Filmpagina’ laat u zien,
en vooral ook horen, hoe eenieder in de kerk ervan heeft genoten. Wilt u het
hele concert van zondagmiddag 7 november terugbeluisteren, dat kan op de-
zelfde website bij ‘Uitzending gemist’.
Richard Hulmer van de organiserende Evenementencommissie was er na afloop
van dit meer dan geslaagde concert ook heel duidelijk over: ,,Mijn twee kippen-
velmomenten waren zeker hun in het Russisch gezongen felicitatie en zegen
aan onze parochiekern van de H. Joannes de Doper en natuurlijk hun vertolking
van ‘De twaalf rovers’. Fantastisch!. En wij gaan als parochiekern na 175 jaar
natuurlijk met zo’n muzikale middag in ons prachtige kerkgebouw met elkaar
vol vertrouwen de toekomst tegemoet!”                                               Gerard Bol

 
Bestandsbeheer
 
Alleen de titel al doet u mis-
schien al besluiten dit niet te
lezen. Binnen onze parochie
zijn veel vrijwilligers actief die
in groepen vergaderen en
zaken met elkaar afspreken en
vastleggen in documenten. 

De Beheercommissie wil alle
groepen helpen met opslag-
ruimte in de cloud, die te delen
is met die mensen die inzage
nodig hebben. Als jij of u dit nu
nog begrijpt, dan ben jij mis-
schien de vrijwilliger die onze
beheerder Wim van Rijn kan
gaan helpen om de cloudruim-
te goed in te richten en te be-
heren. Meer info nodig? Mail
mij even, dan praten we hier
verder over.
 
Uitzending gemist.
 
Tot voor kort kon u via de web-
site 'oude' vieringen oproepen
om thuis op uw gemak te be-
kijken. Door de AVG-regeling
kan dat nu nog maar voor vie-
ringen van max. 4 weken terug.
Dank zij de hierboven genoem-
de cloudruimte hebben we nu
een eigen opslagruimte. Is er
een viering die u alsnog wilt
downloaden of bekijken, vraag
die dan telefonisch of via de
mail op bij ons secretariaat. (Bij
Anneke dus). U krijgt dan van
ons een link waarmee de vie-
ring alsnog beschikbaar is. 

Paul van Houwelingen
pvhouwelingen@gmail.com
 

Foto: managementsupport.nl

Foto's: Astrid van der Valk
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Foto: Astrid van der Valk

Kerstsamenzang met Vocalis
Belangrijk om te weten als u wilt komen:                 
We beginnen om 20.00 uur, maar de kerkdeuren gaan al rond 19.30 uur open
vanwege de verplichte coronacheck. Bij aankomst moeten alle bezoekers van
13 jaar en ouder dus hun coronatoegangsbewijs laten zien (vaccinatiebewijs /
herstelbewijs / negatieve uitslag via testen voor toegang). Aanmelden vooraf is
dan ook verplicht bij Vocalis Katwijk (info@vocaliskatwijk.nl) met de naam van
de contactpersoon en het aantal gasten dat meekomt. U heeft een vrije zitplaats
naar beschikbaarheid. En… vol is vol!
 
We gaan er samen iets moois van maken. Uw aardering kan na afloop bij de
deurcollecte in klinkende munt worden omgezet om de onkosten te bestrijden.
Komt allen dus vrijdag 17 december en ... kom tezamen!

RKBS De Horizon op weg
naar kerst en een nieuw jaar.
Op het moment dat dit geschreven
wordt is er heel veel onduidelijk. Dus
het is eigenlijk een beetje in een glazen
bol kijken hoe we de maand december
en januari zullen invullen. Maar de
plannen voor de Advent en Kerstmis
zijn er! Vanwege de oplopende be-
smettingen zullen we geen kerstviering
in de kerk houden. We starten de ad-
ventsvieringen afzonderlijk met de
onderbouw, middenbouw en boven-
bouw in de hal.
 
We hebben bij elke adventsviering een
ander thema. Als eerste komt de
volkstelling aan de orde, daarna de
boodschap aan Maria, dan om wie het
draait als belangrijkste en als laatste
natuurlijk de geboorte van Jezus. De
laatste viering wordt tevens de kerst-
viering waarin het verhaal vanuit de
herders wordt bekeken en natuurlijk
bezongen. En elk jaar hebben wij een
goed doel voor ogen. Ook dit jaar ver-
zamelen we met alle kinderen produc-
ten voor de Katwijkse Voedselbank net
zoals vorig jaar (zie foto). Want oog
hebben voor mensen die het minder
hebben is natuurlijk heel belangrijk.
Na de kerstvakantie hopen we weer
allemaal gezond op onze school te
verschijnen. Wij wensen iedereen een
mooi, gezond 2022 toe!
 
Team van RKBS De Horizon

Privacyverklaring 2021
 
De parochie Augustinus heeft
haar privacyverklaring aange-
past. U kunt deze vinden op
onze website

www.joannesdedoper.nl
 

Droomconcert De Vrolijke Noot met ‘Droomland’ als favoriet
De veertig koorleden van kinderkoor De Vrolijke Noot verrasten de vele aanwe-
zigen met veertien liederen in de rubrieken ‘Kerk’ (o.a. ‘De kracht van Uw liefde’),
‘Musical’ (o.a. ‘Do re mi’ en ‘Pop’ (o.a. Mag ik dan bij jou?’). ‘Kippenvel oproe-
pend’.
Iedereen kon m.b.v. de mobiele telefoon ook meedoen met de tien quizvragen
die zorgden voor verrassende ontdekkingen bij de deelnemers. Wist u dat er in
totaal 449 kinderen op dit kinderkoor hebben gezeten waarvan er 37 een
Gouden Duim aan het einde van groep acht hebben verdiend?
En waar door de extra coronamaatregelen Paul de Leeuw met zijn programma
‘Busje komt zo’ helaas moest afzeggen om live met De Vrolijke Noot ‘Droomland’
te gaan zingen, pakte Herbert van Elteren deze muzikale handschoen op. Dat
scoorde zo goed dat alle kerkgangers, wederom met hun mobiele telefoon, dit
lied tot favoriet, dus ook de muzikale toegift, benoemden. De directeur van RKBS
De Horizon deed het met verve. Aan het einde werden de kinderen beloond met
een klaterend applaus. 
Gerard Bol

Jubileumconcert De Vrolijke Noot 19 november 2021, foto: Greetje Heemskerk
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Voedselmanden
Uw bijdrage is zeker in deze tijd heel
erg belangrijk. Wij vragen hier echt uw
warme aandacht voor. 
 
Tijdens de openingstijden van het pa-
rochiekernsecretariaat, 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.

Koffiedrinken
Op de zondagen 12 en 19 decem-
ber.
 
Op zondag 2 januari Nieuwjaarsre-
ceptie en dan op zondag 16 januari.
Dit alles afhankelijk van de corona-
regeling.

Ria Weering - Mul, echtgenote
van Gerard Weering
Geboren op 17 augustus 1947
en overleden op 11 oktober.
De afscheidsdienst vond plaats
op dinsdag 19 oktober in het
crematorium Rhijnhof te Lei-
den.
 
Gerard van den Akker, echtge-
noot van Coriene van den
Akker
Geboren op 11 augustus 1938
en overleden op 17 oktober.
De uitvaartdienst vond plaats
op zaterdag 23 oktober in onze
kerk, waarna hij begraven
werd op ons kerkhof.
 
Marcel van Ruler, weduwnaar
van Marianne van Ruler – van
Bezouw
Geboren op 28 februari 1955
en overleden op 9 november.
De avondwake was op dinsdag
16 november in onze kerk.
De afscheidsdienst vond plaats
op woensdag 17 november in
crematorium Rhijnhof te Lei-
den.

 
Bedankt voor de steun van het
afgelopen jaar. Het bracht ons
niet in gevaar. Met corona
kreeg je alles moeilijk voor el-
kaar. Maar we hebben het niet
opgegeven. Daarom bedank ik
jullie als parochie voor een fijn
en prachtig leven.
 
Laten we vooral in de toekomst
verder gaan. Dan blijft het voor
altijd en eeuwig een prachtig
bestaan. Wees dan ook niet
bevreesd. Ik wens jullie een
prachtig einde van het jaar.
Hopelijk staan we dan weer
voor elkaar klaar. Het is alle-
maal prachtig geweest. En
daarom zeg ik dan ook:
een zalig kerstfeest. 
 
Frans Oudejans
 

Jongeren only
Een nieuw jaar …. nieuwe ronde ….
nieuwe kansen … nieuwe ontmoetin-
gen! Daar heb ik dan heel veel zin in
en ik hoop JIJ ook!  
 
Ik heb zin om jou te ontmoeten.
Zin om met jou te kletsen.
Zin om met jou pizza te eten.
Zin om met jou plannen te maken voor
het nieuwe jaar.
Zin om gewoon samen plezier te
maken!
Maar ik snap … jij natuurlijk liever met
je leeftijdsgenoten, dus neem je vriend
en/of vriendin mee!
 
Geef het wel even door, want dan kan
onze pizzabakker daar rekening mee
houden! 
Groeten van Marloes JongeneelAfbeelding: Marloes Jongeneel

Actie Kerkbalans 2022
Actie Kerkbalans 2022 zal gehouden
worden van zaterdag 15 t/m zaterdag
29 januari. Afgelopen jaar was er voor
het eerst de mogelijkheid om digitaal
mee te doen, een gemakkelijke, en
tijd- en kostenbesparende mogelijk-
heid, waardoor de kerkbalanslopers
flink minder brieven hoefden rond te
brengen/op te halen. Via de toezeg-
gingsformulieren van Actie Kerkbalans
2021 waren er weer vele nieuwe mail-
adressen geregistreerd.  Ook de-
ze worden meegenomen bij de uitno-
digingen voor de Actie van 2022. Wilt
u ook digitaal meedoen, en heeft u uw
mailadres nog niet doorgegeven, of is
dit gewijzigd, laat mij dit dan weten,
dan krijgt u alle informatie via de mail
toegestuurd.  Of het in januari weer
mogelijk is om met een inluidmoment
de Actie te starten is door de corona-
maatregelen nu nog niet te zeggen. We
houden u op de hoogte via de digitale
nieuwsbrief. Ik wens u goede kerstda-
gen en een mooi 2022. 
 
Anneke van der Valk 
E-mail: a.vd.valk@hotmail.com 
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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
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:

Wilt u de website goed in de gaten houden i.v.m. de onzekere coronasituatie.

Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / 

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

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

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

za. 4-dec.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 4-dec.  19.00 EV Pastor Van Vliet / 
cantor en organist

zo. 5-dec. 2e zondag van de 
Advent 09.30 EV Kapelaan Plavčić / 

Vocalis en KWD 11.00 EV Pastor Van Vliet / 
Dameskoor 11.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Dameskoor

zo. 5-dec. 2e zondag van de 
Advent 

11.00
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken / 
cantores

 09.30 EV Pastoor Franken / 
Pro Deo

za. 11-dec.  19.00 EV Pastor Van Vliet / 
cantor za. 11-dec.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 

cantor en organist

zo. 12-dec. 3e zondag van de 
Advent 09.30 EV Pastoor Franken / 

Vocalis en KWD 11.00 EV Pastoor Franken / 
Gemengd Koor 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 

Laurentiuskoor zo. 12-dec. 3e zondag van de 
Advent 11.00 EV Franstalige parochie

 
14.00 EV Afscheidsviering 

Diaken Brink / KWD 09.30 EV Pastor Van Vliet / 
Cantores Magnificat

za. 18-dec.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor 20.00

Diaken Winnubst / 
Adventsviering / 
Gemengd Koor

za. 18-dec.  19.00 EV Pastor Van Vliet / 
cantor en organist

zo. 19-dec. 4e zondag van de 
Advent 09.30 EV Pastor Van Vliet / 

Vocalis en KWD 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Schola 11.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Laurentiuskoor

zo. 19-dec. 4e zondag van de 
Advent 

11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV
Pastoor Franken / 
Semper Fidelis / 
KWD

vr. 24-dec.  

19.00

  
21.00

WGV

EV

Kapelaan Plavčić 
Gezinsviering / 
de Vrolijke Noot
Kapelaan Plavčić / 
Nachtmis / Vocalis

19.00

  
21.00

WGV

EV

Diaken Winnubst 
Gezinsviering / 
Dameskoor 
Mgr. van Luyn / 
Diaken Winnubst / 
Nachtmis / 
Gemengd Koor

16.30

19.00

21.00

WGV

EV

gbl Naber 
Kinderkerstviering
Pastor Van Vliet 
Gezinsviering / 
R.Bot cantor-organist 
Pastor Van Vliet / 
Nachtmis / 
Laurentiuskoor

vr. 24-dec.  
 

21.00 EV Franstalige parochie
 

22.30 EV
Pastoor Franken / 
Nachtmis / 
Cantores Magnificat

19.00

20.30

WGV

EV

Pastoor Franken 
Gezinsviering / 
gelegenheidskoor / 
organist 
Pastoor Franken / 
Nachtmis / ProDeo

za. 25-dec.
Hoogfeest Kerstmis/ 
Geboorte van de 
Heer 

09.30

15.00

EV Pastoor Franken / 
Cantemus
Kindje Wiegen

11.00 EV
Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Schola

11.00

14.00

EV Kapelaan Plavčić / R.
Bot organist - L.
Hillen cantor
Kindje Wiegen

za. 25-dec.
Hoogfeest Kerstmis/ 
Geboorte van de 
Heer 

11.00 EV
Nederlands- 
Franstalige viering / 
Pastor Van Vliet

09.30 EV Kapelaan Plavčić / 
Semper Fidelis 09.30 EV Pater Mattheus / 

cantor-organist

zo. 26-dec. H. Familie: Jezus, 
Maria, Jozef   11.00 EV Pastor Van Vliet 11.00 EV Pastoor Franken / E.

Brouwer organist zo. 26-dec. H. Familie: Jezus, 
Maria, Jozef 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Kapelaan Plavčić / 

cantor-organist

vr. 31-dec. Oudjaar 
 

19.00
 
WGV

gbl Noordermeer 
Oudejaarsviering / 
Vocalis

 
19.00 WGV

Diaken Winnubst 
Oudejaarsviering / 
Schola

 
19.00

 
OCV

gbl Naber 
Oudejaarsviering / E.
Brouwer

vr. 31-dec. Oudjaar 09.00 EV Pastoor Franken 
(en Aanbidding)  

 
19.00 WGV

Pastoor Franken 
Oudejaarsviering / 
Pro Deo
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Kerststal H.Willibrordkerk, foto Bert Gerritsen

Datum
Feesten / heiligen H. Joannes de Doper / 

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

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

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

za. 4-dec.  19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 4-dec.  19.00 EV Pastor Van Vliet / 
cantor en organist

zo. 5-dec. 2e zondag van de 
Advent 09.30 EV Kapelaan Plavčić / 

Vocalis en KWD 11.00 EV Pastor Van Vliet / 
Dameskoor 11.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Dameskoor

zo. 5-dec. 2e zondag van de 
Advent 

11.00
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Pastoor Franken / 
cantores

 09.30 EV Pastoor Franken / 
Pro Deo

za. 11-dec.  19.00 EV Pastor Van Vliet / 
cantor za. 11-dec.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 

cantor en organist

zo. 12-dec. 3e zondag van de 
Advent 09.30 EV Pastoor Franken / 

Vocalis en KWD 11.00 EV Pastoor Franken / 
Gemengd Koor 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 

Laurentiuskoor zo. 12-dec. 3e zondag van de 
Advent 11.00 EV Franstalige parochie

 
14.00 EV Afscheidsviering 

Diaken Brink / KWD 09.30 EV Pastor Van Vliet / 
Cantores Magnificat

za. 18-dec.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor 20.00

Diaken Winnubst / 
Adventsviering / 
Gemengd Koor

za. 18-dec.  19.00 EV Pastor Van Vliet / 
cantor en organist

zo. 19-dec. 4e zondag van de 
Advent 09.30 EV Pastor Van Vliet / 

Vocalis en KWD 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 
Schola 11.00 EV

Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Laurentiuskoor

zo. 19-dec. 4e zondag van de 
Advent 

11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV
Pastoor Franken / 
Semper Fidelis / 
KWD

vr. 24-dec.  

19.00

  
21.00

WGV

EV

Kapelaan Plavčić 
Gezinsviering / 
de Vrolijke Noot
Kapelaan Plavčić / 
Nachtmis / Vocalis

19.00

  
21.00

WGV

EV

Diaken Winnubst 
Gezinsviering / 
Dameskoor 
Mgr. van Luyn / 
Diaken Winnubst / 
Nachtmis / 
Gemengd Koor

16.30

19.00

21.00

WGV

EV

gbl Naber 
Kinderkerstviering
Pastor Van Vliet 
Gezinsviering / 
R.Bot cantor-organist 
Pastor Van Vliet / 
Nachtmis / 
Laurentiuskoor

vr. 24-dec.  
 

21.00 EV Franstalige parochie
 

22.30 EV
Pastoor Franken / 
Nachtmis / 
Cantores Magnificat

19.00

20.30

WGV

EV

Pastoor Franken 
Gezinsviering / 
gelegenheidskoor / 
organist 
Pastoor Franken / 
Nachtmis / ProDeo

za. 25-dec.
Hoogfeest Kerstmis/ 
Geboorte van de 
Heer 

09.30

15.00

EV Pastoor Franken / 
Cantemus
Kindje Wiegen

11.00 EV
Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Schola

11.00

14.00

EV Kapelaan Plavčić / R.
Bot organist - L.
Hillen cantor
Kindje Wiegen

za. 25-dec.
Hoogfeest Kerstmis/ 
Geboorte van de 
Heer 

11.00 EV
Nederlands- 
Franstalige viering / 
Pastor Van Vliet

09.30 EV Kapelaan Plavčić / 
Semper Fidelis 09.30 EV Pater Mattheus / 

cantor-organist

zo. 26-dec. H. Familie: Jezus, 
Maria, Jozef   11.00 EV Pastor Van Vliet 11.00 EV Pastoor Franken / E.

Brouwer organist zo. 26-dec. H. Familie: Jezus, 
Maria, Jozef 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Kapelaan Plavčić / 

cantor-organist

vr. 31-dec. Oudjaar 
 

19.00
 
WGV

gbl Noordermeer 
Oudejaarsviering / 
Vocalis

 
19.00 WGV

Diaken Winnubst 
Oudejaarsviering / 
Schola

 
19.00

 
OCV

gbl Naber 
Oudejaarsviering / E.
Brouwer

vr. 31-dec. Oudjaar 09.00 EV Pastoor Franken 
(en Aanbidding)  

 
19.00 WGV

Pastoor Franken 
Oudejaarsviering / 
Pro Deo
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Speciale vieringen door de week
Woensdag 1 december 19.00 u Actueel Avondgebed H. Laurentius Voorschoten
Woensdag 1 december 19.00 u Meditatieve viering H. J. de Doper Katwijk
Donderdag 2 december 09.00 u Verliesviering H. J. de Doper Katwijk
Woensdag 15 december 19.00 u Meditatieve viering H. J. de Doper Katwijk
Woensdag 29 december 20.15 u Rozenkransgebed H. Willibrord Oegstgeest
Woensdag 5 januari 19.00 u Actueel Avondgebed H. Laurentius Voorschoten
Woensdag 26 januari 20.15 u Rozenkransgebed H. Willibrord Oegstgeest

Mededeling:

Wilt u de website goed in de gaten houden i.v.m. de onzekere coronasituatie.

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. 1-jan.
Maria Moeder van 
God / Dag van de 
Vrede 

11.00 EV
Pastoor Van Vliet 
Nieuwjaar / 
Gemengd Koor

11.00 EV Pastoor Franken 
Nieuwjaar za. 1-jan.

Maria Moeder van 
God / Dag van de 
Vrede 

09.30 EV
Kapelaan Plavčić 
Nieuwjaar / cantor 
en organist

zo. 2-jan. Openbaring des 
Heren (Driekoningen) 09.30 EV Pastoor Van Vliet / 

Cantemus 11.00 EV Pastoor Van Vliet / 
Dameskoor 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 2-jan. Openbaring des 

Heren (Driekoningen) 
11.00 
16.00

EV Franstalige parochie 
viering vervalt 09.30 EV

Pastoor Franken 
Gezamenlijke 
viering Wassenaar 
/ Pro Deo

09.30 viering vervalt

za. 8-jan.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor za. 8-jan.  19.00 EV Pastoor Van Vliet / 

cantor en organist

zo. 9-jan. Doop van de Heer 09.30 EV Pastoor Van Vliet / 
Vocalis 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 

Gemengd koor 11.00 EV Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst zo. 9-jan. Doop van de Heer 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV

Pastoor Franken / 
Cantores Magnificat 
/ KWD

za. 15-jan.  19.00 EV Pastoor Van Vliet za. 15-jan.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor en organist

zo. 16-jan. Tweede zondag door 
het jaar 09.30 EV Pastoor Franken / 

Cantemus 11.00 EV
Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Schola

11.00 EV Pastoor Van Vliet zo. 16-jan. Tweede zondag door 
het jaar 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić  09.30 EV Kapelaan Plavčić / 

Semper Fidelis

za. 22-jan.  19.00 EV Pastoor Van Vliet / 
cantor za. 22-jan.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 

cantor en organist

zo. 23-jan. Derde zondag door 
het jaar 09.30 OCV Diaken Winnubst / 

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

Diaken Winnubst zo. 23-jan. Derde zondag door 
het jaar 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Pastoor Franken / 

cantor en organist

za. 29-jan.  19.00 Taizéviering 19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 29-jan.  19.00 EV Pastoor Van Vliet / 
cantor en organist

zo. 30-jan. 4e Zondag door het 
jaar 09.30 EV Pastoor Franken / 

Vocalis 11.00 EV Pastoor Franken 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 30-jan. 4e Zondag door het 
jaar 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Pastoor Van Vliet / 

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

Vieringen Kapelaan Plavčić (de vieringen gaan niet door op: 18, 25, 26, 27 en 31 december
2021 en op 30 en 31 januari 2022).
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
Donderdag18.00 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
Vrijdag 3 december 10.30 u Sophiekehuis, Wassenaar Pastor Van Vliet
Vrijdag 10 december 16.30 u De Wilbert, Katwijk Pastor Van Vliet
Vrijdag 7 januari 10.30 u Sophiekehuis, Wassenaar Pastor Van Vliet
Vrijdag 14 januari 16.30 u De Wilbert, Katwijk Pastor Van Vliet
Vrijdag 21 januari 15.00 u Wijckerslooth, Oegstgeest Pastor Van Vliet

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. 1-jan.
Maria Moeder van 
God / Dag van de 
Vrede 

11.00 EV
Pastoor Van Vliet 
Nieuwjaar / 
Gemengd Koor

11.00 EV Pastoor Franken 
Nieuwjaar za. 1-jan.

Maria Moeder van 
God / Dag van de 
Vrede 

09.30 EV
Kapelaan Plavčić 
Nieuwjaar / cantor 
en organist

zo. 2-jan. Openbaring des 
Heren (Driekoningen) 09.30 EV Pastoor Van Vliet / 

Cantemus 11.00 EV Pastoor Van Vliet / 
Dameskoor 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 2-jan. Openbaring des 

Heren (Driekoningen) 
11.00 
16.00

EV Franstalige parochie 
viering vervalt 09.30 EV

Pastoor Franken 
Gezamenlijke 
viering Wassenaar 
/ Pro Deo

09.30 viering vervalt

za. 8-jan.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor za. 8-jan.  19.00 EV Pastoor Van Vliet / 

cantor en organist

zo. 9-jan. Doop van de Heer 09.30 EV Pastoor Van Vliet / 
Vocalis 11.00 EV Kapelaan Plavčić / 

Gemengd koor 11.00 EV Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst zo. 9-jan. Doop van de Heer 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV

Pastoor Franken / 
Cantores Magnificat 
/ KWD

za. 15-jan.  19.00 EV Pastoor Van Vliet za. 15-jan.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 
cantor en organist

zo. 16-jan. Tweede zondag door 
het jaar 09.30 EV Pastoor Franken / 

Cantemus 11.00 EV
Pastoor Franken / 
Diaken Winnubst / 
Schola

11.00 EV Pastoor Van Vliet zo. 16-jan. Tweede zondag door 
het jaar 

11.00 
16.00

EV 
EV

Franstalige parochie 
Kapelaan Plavčić  09.30 EV Kapelaan Plavčić / 

Semper Fidelis

za. 22-jan.  19.00 EV Pastoor Van Vliet / 
cantor za. 22-jan.  19.00 EV Kapelaan Plavčić / 

cantor en organist

zo. 23-jan. Derde zondag door 
het jaar 09.30 OCV Diaken Winnubst / 

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

Diaken Winnubst zo. 23-jan. Derde zondag door 
het jaar 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Pastoor Franken / 

cantor en organist

za. 29-jan.  19.00 Taizéviering 19.00 EV Kapelaan Plavčić za. 29-jan.  19.00 EV Pastoor Van Vliet / 
cantor en organist

zo. 30-jan. 4e Zondag door het 
jaar 09.30 EV Pastoor Franken / 

Vocalis 11.00 EV Pastoor Franken 11.00 EV Kapelaan Plavčić zo. 30-jan. 4e Zondag door het 
jaar 11.00 EV Franstalige parochie  09.30 EV Pastoor Van Vliet / 

cantor en organist
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Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest

Pastorie:
Rhijngeesterstraatweg 35
2341 BR Oegstgeest
tel. 071 - 517 5304
Website:
www.willibrordoegstgeest.nl
E-mailadres:
pastorie@willibrordoegstgeest.nl
Secretariaat
aanwezig op ma, di en do van 8.30 - 12.30 uur
IBAN Bankrek. nrs.:
Kerkbijdragen: 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 

Zaterdagavond

18 dec 2021

H. Willibrordkerk

Oegstgeest

Aanvang 20:00 uur

Mijke de Ru,
dirigent

Martin Gordijn,
orgel en piano

Glas-in-loodraam Willibrordkerk

Adventsviering
met Gemengd Koor St. Willibrord

Wij gedenken...
...Jacqueline Isabella Wilhelma
Adriana Maria van Roy-Vissers,
echtgenote, moeder en oma. Jacque-
line werd op 13 december 1941 in
Veghel geboren en overleed op 12
oktober in Den Haag. De begrafenis
heeft op dinsdag 19 oktober in besloten
kring plaatsgevonden.
...Andrea Petronella Maria Theresia
Meijer, (oud)tante. Andrea werd op 29
juni 1930 in Probolinggo geboren en
overleed op 13 oktober in Leiderdorp.
De crematie van Andrea vond plaats
op donderdag 21 oktober.
….Václav Bouda, echtgenoot, vader
en opa. Vaclav werd op 11 juli 1939
geboren in Vlkonice (Tsjechië) en
overleed op 16 oktober. De uitvaart
vond plaats op vrijdag 22 oktober in de
H. Willibrordkerk, waarna Václav in
besloten kring is gecremeerd.
...Johanna Catharina Maria (Annie)
van Eijk-Baijer, weduwe van Cornelis
Joannes Maria van Eijk, moeder en
(over)grootmoeder. Annie werd op 21
november 1929 in Den Haag geboren
en overleed op 25 oktober 2021.
Haar uitvaart heeft plaatsgevonden op
maandag 1 november in de H. Willi-
brordkerk, waarna Annie is begraven
op het parochiekerkhof.
...Johannes Maria (Jan) Schlatmann,
priester van het bisdom Rotterdam,
broer, zwager en oom. Jan werd op 4
juni 1930 in Rotterdam geboren en
overleed in Voorhout op 27 oktober.
Het afscheid heeft plaatsgevonden op
woensdag 3 november in de Meer-
burgkerk in Zoeterwoude, waarna Jan
is bijgezet in het priestergraf op de
begraafplaats van de H. Willibrord in
Oegstgeest.

Mogen deze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede.

Pastoraatgroep en Beheercommis-
sie wensen u Zalig Kerstmis en
Gelukkig Nieuwjaar.

LET OP: VOORAF AANMELDEN BIJ HET SECRETARIAAT !!!

18



Het nieuwe hoogaltaar dat op 6 november in gebruik genomen werd.
Foto: Bert GerritsenNa de viering wordt de ciborie naar het nieuwe tabernakel gebracht.   

V.l.n.r. diaken Winnubst, bisschop Van den Hende en pastoor Franken.
Foto: Bert Gerritsen

Bert Gerritsen, Koos van der Heijden en Pim Kouwenhoven van de Be-
heercommissie worden bedankt en krijgen een fles wijn voor hun in-
spanningen.
Foto: Marianne Gerritsen
 

Een Willibrordpenning, een oorkonde en een bos bloemen voor de afge-
treden leden van de Beheercommissie: Huub de Groot, Paul van Elsen,
Anne Goud en Leo van den Broek, op Willibrordzondag 7 november.
Foto: Marianne Gerritsen

De H. Willibrord en zijn medebroeder Wilfried keren na hun gezamenlij-
ke preek terug naar de sacristie. U herkent hen vast: pastor Van Vliet en
diaken Van Aarle.
Foto: Marianne Gerritsen

Een feestelijk Willibrordweekend
Zaterdagavond 6 november was het dan zo ver: op de vi-
gilie van Willibrordzondag stond het altaar in volle glorie
klaar om door bisschop Van den Hende in gebruik genomen
te worden. Aan het eind van de eucharistieviering, met
mooie zang van het Gemengd Koor, bracht de bisschop de
ciborie (kelk) naar het tabernakel. Daar hield hij een korte
aanbidding, samen met pastoor Franken en diaken Win-
nubst, waarna de ciborie in het tabernakel werd geplaatst.
Drie leden van de BC die veel werk hadden verricht, Bert
Gerritsen, Koos van der Heijden en Pim Kouwenhoven,
kregen aan het eind van de viering complimenten en een
fles wijn.
 
Zondag 7 november was de officiële feestdag van de H.
Willibrord. Het Dameskoor zong en pastor Kees van Vliet
ging voor tijdens de eucharistieviering.
Aan het eind van de viering werd de Willibrordpenning
uitgereikt aan de per 1 juli 2020 afgetreden leden van de
BC: Huub de Groot, Paul van Elsen, Anne Goud en Leo
van den Broek. De penningen gingen vergezeld van een
oorkonde en een bos bloemen. Diaken Peter Winnubst
bedankte hen voor alles wat zij voor de parochiekern ge-
daan hebben.
 
Els van Leuken
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Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods

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

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

Agenda
Woensdag       1 december en 6 januari
18.30 uur          Rozenkransbidden
19.00 uur          Actueel Avondgebed
Donderdag       2 december, 6 januari en 3 februari
19.30 uur          Christelijke Meditatie (Pluspunt)
Zondag            5 december, 2 januari en 6 februari
                         KWD/crèche
                         Voedselbank
Maandag          6 en 27 december
14.00 uur          Lees en Gespreksgroep (Pastorie)
Maandag          13 december
09.30 uur          Vergadering Beheercommissie
                         (Bondsgebouw)
Woensdag       15 december
20.00 uur          Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie)
Zaterdag          18 december, 6 januari en 19 februari
16.00 uur          Christelijke Meditatie (Bondsgebouw)

Familieberichten
Overleden
Vrijdag 11 oktober 2021 overleed te Voorschoten Jannetje
Uijtdehaage–Bal. Zij is geboren 12 juni 1927. De uitvaart
was 18 oktober in de H. Laurentiuskerk, waarna zij is be-
graven op het kerkhof achter de kerk.
Zij was de weduwe van Ton Uijtdehaage, betrokken moeder
van Irma, Ronald en Ingrid en betrokken oma van klein- en
achterkleinkinderen. De tekst op de kaart zegt het treffend:
“Haar onverwacht lang leven met humor en hobbels eindig-
de zoals dat van Ton in een lichaam en geest die teruggin-
gen in de tijd.”

Op vrijdag 22 oktober is op 94-jarige leeftijd overleden:
mevrouw Catharina Maria Rietbroek–Vissers.
Zij was weduwe van J.J. Rietbroek en woonde in Bijdorp.
De uitvaart was op donderdag 28 oktober vanuit de H.
Laurentiuskerk.

Op zaterdag 23 oktober is op 95-jarige leeftijd overleden:
Cornelis Willebrordus Gerardus (Kees) Smolders. Ruim 35
jaar was hij actief als vrijwilliger op het Kerkelijk Bureau, dat
hij zelf heeft opgericht. Kees is ook een trouw lid geweest
van het Laurentiuskoor. Hij heeft drie maal een onderschei-

ding gekregen voor zijn 25-jarig, 40-jarig en 50-jarig lidmaat-
schap, uitgereikt door de Nederlandse Sint-Gregoriusver-
eniging. Voor zijn werk in de parochie ontving hij de speci-
ale pauselijke onderscheiding 'Bene merenti'. 
De uitvaart was op maandag 1 november in de H. Lauren-
tiuskerk, waarna de crematie in stilte heeft plaatsgevonden.

Op vrijdag 5 november is op 82-jarige leeftijd overleden:
Johanna Gijsbertha van Veen-van der Hulst. De laatste ja-
ren woonde zij in Topaz Vlietwijk. Op vrijdag 12 november
heeft de crematie plaatsgevonden in Rhijnhof.

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

Vrijwilligers voor het kerkhof en de tuin van
de pastorie
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen assisteren bij
werkzaamheden op het kerkhof en in de tuin van de pas-
torie. De werkzaamheden variëren van helpen bij graf del-
ven tot onderhoud van het kerkhof, onkruid wieden of
snoeien van het groen. Het is een enthousiaste groep vrij-
willigers, die elke donderdagmiddag hiermee aan de gang
gaat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo
van der Krogt, tel.: 06-83715242 of mailen naar
kerkhofbeheer@rkvoorschoten.nl

Adventsactie 2021: Verbeteren van de ge-
boortezorg in Somalië
             Een gezonde start voor moeder en kind

Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op
goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de
zwangerschap, de bevalling en de periode erna.
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De werkgroep MOV H. Augustinus heeft dit jaar gekozen
om het project in Somalië onder de aandacht te brengen.
Een uitgebreid artikel kunt u lezen in De Augustinus van
november op bladzijde 8.
Kort samengevat is Somalië aan het herstellen van twintig
jaar burgeroorlog en een recente hongersnood. De kwaliteit
en bereikbaarheid van de gezondheids- en geboortezorg
zijn in het hele land ronduit slecht. De meeste zwangere
vrouwen maken gebruik van traditionele vroedvrouwen. Dit
leidt, samen met de gebrekkige voorzieningen, tot een
extreem hoog sterftecijfer van moeders en pasgeboren
baby’s.

In 2020 is er in de stad Burdhubo, in het zuiden van Soma-
lië, een gezondheidscentrum opgezet dat aanstaande
moeders professionele geboortezorg en begeleiding biedt.
Met dit project willen we deze zorg en begeleiding bieden
aan 720 zwangere vrouwen, 240 jonge moeders en 150
pasgeborenen. De traditionele vroedvrouwen worden
hierbij als doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen 150
kinderen jonger dan vijf jaar inentingen tegen infectieziek-
tes.

Wilt u het project steunen? U kunt uw gaven tijdens de
Advent deponeren in de olifanten die weer in de kerken
staan. Ook kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Geld Actie Kerkbalans goed besteed!
De afgelopen maanden heeft ons verzoek voor bijdrage
aan de Actie Kerkbalans zeer goede resultaten opgeleverd.
Het ziet er naar uit dat het streefbedrag van € 110.000,- zal
worden gehaald!
Heel hartelijk dank voor uw gulle gaven.

Een deel van het geld is nu besteed aan het schilderen van
de buitenkant van de pastorie. U heeft vast de steigers wel
zien staan.

Ook de binnenkant van de kerk is vakkundig geschilderd
door schilders met erva-
ring in historische gebou-
wen. Dit laatste is nu on-
der andere gedaan door
jonge dames, die zijn op-
geleid in het monumen-
taal- en restauratieschil-
dersvak. Schilderwerk
dat precies en zorgvuldig
moet worden uitgevoerd.
Ook de dakbedekking
van de sacristie is ver-
vangen. U ziet, het geld

is goed besteed.
Het is mooi om te zien hoe we bij alle coronamaatregelen
samen kerk zijn. Als parochie merken we dat de kerk een
plek van betekenis blijft voor velen. Graag houden we dit
ook volgend jaar in stand. Want we zijn gewend om geld te
reserveren voor allerlei zaken, maar ook de parochie heeft
financiële bijdragen nodig. Denkt u daarom aan Actie
Kerkbalans?
De actieperiode van de Actie Kerkbalans in 2022 is van 15
januari t/m 29 januari 2022 en de slogan van deze actie is:
'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

Commissie Kerkbalans

Oudejaarsavond 2021
Het is intussen een goede traditie geworden: op Oudejaars-
avond vieren wij een dienst in oecumenisch verband. Als
broeders en zusters uit de protestantse en rooms-katholie-
ke traditie komen wij samen. In woorden, liederen, muziek,
door schriftlezing, gebed en overdenking kijken wij terug op
het jaar dat achter ons ligt. Maar niet alleen dat. We kijken
ook vooruit, want geloof zou geen geloof zijn als er niet
tenminste ook toekomstperspectief in doorklinkt.

We komen dit jaar samen in de H. Laurentiuskerk. De
aanvangstijd is 19.00 uur. De voorgangers in deze viering
zijn bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend
en worden later nog vermeld in de zondagse mededelingen.
Iedereen is van harte welkom!

Gerarduskalender 2022
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is
een scheurkalender met elke dag op de voorkant een
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto:
‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwis-
selend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en
informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is
bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle ac-
tiviteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.
De kosten bedragen € 8,50.

Oproep: willen de mensen die in voorgaande jaren door
Trees French zelf benaderd werden om eventueel een ka-
lender te kopen, nu met haar contact opnemen.
Andere geïnteresseerden kunnen natuurlijk ook Trees bel-
len om een kalender te kopen.
Dus verkrijgbaar bij: Mevrouw Trees Frensch, Offenbach-
laan 2, tel. 071-8887440.

21

Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten



In gesprek met José Klaasesz
We hebben een afspraak gemaakt met José Klaasesz. Op
een mooie herfstmiddag worden we hartelijk en gastvrij
welkom geheten. Onder het genot van een kopje thee en
lekkere koekjes beginnen we met ons gesprek.
José is geboren in Dordrecht, toen ze 2 jaar oud was is zij
met haar ouders via een tussenstop in Vlaardingen verhuisd
naar Zeist. Tot haar dertigste heeft ze daar met heel veel
plezier gewoond. José is onderwijzeres geworden en heeft
in Zeist zes jaar gewerkt. Daar heeft ze een heel fijne tijd
gehad en heeft er mooie herinneringen aan, de stageperi-
ode heeft de doorslag gegeven om verder te gaan in het
onderwijs.

Later is zij nog eens met haar echtgenoot Maarten en
vrienden teruggegaan naar haar ouderlijk huis. Tot haar
grote blijdschap zag ze dat er nog heel veel in tact was
gebleven, ook in de tuin. De nieuwe bewoonster kwam naar
buiten en vroeg waarom ze zo naar het huis stonden te
kijken. Toen José vertelde dat dit haar ouderlijk huis was
geweest, mochten ze binnenkomen. Daar was, tot haar
grote vreugde, ook veel bij het oude gebleven.

In Zeist waren veel kerkgemeenschappen en daar is ook
de Raad van Samenwerkende Kerken opgericht. José nam
plaats in de Jeugdraad als enige katholiek te midden van
o.a. lutheranen, hervormden en leden van het Leger des
Heils. Daar kreeg ze een blaadje in handen over een con-
ferentie in Oegstgeest, in het Kasteel Oud-Poelgeest. Het
was een leuk programma, dat haar wel aansprak. Er waren
veel mensen uit heel Europa, heel internationaal dus. Haar
latere man Maarten was ook op deze conferentie, die 10
dagen duurde en waarop veel geloofsgesprekken werden
gehouden. In die periode vielen 2 zondagen, op de tweede
zondag gingen de conferentiegangers naar een mis in de
H. Willibrordkerk en naar het avondmaal in het Groene
Kerkje. Heel oecumenisch dus. Maarten wilde haar inter-
viewen, dat gebeurde toen nog met een bandrecorder en
zo kwam van het een het ander en uiteindelijk leidde dat
tot een huwelijk.
Het huwelijk was in Zeist, natuurlijk oecumenisch, in de
Lutherkapel gesloten door een dominee (een vriend van de
familie) en een pater die ook les gaf op de school waar José
werkte. Een nieuwe fase in haar leven brak aan.

Maarten kreeg een baan bij de gemeente Noordwijkerhout,
met als gevolg dat zij daar naar toe verhuisden. Het was
wel wennen, afkomstig uit een bijna-stad en nu wonen in
een dorp. Voor haar grote hobby, boeken lezen, was er
geen boekhandel of bibliotheek. Uiteindelijk kwam er toch
een boekhandel, tot grote blijdschap van José. Direct ging
ze er naar toe en vroeg of er een boek voor haar besteld
kon worden. De boekhandelaar reageerde met de woorden:
“U kunt het exemplaar ook gewoon uit het schap halen”.
Het ijs was gebroken en een vriendschap ontstaan. De
bibliotheek is er ook gekomen.

In de kerk in Noordwijkerhout voelden José en haar man
Maarten zich niet zo thuis; ze misten de oecumene. Op een
dag kwam de pastoor op bezoek en José maakte kenbaar
waarom ze niet naar de plaatselijke kerken gingen. De
pastoor heeft dat ter harte genomen en binnen de kortste
keren zaten ze in een oecumenische kring in Noordwijker-
hout; José is er nu nog lid van.
Ook kwam er onder leiding van José en een vriend een
leeskring tot stand, die nu ongeveer 39 jaar bestaat, maar
door de coronacrisis is daar een eind aan gekomen.
In de tijd dat zij in Noordwijkerhout woonde, stond zij voor
de klas in Noordwijk. Daar heeft zij ook afscheid genomen
van het onderwijs.
 
Er werd naar Voorschoten verhuisd, waar zij het parochie-
blad 'Galmgaten' ontvingen. Er stond een vacature in voor
de Kindernevendienst, waarop José reageerde. Ze werd
warm ontvangen door pastoor Gerard Paardekooper.
Vanuit haar beroep vindt ze het heerlijk om met kinderen
te werken en dat had tot gevolg dat ze ook terecht kwam
in de Eerste Communie groep. Ook daar heeft ze mooie
herinneringen aan, met name aan uitspraken van kinderen.
Zo vroeg Gerard op een keer aan de kinderen wat een
kazuifel was. Een van de kinderen antwoordde: “De trui van
God”. Onvergetelijk. Vervolgens nam ze zitting in de Pas-
toraatgroep, volgde de cursus aan de Pastorale School en
nam daarna deel aan de cursus tot gebedsleider, die zij met
succes afrondde.
Zij ging voor in Woord- en Communiediensten in De Moeder
Godskerk en in de H. Laurentiuskerk en deed vieringen in
Huize Foreschate. Zij deed ook vaak een avondwake aan
de vooravond van begrafenissen, dat gaf haar waardevolle
gesprekken met nabestaanden. Ze deed ook vieringen
voorafgaande aan begrafenis of crematie en oecumenische
vieringen met de dominees van de Protestantse Kerk. De
laatste jaren ging ze vaak voor in het Actueel Avondgebed,
iets dat ze bijzonder zinvol en mooi vond. Door al deze
werkzaamheden heeft ze nog steeds heel goede contacten
in de parochie.

Na het overlijden van haar man, haar grote liefde, die altijd
in de kerk was als zij voorging zowel in De Moeder Godskerk
als in de H. Laurentiuskerk, kreeg José een moeilijke tijd.
Na 3 maanden pakte ze toch de draad weer op en ging ze
weer voor in vieringen. Met name de avondwakes waren
moeilijk  en ook van sommige lezingen in de vieringen werd
zij heel emotioneel. Bij de eerste viering na de dood van
haar man gebeurde dat ook: ze kon even niet verder. Na
afloop kreeg ze heel warme reacties van de aanwezigen.
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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 10 januari 2022 bij het Kerkelijk Bureau of
bij de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

Zoals ze die trouwens al had gehad sinds Maartens dood:
de kerkgemeenschap voelde als een warm bad. Dat
sterkte haar.

Na het overlijden van pastoor Gerard Paardekooper en na
het vertrek van pastor Peter van Beurden veranderde er
veel binnen de parochie van Voorschoten. Gebedsleiders
mochten niet meer voorgaan en er waren ook andere ver-
anderingen. Bovendien veranderde ook haar eigen geloof;
daarom heeft ze wat afstand genomen. Voor al haar
werkzaamheden en inzet ontving zij de Laurentiuspenning
en vanuit de Gemeente Voorschoten: de 'Parel'.

Er zijn nu ook wat lichamelijke klachten, waardoor ze toch
wel aan huis gebonden is. Gelukkig kan ze met haar hob-
by’s: lezen, ook van gedichten, gebeden maken en het
voorbereiden van de bijeenkomsten voor de Voorschoten-
se Leeskring haar dagen vol maken. Ze volgt de actualiteit
op de voet en vindt het oplossen van een cryptogram ook
een fijne bezigheid. Geregeld komen er bovendien vrienden
op bezoek. Dat geeft veel afleiding.
Onlangs is ze met een heel goede vriendin naar de Lange-
velderslag geweest en heeft daar bij stralend weer met de
strandrups een tochtje gemaakt. Een van de twee mede-
werkers van de strandrups herkende haar meteen: zijn 4
kinderen hadden in Noordwijk bij haar in de klas gezeten.
Uniek toch zo’n ontmoeting!!!

José is een fijne vertelster. Ze is enthousiast en geeft ons
als redactie van De Augustinus een belofte mee, dat ze
voor ons blad wat stukjes zal schrijven of een mooi gedicht
zal insturen. Wij zijn daar enorm blij mee.
Na een paar uur verlaten wij haar woning en worden uitge-
zwaaid. Het was een waardevol gesprek met José. Een
vrouw die we niet hadden kunnen missen binnen de paro-
chie.
 
Namens de redactie,
Corry Zoetemelk
Mini Focke
 
Aanmelding Eerste Heilige Communie 2022
De Eerste Heilige Communie is de eerste keer, dat je als
katholieke gelovige mag deelnemen aan de maaltijd van
Jezus Christus. De Eerste Heilige Communie is een be-
langrijk sacrament en dus gaan we dit goed voorbereiden.
Het wordt een leuk en leerzaam lesprogramma om de
kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met
het katholieke geloof. De voorbereiding bestaat uit zeven
bijeenkomsten in het voorjaar. De data staan op korte ter-
mijn op de website.

Ook organiseren we vooraf met de ouders/verzorgers een
(digitale) bijeenkomst. Als je kind nog niet is gedoopt, is dat
extra reden voor een feestje. We gaan dat vooraf vieren in
een doopviering met de communicanten erbij.
U kunt uw kind alvast aanmelden via: shorturl.at/csFMY
We zien uit naar de aanmelding van uw kind!
 
Werkgroep Eerste Heilige Communie

   De Redactie van de parochiekern
            van de H. Laurentius
 en De Moeder Gods te Voorschoten
 wenst u allen een Zalig Kerstfeest en
     een Voorspoedig Nieuwjaar toe.

Veertigdagenkalender
Ook in 2022 wil de Raad van Samenwerkende Kerken van
Voorschoten een Veertigdagenkalender uitgeven.
Het mooie van vorig jaar was dat vrijwel alle dagen gemaakt
waren door mensen uit Voorschoten. Dat willen we nu weer
proberen. Het thema is 'Bezielen'. Op welke manier raak je
door het lijden van Jezus bezield, geïnspireerd? Wat doet
het met je?

Je kunt je bijdrage inleveren uiterlijk op zondag 30 januari
a.s. via e-mail bij Freek Bakker,
e-mail f.l.bakker51@hotmail.com

Debatavond
Om alvast in de agenda te zetten. De debatavond van 2022
zal zijn op 9 februari a.s. om 20.00 uur in de Dorpskerk. We
hebben uitgenodigd de filosofe, professor Ingrid Robeyns
van de Universiteit Utrecht, die een boekje heeft geschre-
ven met de titel 'Rijkdom: Hoeveel ongelijkheid is nog
verantwoord?' Later volgt meer informatie.
 
Freek Bakker
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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:
Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR)
E-mail: hannekereuser@hotmail.com
Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl
 
 
 

Onze organist Rien Calis speelde een stuk van
J. Stanley. Ton van Eck was de registrant (be-
diende de registerknoppen). Op de foto onder
spelen organist Ton van Eck en zijn dochter,
violiste Anne van Eck werk van J.G. Rheinber-
ger. Mevrouw Van Eck is de registrante.       -
Foto's: HR

Bas van der Vegte bedankte namens de Be-
heercommissie en Pastoraatgroep van De
Goede Herderkerk voorzitter Wim Tordoir van
de Stichting Vrienden van de Driesprong voor
25 jaar advisering aan het bestuur en fondsen-
werving in het belang van De Goede Herder-
kerk en -gemeenschap. Foto: HR
 
HR
 
 

Feestelijk jubileumconcert Stichting Vrienden van de Driesprong 14-11-2021

Concert Messiah (Händel)
zondag 19 december 16.30 u.
Sinds 2013 geeft ensemble Archipel
onder leiding van Anneke Huitink con-
certen van religieuze muziek in De
Goede Herder. Deze mooie traditie
wordt hervat op zondag 19 december. 
             
Op het programma staat muziek uit de
Messiah van G.F. Händel. Het concert
duurt een uur en er is geen pauze. Er
is een collecte na afloop. De dan gel-
dende coronaregels en -adviezen voor
de kerk en voor concerten zullen in
acht worden genomen.
 
Bij twijfel of het concert doorgang kan
vinden, zie archipel-online.com
 
HR
 
 

Anne van Eck, viool, en Michelle Mallinger, so-
praan, werden op het orgel begeleid door Ton
van Eck. Ze brachten werk van G.F. Händel
voor zang, viool en orgel ten gehore. Foto: HR
 
Ton van Eck speelde enkele orgelsolowerken
en ook de combinatie zang en orgel kwam aan
bod. Tijdens het gehele concert werd adem-
loos geluisterd door een geboeid publiek.
Foto onder: na het warme applaus en een toe-
gift werden de musici naar voren geroepen en
met bloemen en nogmaals applaus bedankt.
Foto: Florence Tordoir 

Feestelijk om weer in onze kerk te zijn voor
een concert. Volledig gevuld met ruim 100 be-
zoekers, op anderhalve meter afstand van el-
kaar. Speciale gasten: burgemeester L.A. de
Lange en orgelmaker H. Elbertse uit Soest.
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Gezinskerkdiner
Op 29 oktober hadden de vrijwilligers
van de Gezinskerk na al die jaren van
samenwerking voor het eerst samen
een diner in SION, naast de Sint Jozef-
kerk. Dat was reuze gezellig. De tafel
was mooi gedekt, ons nieuwste werk-
groeplid Sherine had echt heerlijke
Arabische hapjes gemaakt en Dick
Remmerswaal had ons lekkere flessen
wijn kado gedaan. Het was meteen ook
het moment dat de Gezinskerk af-
scheid nam van diaken George. Dit
met pijn in het hart, omdat wij hem echt
gaan missen. Tegelijk ook met dank-
baarheid voor zijn inspanningen voor
de Gezinskerk en zijn buitengewoon
goede omgang met de kinderen. Hij
was voor de Gezinskerk een stabiele
factor en in de samenwerking organi-

satorisch goed en betrouwbaar. Bij-
zonder was de aanwezigheid van Ma-
riolein, de echtgenote van diaken Ge-
orge. Ook zij werd bedankt. De diaken
op zijn beurt sprak grote waardering uit
voor het werk van de Gezinskerk en
wees daarbij op deze inspirerende
passage uit het boek der Spreuken:
"Leer een kind van jongs af aan de
juiste weg, en het zal er niet van afwij-
ken wanneer het oud geworden is."
(Spr. 22,6, vertaling NBV/NBV 21)
Die weg dat is Christus en bij Hem
willen wij als Gezinskerk de kinderen
brengen. We wensen diaken George
samen met Mariolein vrede en alle
goeds in de nieuwe fase die straks voor
hen aanbreekt.
 
Werkgroep Gezinskerk 
 

V.l.n.r.: Sherine, Eva, Mariolein, George, Mirjam, Birgit, Joke, Emmy, Marianne, Valérie
Foto: Leonora

Gezinskerk Sint Maarten en
Christus Koning
Op 14 november vierden de kinderen
van de Gezinskerk Sint Maarten tij-
dens de kinderwoorddienst en liepen
zij met lampionnetjes terug de kerk in.
De opkomst was erg goed, tegen de
25 kinderen. Ook waren daar onze
negen nieuwe communicanten die na
afloop van de mis de ouder-kind bijeen-
komst hadden. Op 21 november was
er op het hoogfeest van Christus Ko-
ning een extra kinderwoorddienst we-

Activiteiten Gezinskerk voor
Advent en Kerstmis
In de Advent zijn er kinderwoorddien-
sten op:
zondag 12-12 om 14.00 u. in de Sint
Jozef (LET OP: zowel aanvangstijd als
kerk zijn afwijkend). We nemen dan
ook afscheid van diaken George Brink.
Ook is er kinderwoorddienst op zondag
19-12 om 9.30 u. in de Sint Willibror-
duskerk. Na de mis van 19-12 kunnen
(groot)ouders en (klein)kinderen oefe-
nen voor het gelegenheidskerstkoor
op kerstavond. Op vrijdag 24 decem-
ber om 19.00 u. is de Gezinskerstvie-
ring in de Sint Willibrorduskerk. Op
zondag 9 januari om 9.30 u. is er weer
kinderwoorddienst in de Sint Willibror-
duskerk met het thema Doop van
Jezus. Word deelnemer van onze
Whatsappgroep om op de hoogte te
blijven van eventuele wijzigingen i.v.m.
corona. Deelnemer worden kan via
deze link:  bit.ly/Gezinskerk-Wasse-
naar of mail naar: gezinskerk-wasse-
naar@parochie-augustinus.nl

gens het komen te vervallen van de
parochiële gezinscatechese. Na af-
loop bleven de communicanten met
hun ouders in het kader van hun pro-
ject. De kinderen kregen catechese en
de ouders met de diaken geloofsge-
sprek aan de hand van een film. Met
ontzettend veel dank aan alle vrijwilli-
gers, omdat het best een drukke
maand was en iedereen zijn steentje
bijdraagt.

Gezinskerk Wassenaar

Gebedsintenties december/
januari De Goede Herder
Voor de intenties van de Maria dagka-
pel; Henk en An Metkemeijer-Kloos
Mat van Dael
Familie Barge
Caspar Kerckhoff
Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers
Bob Polman
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
Jaap van Santen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misintenties Sint Jozefkerk
Peter Braun  //  Angelica Gerkamp  // 
Maurice Gerse  //  Mariette van der
Kooij  //  Karin Lansbergen-Overbeek 
//  Rob Nagtegaal  //  André Noordover 
.//  Ties Odijk  //  Wim en Sophia
Schrader-van Rijn  //  Riet Schouten--
Baijer  //  Wim Winkelman.
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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:

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

Hoe vreemd ook: op zondag 2 januari 2022
vieren wij al het feest van Driekoningen! Bron:
Dreamstime.com
 

Hoe nu verder? deel II
Zoals in de oktobereditie werd vermeld, is na de hoorzitting op 13 september -
waar een toelichting werd gegeven over de verkoop van de kerk -  op 14 oktober
de koopovereenkomst met een groep huisartsen getekend. Zij willen met ande-
re organisaties een nieuw gezondheidscentrum starten voor alle Wassenaar-
ders. Op de foto zittend links de drie huisartsen en rechts de vicevoorzitter (Pim
Kouwenhoven) en secretaris (Joke Meijer) van het Parochiebestuur en staande
de drie leden van de herbestemmingscommissie (Jan Konst, Alex Nijp en Gabrie
Lansbergen).
De koopovereenkomst moet nog formeel goedgekeurd worden door het bisdom.
Dat zal naar verwachting eind van het jaar gebeuren. Via een omgevingsver-
gunning moet nu bij de gemeente toestemming gevraagd worden om de religi-
euze stukken te verwijderen. Die hopen we uiterlijk maart te krijgen. Een aantal
stukken gaat naar de St. Willibrorduskerk waar ook een Jozefkapel ingericht
gaat worden.
Na de toestemming kan de kerk door de bisschop aan de eredienst onttrokken
worden, geven we een groot feest en zal de kerk leeg gemaakt moeten worden
voor de oplevering in het voorjaar.
Voor de laatste keer zal er op kerstavond nog een nachtdienst zijn in onze kerk
en op 2 januari de nieuwjaarsviering.
Vanaf 1 januari 2022 zal er één Beheercommissie zijn in Wassenaar, verant-
woordelijk voor de drie kerken en er zal in januari één gezamenlijke Actie
Kerkbalans gehouden worden.
Mogen veel parochianen zich langzaam een beetje thuis gaan voelen in de St.
Willibrorduskerk na de sluiting van onze kerk.
 
Gabrie Lansbergen

Bezoekgroep
Als u dit  leest is het kort voor het af-
scheid van diaken George Brink.
Een van de taken van de diaken was
onder andere contact met de groep
Wijk Contact Personen (WCP).
Helaas zijn in de voorbije jaren een
aantal wijkcontactpersonen, door leef-
tijd en/of gezondheid, gestopt met
huisbezoek in hun wijk, en zijn er geen
opvolgers gevonden.
Om in die wijken toch mensen die er
voor in aanmerking komen te bezoe-
ken, heeft de diaken gepleit voor een
bezoekersgroep.
Dit zijn mensen die bereid zijn om een
of meerdere personen thuis te bezoe-
ken of de H. Communie te brengen.
Als er een verzoek (bv. van familie of
buren) komt of iemand van de kerk bij
een parochiaan op bezoek wil gaan,
proberen wij daar iemand voor te be-
naderen die dat op zich wil nemen.
Er zijn ook mensen die rond Kerstmis
en Pasen een attentie bezorgen -
vanuit de parochiekern - aan parochi-
anen die wat extra aandacht nodig
hebben.
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Dit soms ook in samenwerking met de
kinderen van de Gezinskerk.
Het is fijn dat er mensen zijn die zich
hiervoor inzetten.
 
Mocht u menen dat u daar ook wel aan
wilt meewerken, dan stellen wij het op
prijs als u dit laat weten. Dit kan door
een berichtje naar parochiesecretari-
aat tel. 070-5114262.  Of bij onderge-
tekende, tel. 06 11801220.
Nog even voor alle duidelijkheid: dit
werk blijft nodig ook als de St. Jozef-
kerk sluit en we aansluiten bij de St.
Willibrorduskerk.
 
Immers voor de mensen in 'onze wij-
ken' blijven mensen vanuit de omge-
ving belangrijk.
 
Thea den Hollander  

Het boek van Leo wordt bijgelicht met een mo-
biel. Foto: Anne-Marie  van Spronssen

Zondag 14 november j.l. vierde Metropoliet Kocsis Fülöp, aartsbisschop van Hájdudorog-Debrécen de Goddelijke Liturgie, met medecelebranten.
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor o.l.v. Grigori Sarolea verzorgde de schitterende zang. Foto: Gabrie Lansbergen

Sint Maarten en de Sint Jan
Baptistschool
Donderdagavond 11 november, een
drukte van belang op het kerkplein. De
Sint Jan Baptistschool is er, de kinde-
ren met lantarentjes, en vol belangstel-
ling voor wat er gaat gebeuren. Leo
Elshout pakt de microfoon en gaat het
verhaal van Sint Maarten voorlezen: 
"Wie komt daar aan? Een echte Sint
Maarten op een paard. Sint Maarten
gaat naar de twee bedelaars (de jon-
gens zijn echt verkleumd van de kou)
en geeft hen de helft van zijn mantel.
Want Sint Maarten mag maar de helft
- die van hemzelf is - weggeven. De
andere helft is van de keizer. De bede-

laartjes zijn blij met hun mantel, samen
lopen zij weg."
De kinderen gaan met de ouders zin-
gend op stap .Zij mogen aankloppen
bij parochianen. Nicolette en Ben
staan met een mandje met snoep
klaar, en ook An Elshout. Nog meer
gezinnen, door Anne-Marie van
Spronssen gevraagd, delen ook uit. De
kinderen met hun lampionnen en Sint
Maartenliedjes zijn blij met alles wat zij
krijgen. En wij met hun mooie tekenin-
gen! Een fijn Sint Maartensfeest!
 
EvdW
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Parochiekern St. Willibrordus - Wassenaar

Kerk:
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
tel. 070 - 511 8133 (De Sloep)
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur
opgave misintenties: op spreekuur of telefonisch

Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl
Beheerder Sloep:
Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133,
privé: tel. 06 - 1666 7774
Referent voor Sint Willibrordus parochiekern:
 
Coördinator-liturgie:
ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (voor het weekend: 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

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

Op zondag 7 november jl. heeft diaken George
Brink gedoopt: Eloisa, dochter van Fernando
en Rebecca Borghout. Wij hopen dat Eloisa
mag opgroeien als een gelovig mensenkind.
Foto: Hans van Spronssen
 

Misintenties
 
Zondag 5 december: Antje Vinken-
stijn-van der Ham, Dirk Eduard de
Vlugt, Anneke de Bruijn-Visser,
Therese Maria Schijffelen-Miede-
ma, familie Oosterveer-Compier 
 
Zondag 12 december: Dirk Eduard
de Vlugt, Therese Maria Schijffelen-
Miedema 
 
Woensdag 15 december: overleden
ouders Elgershuizen-van der Holst 
 
Zondag 19 december: Wilhelmina
Maria  de  Koning,   Aad  Bakker 
(jrgt), Dirk Eduard de Vlugt, There-
se Maria Schijffelen-Miedema, over-
leden ouders Kortekaas-de Jong 
 
Vrijdag 24 december (kerstavond): -
Nico Mooijman, Marti van Deursen-
Hakkeling, Aad Bakker, Angelika -
Gerkamp,  Anneke de BruijnVis-
ser, Ties Odijk, Wout Odijk, overle-
den ouders Odijk-van Kessel, Jo-
sephine Westgeest-van der Stap en
overleden familie, Coby Heijstek en
overleden familie, overleden ouders
Van Spronssen-Remmerswaal, over-
leden ouders Van der Kroft-van den
IJssel 
 
Zaterdag 25 december (1e kerst-
dag): Laurentius Adolf Kusters, Ton
Gordijn, Maria Johanna Kouwenho-
ven, Johan van Paridon, Antje Vin-

kestijn-van der Ham, Hans en Josje
Mulder, Dirk Eduard de Vlugt, -
Koos Ruygrok, Dick en Mien van
Leeuwen-Schoorl, Corrie Knaap,
overleden ouders Knaap-Rem-
merswaal, overleden ouders Van
der Ham-Onderwater, overleden
ouders Van Veen-Goldhagen, over-
leden ouders Elgershuizen-van der
Holst, overleden ouders Van Rijn--
van Hemert 
 
Zondag 26 december (2e kerst-
dag): Wilhelmina Maria de Ko-
ning, Johan van der Kooij, Dirk
Eduard de Vlugt, overleden ouders
Remmerswaal-van Winsen, overle-
den ouders Kortekaas-de Jong 
 
Zondag 2 januari: familie Ooster-
veer-Compier, Antje Vinkenstijn-van
der Ham 
 
Woensdag 5 januari: Maria Johan-
na Kouwenhoven  
 
Zondag 9 januari: Aad Bakker, Ties
Odijk 
 
Zondag 16 januari: Johan van Pari-
don, Angelika Gerkamp, Hans en
Josje Mulder, Ties Odijk 
 
Zondag 23 januari: Marti van Deursen-
Hakkeling 
 
Zondag 30 januari: Laurentius Adolf
Kusters, Hans en Josje Mulder 

OUDEJAARSDIENST 2021
Met een feestelijke dienst voor alle
Wassenaarders luiden de kerkge-
meenschappen van ons dorp het
oude jaar uit. Op de drempel van het
oude en het nieuwe jaar komen wij
om 19.00 uur in de Willibrorduskerk
bijeen rond psalm 90.
Pastoor Franken is de liturg, over-
denking door ds. Esther de Paauw.
De dienst wordt muzikaal onder-
steund door Pro Deo o.l.v. Thom van
Leeuwen.
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        Bron: rkkerk.nl

De Augustinus

Verspreiding in 2022 van De
Augustinus in onze
parochiekern
Ook in 2022 gaan wij door met de re-
geling voor de verspreiding van ons
parochieblad De Augustinus, die qua
opzet sinds begin 2017 wordt toege-
past.
Dit houdt in dat het parochieblad 8 x
per jaar wordt bezorgd bij ieder huis-
gezin, dat onze parochiekern door
middel van een kerkbijdrage financieel
ondersteunt.
Noot: het Kerst- en het Paasnummer
worden bezorgd bij alle in onze admi-
nistratie ingeschreven huisgezinnen.
Verder kennen wij twee nummers die
voor twee opeenvolgende maanden
verschijnen, te weten het nummer voor
de maanden  december-januari en ju-
li-augustus.
Voor de distributielijst voor 2022 bete-
kent bovenstaande dat alle huisgezin-
nen die in het jaar 2021 en/of 2020 een
kerkbijdrage aan onze parochiekern
hebben betaald, op deze distributielijst
(blijven) staan.
Omdat wij bij het beoordelen van al of
niet betaald hebben van kerkbijdrage
in deze twee jaren graag zorgvuldig
willen zijn, wachten wij tot begin janu-
ari 2022 de overzichten van de kerkbij-
drage-betalingen van december 2021
nog af.
 
Te beginnen met de distributielijst voor
februari 2022 nemen wij aan dat paro-
chianen, die niet in 2021 én ook niet in
2020 een kerkbijdrage hebben betaald
(én al langer dan 12 maanden in de
administratie van onze parochiekern
staan ingeschreven), ons parochie-
blad niet meer wensen te ontvangen.
Voor de huisgezinnen die dit laatste
betreft: indien u tóch De Augustinus
wilt (blijven) ontvangen, dan kunt u dit
kenbaar maken door een kerkbijdrage
over te maken op het bankrekening--
nummer voor dit doel: NL95 INGB
0000 1164 56 ten name van Kerkbij-
drage St. Willibrordus.
Hierna zullen wij u (weer) opnemen op
de lijst voor de maandelijkse distributie
van De Augustinus.
 
Louis Brackel / verantwoordelijk voor
de verspreiding van De Augustinus in
onze parochiekern (tel. 06-260 260 05)

Bron: istockphoto.com

Heeft u vervoer naar en van
onze kerk nodig?
Wij willen het vervoer per auto naar en
van onze kerk graag regelen, bijvoor-
beeld eens in de 14 dagen of één keer
in de maand.
Willen degenen, die onze kerk niet
kunnen bereiken en dus daarvan ge-
bruik zouden willen maken, zich aan-
melden bij Hans van Spronssen, be-
heerder De Sloep?
tel.nr. 070- 5118 133
 
Werkgroep Gemeenschapsopbouw

Kerkbalans 2022
In de maand januari 2022 zult u in het
kader van Actie Kerkbalans 2022 weer
de bekende envelop ontvangen.
 
In deze envelop vragen wij u om een
kerkbijdrage voor het jaar 2022 en
geven wij u informatie over de ontvang-
sten en uitgaven van de St. Willibror-
duskerk.
 
In Nederland moeten de kerken zelf
zorgen voor voldoende inkomsten om
alle kosten te dekken. Ons kerkge-
bouw is een groot gebouw, het onder-
houd ervan kost veel geld en zonder
uw kerkbijdrage is het niet mogelijk om
de kerk te onderhouden en alle kosten
te betalen.
Als voorbeeld van deze kosten noe-
men wij de doorlopende kosten van
verwarming, de salarissen van pries-
ters, pastoraal medewerkers en secre-

tariaten. Voor 2022 komen er specifiek
bij:
de afrondende werkzaamheden aan
het nieuwe orgel.
de  inrichting van een dagkapel / Jo-
zefkapel waar doordeweekse diensten
kunnen worden gehouden.
het plaatsen van infra-rood panelen,
zodat wij niet meer de hele kerk behoe-
ven te verwarmen bij kleinere (door--
de-weekse) diensten.
door het sluiten van de Jozefkerk,
moeten er alternatieve ruimtes komen
bij de Willibrorduskerk voor vergade-
ringen, secretariële en pastorale werk-
zaamheden.
Het  kerkgebouw is een belangrijke
plek om samen te komen voor mensen
die geloven, maar ook voor mensen
die twijfelen en meer willen weten over
het geloof. Het is ook een plek voor
mensen die willen bidden om hulp en
steun. Het kerkgebouw is in elk geval
een plek van rust en bezinning en wij
hopen van harte  dat u weer uw jaar-
lijkse bijdrage daaraan wilt geven.
 
Hans de Jong, penningmeester Be-
heercommissie parochiekern St.
Willibrordus

Het Werkboek bij de voorbe-
reiding op de Eerste Heilige
Communie
 
Er staan opdrachtjes in: vraag je oma
hoe zij haar Eerste Heilige Communie
heeft beleefd. Wat denk je zelf hoe het
is om je Eerste Heilige Communie te
doen. Natuurlijk niet alleen cadeautjes,
wel feest. In 2022 mogen tien kinderen
helemaal meedoen met de eucharis-
tieviering.
 
EvdW
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Eindelijk vrij! (4)
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?” Wanneer ik alle gebeurtenissen met mijzelf verbind,
kan ik dan nog gewoon blij zijn? Gewoon blij zijn met dingen
of gebeurtenissen, onafhankelijk van wat ze betekenen
voor mijn leven.
 
Eindelijk vrij ! (4)
Iemand maakt over de vorige afleveringen de volgende
opmerking tegen mij: “Oké, pastoor, ik snap dat je je niet
voortdurend moet vergelijken met anderen. Ik moet mijn
eigenwaarde niet afhankelijk maken van wat anderen over
mij denken. Je hebt daar geen invloed op en mensen
denken toch wat ze willen. Maar ik wil me wel ‘goed voelen’
over mezelf. Hoe bereik ik dat dan?”
 
Je ‘goed voelen’ over jezelf is in onze tijd misschien wel het
allerbelangrijkst. Keller schrijft hierover: “Als iemand kampt
met een gering gevoel van eigenwaarde, lijkt het alsof wij
in onze moderne wereld maar één manier hebben om daar
mee om te gaan. We bestrijden het met een groot gevoel
van eigenwaarde. We zeggen tegen zulke mensen dat ze
moeten inzien dat ze een geweldig iemand zijn, dat ze
moeten beseffen hoe prachtig ze zijn. We vertellen dat ze
eens moeten kijken naar de geweldige dingen die ze alle-
maal bereikt hebben. We zeggen dat ze eens moeten op-
houden om zich druk te maken over de dingen die anderen
zeggen. We zeggen dat ze hun eigen maatstaven moeten
aanleggen en dat ze die moeten hanteren – en zo hun eigen
beeld van zichzelf moeten vormen. Paulus’ benadering is
compleet het tegenovergestelde.” (Tim Keller, Bevrijd van
jezelf, blz. 22,23)
 
De selfie-benadering
Volgens Keller is “het ego ongelooflijk druk met twee dingen
in het bijzonder – vergelijken en opscheppen.” Ik heb
hiervoor een woord bedacht: de selfie-benadering.
 
Volgens het Algemeen Dagblad van 22 juni 2016 maken
sterren als Kim Kardashian en Paris Hilton van de Nationa-
le Selfie-dag in Amerika gebruik om het zoveelste kiekje
van zichzelf op social media te plaatsen. Niet alleen de
sterren, maar de hele wereld maakt al jaren foto's van
zichzelf. Waarom doen mensen het eigenlijk? En waarom
is het zo populair?

 
De krant geeft de volgende reden: ''Mensen zijn ontzettend
ijdel; we willen heel graag laten zien wat we aan het doen
zijn en hoe we eruit zien", zegt het Algemeen Dagblad van
22 juni 2016 .''Door platforms als Instagram, Facebook en
Twitter hebben mensen de kans gekregen om de foto's te
delen met de rest van de wereld.'' 
 
Een heel andere benadering
De benadering van Paulus is daarentegen heel anders,
volgens Keller.
Paulus schrijft ook over vergelijken en opscheppen. “Mij is
echter weinig gelegen aan uw oordeel, of dat van enige
menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. Want
al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit.
Hij die over mij oordeelt, is de Heer. Broeders en zusters,
ik heb dit op mij en Apollos toegepast omwille van u, opdat
u van ons leert dat men niet de ene persoon mag verheer-
lijken ten koste van de andere. Trouwens, wie vindt u zo
belangrijk? Wat hebt u dat u niet gekregen hebt? En als u
alles gekregen hebt, waarom dan die drukte alsof het van
uzelf komt?” ( 1 Kor 4:3,4,6,7)
 
De vrijheid om niet meer aan jezelf te hoeven denken
“Paulus’ benadering is compleet het tegenovergestel-
de.(…) Het is alsof hij zegt: Het maakt me niet uit wat jullie
denken – maar het maakt me ook niet uit wat ik denk.” (Tim
Keller, Bevrijd van jezelf, blz. 23)
“Hij ziet alle mogelijke zonden bij zichzelf – en ook alle
mogelijke prestaties – maar hij weigert die te verbinden met
zichzelf of zijn identiteit.(…) Hij heeft een punt bereikt
waarop hij niet meer aan zichzelf denkt.” (Tim Keller, Bevrijd
van jezelf, blz. 26,27)
Keller noemt wat Paulus heeft: ‘Bijbelse nederigheid’. “Bij-
belse nederigheid is: niet aan mezelf hoeven denken. Geen
dingen met mezelf hoeven te verbinden. Het betekent het
einde van gedachten als: Ik ben in deze ruimte met deze
mensen, maak ik daardoor een goeie indruk? Wil ik hier
zijn? Echte Bijbelse nederigheid betekent dat ik ophoud om
iedere ervaring, elk gesprek met mijzelf te verbinden. (…)
Het is de vrijheid om niet meer aan jezelf te denken. Die
heerlijke rust die we krijgen wanneer we dat niet meer
hoeven te doen.”(Tim Keller, Bevrijd van jezelf, blz. 28)
 
De vrijheid om niet meer aan jezelf te denken. Die heerlijke
rust die we krijgen, wanneer we dat niet meer hoeven te
doen. Dat zijn intrigerende woorden. Wordt vervolgd!
 
Pastoor Rochus Franken
 
Dit artikel is opnieuw geplaatst vanwege een misdruk
in het vorige nummer.
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PAROCHIE H. AUGUSTINUS
 
Pastoraal Team
Pastorale noodtelefoon voor ziekenzalving en bij
overlijden: 06 4942 3242
Pastoor Rochus Franken,
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
e-mail: rochusfranken@outlook.com
Kapelaan Boris Plavčić, referent Katwijk
tel. 06 4351 4595, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar
e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl
Pastor Kees van Vliet
tel. 06 1594 8952, Rijnsburgerweg 4-027,
2215 RA Voorhout
e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl
Diaken Peter Winnubst, referent Oegstgeest / Voorschoten
tel. 06 2443 4516
e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
 
Parochiebestuur
Voorzitter: Pastoor Moderator Rochus Franken
tel. 071 402 9402 / 071 889 5938
e-mail: rochusfranken@outlook.com
Vicevoorzitter: Pim Kouwenhoven, tel. 06 2844 5679
e-mail: pimkouwenhoven@telfort.nl
Secretaris: Joke Meijer-van der Aa, tel. 070 511 4624
e-mail: meijer100@planet.nl
Penningmeester: Hans van Mullekom
e-mail: van.mullekom@kpnmail.nl
Beheer gebouwen: Dick Remmerswaal,
tel. 06 4857 4242, e-mail: info@beaujolaiswijnen.nl
Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417
e-mail: jan.ko@ziggo.nl
Algemene zaken: Joost Westgeest, tel. 06 5111 4886
e-mail: joostwestgeest@gmail.com
Communicatie en 2e secretaris: Emmy van der Wilk
(adviseur) tel. 070  511 1594
e-mail: wilk.eamvander@gmail.com
Personeel en vrijwilligers: vacature
Secretaresse Parochiebestuur:
Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31,
2241 PJ Wassenaar
ma t/m do 9.30-17.00 uur
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl
 
Website:
www.parochie-augustinus.nl   
Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens,
e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl
Facebookpagina:
www.facebook.com/h.augustinusparochie
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Inleverdatum kopij februari 2022
uiterlijk 10 januari 2022:
redactie@parochie-augustinus.nl
Looptijd: 29 jan - 27 feb 2022
Verschijningsdatum: 25 jan 2022
De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen en andere bijdragen
te redigeren, in te korten of niet te
plaatsen.
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