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Rondje om de kerk
Aan mij is het deze keer de eer om iets
voor het Parochieblad te schrijven. De
eerste keer en als het aan mij ligt zeker
niet de laatste keer, al is schrijven niet
mijn grootste hobby.
Inmiddels heb ik binnen het parochie-
bestuur al ruim een half jaar de rol van
beheer gebouwen mogen uitvoeren;
dat is mijn hoofdtaak maar er wordt
verwacht dat er ook over andere zaken
wordt meegedacht en meebeslist.
Kortom het is een bewogen eerste
periode geweest met boeiende maar
ook lastige agendapunten.
 
Vanuit mijn functie heb ik de afgelopen
maanden een ‘rondje om de kerk’ in de
parochie gemaakt: alle parochieker-
nen zijn bezocht en is er met de lokale
beheerders gesproken over de ins en
outs van de kerken en overige gebou-
wen.
 
Verschillende bouwstijlen
Als architect is het boeiend om in zo’n
korte tijd in zoveel verschillende ker-
ken te kunnen komen waar vrijwilligers
met veel passie over kunnen vertellen.
Binnen onze parochie zijn er diverse
bouwstijlen te onderscheiden; zo zijn
de Sint Willibrorduskerk, de H. Joan-
nes de Doperkerk, de H. Laurentius-
kerk en de H. Willibrordkerk gebouwd
in een neogotische stijl. De Goede
Herder is gebouwd in de traditionele
stijl ook bekend onder de Delftse
School. De Moeder Godskerk (die ik
ondanks het feit dat de kerk aan de
eredienst is onttrokken meeneem in
deze bijdrage) en de St. Jozefkerk zijn
beiden gebouwd in een modernisti-
sche bouwstijl.
Bij alle kerken staan kerktorens ieder
met een eigen plek en uitstraling. Dat

is niet altijd de situatie; eind jaren ne-
gentig heb ik als architect het genoe-
gen mogen hebben om aan de Her-
vormde kerk in Valkenburg ZH een
kerktoren te ontwerpen. Met in het
begin ook tegenstanders maar na rea-
lisatie van de toren het merendeel
voorstanders omdat het dorp nu vanuit
de omgeving makkelijker herkenbaar
was en het dorp met kerktoren ‘af’ was.
In deze kerktoren is het Torenmuseum
gevestigd met een tentoonstelling over
de tijd dat de Romeinen in Valkenburg
leefden. De toren is uitgevoerd met een
lift zodat iedereen alle verschillende
verdiepingen kan bereiken, het is een
bezoekje waard.
 
Waar staan de kerktorens?
Bij de Sint Willibrorduskerk, de H.
Laurentiuskerk en de H. Joannes de
Doperkerk staan de torens op de
meest klassieke plek: aan de narthex,
het voorportaal en veelal de hoofden-
tree van de kerk. Bij de Goede Herder-
kerk, de St. Jozefkerk en de H. Willi-
brordkerk staan de torens naast de
kerk. Bij de eerste twee kerken is de
klassieke oriëntatie oost/west losgela-
ten en is de locatie en kavel veelal
bepalend geweest voor de oriëntatie
van de kerk. Bij De Moeder Godskerk
staat de toren zelfs los van de kerk en
vormt samen met de pastorie een
stedenbouwkundige compositie op
deze locatie.
Kerktorens hebben zo hun eigen ont-
werpregels: de plattegrond is meestal
vierkant of bijna vierkant, een enkele
keer veelhoekig of zelfs rond. De doe-
len voor de bouw van een kerktoren
zijn divers. Torens werden gebouwd
ter verdediging van de stad, bijvoor-
beeld als uitzichtpunt tegen vijanden of
brand, en daarnaast als blikvanger
voor de stad en de kerk in het bijzonder.
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der Valk, vice-voorzitter; pastoor Michel Hagen, voozitter; Chris Warmenhoven, gebouwen.

 
In de toren werden de klokken opge-
hangen; als dit niet mogelijk was,
omdat het geld om een toren te bou-
wen ontbrak, werd er soms een klok-
kenstoel geplaatst, zoals dit ook in
Valkenburg het geval was. Op de top
van de meeste torens staat een sym-
bool: op protestantse kerken staat
veelal een weerhaan die de windrich-
ting aangeeft, op katholieke kerktorens
doorgaans een kruis.
Kerktorens hebben tot de opkomst van
satellietnavigatie (gps) een belangrijke
rol gespeeld in de geodesie en land-
meetkunde voor driehoeksmeting.
Hierbij worden op een punt met ver
zicht (in Nederland meestal een kerk-
toren) de richtingen naar andere pun-
ten gemeten. Hieruit kon de onderlinge
ligging nauwkeurig bepaald worden.
 
Kerk geen militair doelwit, wel een
prachtig erfgoed
Door de beschutting en het zicht op de
omgeving die zij bieden zijn kerktorens
ook voor militaire doeleinden gebruikt.
Om deze reden waren en zijn de kerk-
torens ook regelmatig eigendom van
de gemeente en niet van de kerk. Het
hedendaags oorlogsrecht verbiedt het
beschadigen van religieuze gebouwen
en daarom ook het militair gebruik
ervan omdat dat van deze gebouwen
een militair doelwit maakt.
 
Kerktorens speelden tevens een rol in
het waarschuwen van de bevolking,
bijvoorbeeld door middel van klokgelui.
Ook centrale voorzieningen, zoals een
torenuurwerk voor de tijdaanduiding
en een carillon voor het verspreiden
van sfeervolle klanken, kon men in een
kerktoren aantreffen.
 
Kortom, met de torens, kerken en ge-
bouwen heeft de Parochie een stukje
geschiedenis en prachtig erfgoed
onder haar hoede; iets waar zorgvuldig
mee omgegaan moet worden, helaas
wil dat niet zeggen dat alles behouden
kan worden.
 
Chris Warmenhoven
Portefeuille Beheer Gebouwen

Bij de voorplaat
Op Aswoensdag 14 februari wordt
wereldwijd het askruisje gegeven.
De veertigdagentijd begint.
Foto: The Catholic Sun
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Van de Bestuurstafel



Veertigdagentocht
Met deze voorplaat kan het u niet ontgaan dat deze maand de
veertigdagentijd begint. Op 14 februari is het Aswoensdag. Omdat
veel mensen in hun haastig bestaan er niet toe komen het as-
kruisje te halen, zag ik op een Amerikaanse site dat ze een drive-
in hadden georganiseerd; raampje open en de priester geeft het
Askruisje met een extra zegen. Het is een mooi symbool waarin
we uitdrukken dat we bewust met deze veertigdagentocht op weg
gaan naar Pasen.
 
Deze maand is ook de Actie Kerkbalans van start gegaan. De
werkgroep, de lopers, de beheerders financiën, wij allen samen
willen er dit jaar weer een geslaagde actie van maken. Het staat
of valt natuurlijk met uw bereidheid te geven. De Kerk blijft het
grootste goede doel ter wereld. U investeert in Gods Koninkrijk.
 
Op de voorpagina treft u dit jaar in de titel de vermelding van het
jaar van gebed. Een jaar lang zullen we extra aandacht besteden
aan het bidden. Het is een initiatief van onze bisschop waar we
ons graag voor inzetten. Op pag. 7 vindt u een gebed van de H.
Bonifatius.
 
Al met al zijn het weer 32 pagina's boordevol parochienieuws,
bisdomnieuws en wereldnieuws, over de Kerk in het klein, hier in
onze parochie en de Kerk in het groot. Ik wens u leesplezier en
inspiratie.
 
 
 
Pastoor
Michel Hagen
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Kapelaan Boris Plavčić, pastoraal werker Dirk Gudde, diaken George Brink, pastoor Michel
Hagen, diaken Peter Winnubst

Uit het Pastoraal Team
Vanwege de voorbereidingen voor
Kerstmis kwam het Pastoraal Team in
december maar twee keer bij elkaar.
We begonnen de vergaderingen, zoals
gebruikelijk, met een collegiale uitwis-
seling van ervaringen. Een waardevol
eerste half uur van de teamvergade-
ring.

Bidden in het jaar van gebed
 
Toen ik acht of negen jaar oud was, zat ik ooit in onze benedengang op de
grond. Onder mij lagen de houten vloerdelen en ik zat door een kier naar de
donkere ondergrond te kijken. Ik vroeg me af wat daar nu onder zou zitten.
Na een poosje dacht ik, maar als ik weet wat hieronder zit, dan wil ik ook
weten wat daaronder zit en daaronder en daaronder. Ik kan me dat moment
nog goed herinneren omdat ik ineens begreep dat God moest bestaan. Je
kan altijd doorvragen. Ergens moet er een begin zijn dat zelf geen ander begin
heeft. Het is daarom logischer te geloven in Gods bestaan dan niet te geloven.
Ik heb nooit meer getwijfeld aan het bestaan van God, toch kende ik God
daardoor nog niet, ik was alleen overtuigd van zijn bestaan
Ik kom uit een echt gelovig katholiek gezin, mijn vader had voor priester
gestudeerd, mijn oudere broer zat op het seminarie en mijn jongste zus zou
later voor het religieuze leven kiezen. Toch heb ik vanuit mijn jonge jaren
geen herinnering aan een echt persoonlijke band met God. In feite begon die
band zich pas te ontwikkelen naarmate ik persoonlijk ging bidden. Zo herinner
ik me momenten dat ik gebeden heb, zoals bij het vertrek van het klein se-
minarie, later het overlijden van mijn oudere broer en op andere momenten.  
Toch heeft mijn band met God zich feitelijk nog later pas echt verdiept. Dat
gebeurde toen ik de stap zette naar het Grootseminarie Rolduc. Daar, in de
stille tijd, de meditatie, de stille dagen, de Aanbidding, maar ook door de
overwegingen en de preken, kwamen verstand en hart steeds dichter bij el-
kaar. Het heeft mij geleerd hoe belangrijk de stilte is, het eenvoudigweg bij
God zijn, de innerlijke ontmoeting. Om die reden juich ik het initiatief van onze
bisschop zeer toe: het jaar van gebed. Ik wens u toe dat u stappen zet om
tot gebed te komen, in de kerk, thuis, misschien met anderen samen, de
Aanbidding, met Radio Maria, de rozenkrans (ik heb er ook een in mijn auto),
het brevier (ook in mijn smartphone). Stuk voor stuk zijn het hulpmiddelen
om dichter bij God te komen. Zo leert u Hem kennen en bouwt u een band
op die verder reikt dan dit leven op aarde. 
 
Pastoor Michel

In december heeft het team een eerste
brainstorm gehouden met het oog op
het project “Doorlopend catechese-
aanbod”. We willen het jaar 2018 ge-
bruiken om – samen met de betrokken
vrijwilligers – een doorlopend aanbod
te hebben in de parochie. Dat wil zeg-
gen dat kinderen niet alleen voor de
Eerste Communie en voor het Vormsel

catechese krijgen, maar ook daarvoor,
en ertussen. Het zal ook een aanbod
moeten zijn dat zich niet alleen op de
kinderen richt, maar ook op de ouders.
Het onderwerp zal nog regelmatig te-
rugkomen op de agenda.
Over de houdingen in de liturgie heeft
het team eerder gesproken. We heb-
ben erover gepubliceerd, en op de
verschillende locaties is het ook aan
de orde geweest. De gewone gang van
zaken in de katholieke liturgie blijkt
inmiddels in de kerken van onze paro-
chie steeds meer gevolgd te worden.
Het team is blij dat het zo goed opge-
pakt wordt, ook op plaatsen waar men
bijvoorbeeld gewend was meer te zit-
ten tijdens de viering. Er zal in een van
de komende nummers van De Augus-
tinus nog op teruggekomen worden.
Het jaar van gebed is ook onderwerp
van gesprek geweest. Hoe kunnen we
hier in de parochie aandacht aan be-
steden? Een van de resultaten is de
rubriek “Gebed van de maand” op de
spiritualiteitspagina’s van De Augusti-
nus. Verder willen we bijvoorbeeld
kijken naar hoe we in de parochie ge-
bedsgroepen op kunnen richten.
We besloten over het thema van de
komende team-kloosterdagen, eind
februari in Egmond. We zullen aanslui-
ten bij het jaar van gebed. Dat zal dan
ook het thema zijn. Er zitten vele kan-
ten aan, zoals: Bidden in je eigen
leven. Bidden als voorganger. Vrij
gebed vs. formuliergebed etc.
 
We spraken verder onder meer over
de jongerenbedevaart naar Medjugor-
je die kapelaan Boris gaat organiseren.
In januari ging het al weer over Pasen,
met name over het belang van de sa-
menhang van de drie dagen van Pasen
(Paastriduüm). We hopen met extra
aandacht hiervoor te bereiken dat deze
dagen als éénheid beleefd worden: de
liturgie van Pasen begint met de viering
van Witte Donderdag.
Wij spraken ook over de komende
parochiebedevaart naar Assisi, waar
diaken George Brink de trekker van is.
De ontwikkeling van een folder rond de
ziekenzalving was een ander onder-
werp van gesprek.
In het kader van ons project “Loslaten”
laten we één teamvergadering per
maand los: we zullen in 2018 om de
twee weken vergaderen.
 
Dirk Gudde
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Oriëntatiedag Vronesteyn
zondag 25 februari 2018
Voor wie erover denkt priester of dia-
ken te worden
 
Zondag 25 februari staan de deuren
van Vronesteyn wijd open. Het Voor-
burgse huis aan de Vliet ontvangt die
dag belangstellenden die nadenken
over hun plaats in de kerk.
 
- Misschien denk je erover priester te
worden, maar weet je niet wat daar
allemaal bij komt kijken.
- Misschien denk je dat het diakonaat
iets voor je is, maar wil je eerst weten
wat dat inhoudt.
- Of misschien wil je eens met iemand
praten omdat je gelooft dat je roeping
voelt, maar ...
 
Op de Oriëntatiedag kun je met al je
vragen terecht bij de rector van de
priester- en diakenopleiding, maar ook
bij de spirituaal (een geestelijk leids-
man die bij de opleiding is betrokken)
en natuurlijk bij de studenten.
- Je krijgt informatie over het oplei-
dingstraject, de studie, de geestelijke
vorming, stages.
- Je kunt het huis zien waar de studen-
ten wonen, de kapel waar de vieringen
worden gehouden, de bibliotheek, de
woonkamer.
- De studenten kunnen je vertellen hoe
het is om in Vronesteyn je vorming en
toerusting te krijgen  en je bijvoorbeeld
de studieboeken laten zien.
 
Om 14.00 uur wordt iedereen welkom
geheten, daarna is er alle ruimte voor
informatie en vragen in twee groepen:
een voor de belangstellenden voor het
priesterschap, de ander voor degenen
die meer willen weten over het diako-
naat.
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein
te bereiken: vijf minuten lopen vanaf
halte Voorburg-Leidschendam. Laat je
weten dat je komt?
(Wil je nu al meer weten, kijk dan op
www.vronesteyn.nl.)
 
   Graag tot ziens!
   Rector Walter Broeders
   T: 070 – 3873804
   M: 06-271 401 17
   E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl
 
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS
Voorburg

Nieuwe gebedsruimte op het
Binnenhof
Het Binnenhof heeft een nieuwe ge-
bedsruimte, met een beeld van Onze
Lieve Vrouw. De Roermondse hulpbis-
schop Everard de Jong opende
woensdag 3 januari het stiltecentrum
in de fractievertrekken van het CDA.
Naast mgr. De Jong waren enkele
zusters en vier schutters uit Limburg
bij de opening aanwezig. De bisschop
schonk de ruimte een replica van het
beeld van Maria Koningin, dat in een
inmiddels gesloten kerk in Weert
stond.
 
De ruimte is er gekomen op aanraden
van het katholieke CDA-Kamerlid
Martijn van Helvert. In de ruimte kun-
nen CDA’ers bidden en zich bezin-
nen. “Kamerleden hebben het erg
druk”, legt Martijn van Helvert aan KN
uit. “In de media zijn we vaak heel zeker
over onze standpunten, maar wij blij-
ven gewoon mensen en we hebben net
als iedereen ook rust en momenten
van bezinning nodig. Hier kunnen we
in alle rust bidden, de Bijbel lezen of
ons bezinnen.”

Foto: CDA

Nieuw ledensysteem voor de
kerk
De katholieke Kerk krijgt een nieuw
automatiseringssysteem. Daarmee kun-
nen zaken als de ledenregistratie beter
bijgehouden worden. En er komt een
app, MijnRKKerk zodat de Kerk op een
moderne manier met haar leden kan
communiceren.
 
Vanaf 25 mei 2018 moeten kerkleden
rechtstreeks inzage kunnen krijgen in
de van hen geregistreerde gegevens
in de ledenadministratie. Op die datum
wordt de Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming (AVG) van kracht,
de nieuwe Europese privacywetge-
ving.
 
Het nieuwe systeem is het resultaat
van het samengaan van twee ontwik-
kelingen. Aan de ene kant is de paro-
chieautomatisering verouderd en aan
de andere kant moeten wij vanaf mei
2018 voldoen aan de nieuwe privacy-
regels.
 
De katholieke Kerk heeft bijna vier
miljoen leden in Nederland. De inzage
zal mogelijk gemaakt worden door een
app te maken. Kerkleden waarvan het
e-mailadres bekend is bij de parochie
kunnen via een login en een wacht-
woord bij hun ledenkaart. Daarop
staan naam, adres, woonplaats, en
gezinssamenstelling. Deze app wordt
voor alle parochies overkoepelend in-
gevoerd. Ook biedt de app de moge-
lijkheid om een agenda, kalender en
bijvoorbeeld een preek van de week
toe te voegen.
 
Het systeem dat de Kerk tot nu toe
gebruikt heeft (SILA) is niet meer aan
te passen aan de nieuwe ontwikkelin-
gen.
 
Om de overgang naar de nieuwe au-
tomatisering goed te laten verlopen
moet in 2018 een groot aantal vrijwilli-
gers uit de zevenhonderd parochies
worden opgeleid om te leren werken
met het nieuwe systeem. Daarin zit de
grootste uitdaging. Waarschijnlijk kan
dit online gebeuren! Vanaf 1 januari
2018 worden parochies overgezet
naar het nieuwe systeem. Uiterlijk 1 juli
2019 moet deze overstap gereed zijn.
 
Bron: Katholiek Nieuwsblad 15-12-2017:
knactueel (Linda Stelman).

 
Voor iedereen
De protestante leden van het CDA en
het moslim-Kamerlid van de partij
hebben geen bezwaar gemaakt tegen
het nieuwe Mariabeeld. Van Helvert:
“Er is voor christenen ook een Bijbel
om in te lezen en voor ons moslim-lid
ligt er een kleedje om op te bidden.
Deze ruimte is voor iedereen.” De
CDA-fractie heeft een fractiekamer
opgegeven om het nieuwe stiltecen-
trum mogelijk te maken.
 
In de eerste KN-editie van het nieuwe
jaar is een uitgebreid interview met
Martijn van Helvert te lezen. Dit num-
mer KN01 is op 5 januari 2018 versche-
nen en is  op de website www.kndigi-
taal.nl ook digitaal te lezen.
 
Bron: Katholiek Nieuwsblad
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Vredewens, zegen en
zending
In de oude kerk komt tijdens de Eucha-
ristievieringen de vredewens al voor.
Indertijd gaf men elkaar echter niet
alleen een handdruk, maar ook wel een
kus. In het nieuw Romeins missaal uit
1970, zoals door Rome voorgeschre-
ven, wordt vermeld: ‘Wat het vredes-
gebaar zelf betreft, …moeten de bis-
schoppenconferenties de vorm vast-
stellen, naar de aard en gewoonte der
volken.’ In Nederland geven wij elkaar
de aan u bekende handdruk. 
De vredewens vinden we tijdens de
mis na het vredegebed, nadat de
priester heeft gezegd: “De vrede des
Heren zij altijd met u” en het volk heeft
geantwoord: “En met uw Geest.” Dan
nodigt de diaken (indien aanwezig) of
de priester uit tot de vredewens en zegt
hij: “Wenst elkaar de vrede,” waarop
eenieder in de kerk, aan de mensen
die dicht hen bij in de banken zitten,
een gemeende handdruk kan geven.
Daarbij kan worden gezegd: “De vrede
van Christus.”
Tot deze wens voor de vrede van
Christus wordt opgeroepen omdat bij
de Eucharistieviering tenslotte een
begin wordt gemaakt met wat deelna-
me aan de Eucharistie in ons moet
uitwerken: dat wij vrede brengen! Dit
in het voetspoor van Jezus Christus.
Elkaar de vrede wensen is dus de uit-
drukking van onze oprechte wil, dat de
Eucharistie ons omvormt tot mensen
van vrede. Het is een teken van saam-
horigheid, waarin onze verbondenheid
met Jezus Christus en met elkaar tot
uitdrukking wordt gebracht. 
De vredewens is dus niet zomaar een
vriendelijke begroeting, maar een ver-

Dit is deel 12 in de reeks over de
zondagse liturgie. Vandaag over
drie onderdelen van de Eucharistie-
viering: De vredewens, de zegen en
de zending. In de volgende num-
mers gaan we nog in op andere
onderdelen, zoals de Eucharisti-
sche Gebeden, het Onze Vader, en
de Communie.

wijzing naar de vrede die de verrezen
Christus, aanwezig op het altaar, ons
schenkt en die wij in onszelf met elkaar
willen delen.
 
De zegen 
Aan het einde van de Eucharistievie-
ring zijn wij gevoed met het Lichaam
en het Woord van Christus, om in zijn
voetsporen tredend naar huis te gaan.
Het treden in de voetsporen van Jezus
Christus, om mens te worden naar
beeld en gelijkenis van God, is niet
eenvoudig. Daarvoor hebben wij Gods
genade hard nodig. Daarom gaan wij
niet naar huis zonder de zegen van
God. De zegen vinden we aan het
einde van de Eucharistieviering, bij de
slotriten. Na het communiegebed en
de eventuele mededelingen volgt de
zegen. Om die te ontvangen gaan wij
staan, als teken van respect en van de
bereidheid om aan de slag te gaan. De
priester zegt: “De Heer zij met u.” Wij
antwoorden: “En met uw geest.” Dan
strekt de priester zijn handen uit over
de gelovigen in een zegenend gebaar
en spreekt de zegen uit, die eindigt met
het teken van het kruis en de Naam
van de Drie-eenheid. Zoals de viering
begon, zo eindigt zij ook.
 
Zending
Aan het einde van de viering, nadat de
priester de zegen gegeven heeft, zendt
de diaken, als die er is, of de priester
het volk weg. Daarbij zegt hij: “Gaat nu
allen heen in vrede.” Als antwoord
hierop zeggen allen: “Wij danken God.”
We danken God omdat we in vrede en
gesterkt met Gods Woord en met het
Lichaam van Christus, naar huis
mogen gaan. Omdat wij gesterkt zijn
om in ons dagelijks leven te laten zien
wat we gevierd hebben, omdat wij
durven vertrouwen op Gods barmhar-
tigheid en dat wij dit mogen uitdragen
in ons dagelijks leven en omdat wij
mensen kunnen zijn die hun leven in
vrede durven delen met hun naasten,
omdat we weten dat God ons draagt.
 
Diaken Peter Winnubst

Stille Omgang 17/18 maart
2018
We gaan weer naar de Stille Omgang.
Zaterdagavond 17 maart zullen wij in
de OLV-kerk, Keizersgracht 220 in
Amsterdam de heilige Mis vieren. De
tocht zelf start op het Spui en volgt de
route die de pastoor van de Oude Kerk
in 1345 liep nadat hij getuige was ge-
weest van een eucharistisch wonder.
Dit Mirakel van Amsterdam hield in dat
de Hostie die een zieke uitbraakte in
het haardvuur werd geworpen, maar
daarin niet verbrandde. 
 

De Stille Omgang als tocht duurt onge-
veer een uur. De bus terug vertrekt dan
weer rond 01.00 uur uit Amsterdam.
De reis uit en thuis kost € 15,= p.p..
Kinderen van 18 jaar of jonger reizen
gratis! Op de terugreis worden sap en
broodjes geserveerd. De bus vertrekt
vanaf de H. Laurentiuskerk in Voor-
schoten, vanaf de St. Willibrorduskerk
in Wassenaar en vanaf de H. Willibror-
dkerk in Oegstgeest. Bij voldoende
belangstelling zijn ook andere opstap-
plaatsen mogelijk. Meestal reist de
diaken of de pastoor mee. 
 
Het thema van de Stille Omgang 2018
luidt: Eucharistie = Liefde, uit het boek
"Ons dagelijks Brood" van Henri Nou-
wen. Er is een jongerenprogramma.
Kapelaan Boris gaat daar naar toe. De
bustijden komen op de website bij Sint
Willibrordus onder bedevaarten. Inte-
kenlijsten met actuele informatie
komen achter in de kerken te liggen.
Graag vooruitbetaling, dat vereenvou-
digt de administratie. 
 
Erik van Blerk

Oude gravure van het Mirakel van Amsterdam
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Gebed van de maand
In februari is het zo ver, we mogen als
gelovigen de Vastentijd in gaan met
vasten, aalmoezen geven en bidden.
De H. Augustinus zegt dat het vasten
en het geven van aalmoezen 'de twee
vleugels zijn van het gebed', waarvan
de vleugelslag ons tot bij God draagt.
 
Bijgaand gebed van de H. Bonifatius
vind ik goed passen bij de Veertigda-
gentijd, en bij bovenstaande gedachte
van de H. Augustinus. De H. Bonifatius
was een van de grote Angelsaksische
missionarissen van Europa. Hij werd
in 754 in Dokkum om het leven ge-
bracht.
 
Kapelaan Boris Plavčić

In het kader van het Jaar van Gebed
plaatsen wij maandelijks een “Ge-
bed van de maand” met een korte
inleiding door leden van het pasto-
raal team en anderen. Graag nodi-
gen wij parochianen uit voor deze
rubriek kopij aan te dragen.

Bonifatius, met kruis en zijn attribuut (doorsto-
ken evangelieboek). (Foto (uitsnede): Door 23
dingen voor musea, via Wikimedia Commons).
 
Gebed van de H. Bonifatius

Eeuwige God, toevlucht en hulp van al
Uw kinderen,
wij loven U voor alles dat U ons hebt
gegeven,
voor alles dat U voor ons hebt gedaan,
voor alles dat U voor ons bent.
In onze zwakte bent U onze kracht.
In onze duisternis bent U ons licht.
In onze ellende bent U onze troost en
vrede.
Uw genade is onmeetbaar.
Uw liefde is onpeilbaar.
Wij zegenen U voor Uw genade.
Mogen wij leven als in Uw nabijheid,
en liefhebben dat wat U liefhebt,
en U dienen in ons dagelijks leven
door Jezus Christus onze Heer.

Amen.

 

Einde rubriek We lezen
De rubriek “We lezen” die ruim drie jaar vast onderdeel was van de spirituali-
teitspagina wordt beëindigd. We zullen uiteraard op andere manieren in ons
parochieblad aandacht besteden aan de H. Schrift. Mocht u de lezingen van de
zondagen willen weten, en ze lezen, dan kunt op verschillende websites terecht,
bijvoorbeeld die van de Dionysiusparochie (Heerhugowaard): http://www.diony-
siusparochie.nl/spiritualiteit/lezingen-heilige-mis/  Hier kunt u doorklikken naar
de lezingen van de dag.
 
DG

 
Kapelaan Boris zal met de jongeren
tweedagen eerder komen en ook twee
dagen langer blijven om wat extra
kennis te maken met het land Bosnië-
Hercegovina. Zij zullen ook mensen
ontmoeten om elkaar te inspireren op
deze aardse pelgrimstocht. De bede-
vaart is voor jongeren tussen 18-30
jaar. Als iemand net onder 18 jaar is of
net boven 30 jaar en hij of zij wil graag
mee dan volgt een extra gesprek met
ons team dat deze bedevaart organi-
seert om te kijken of het inderdaad
mogelijk is of diegene mee kan. De
groep zal vertrekken op 30 juli en op 8
augustus terugkeren.
 
Als je mee wilt, twijfelt of gewoon meer
informatie wil en daarmee vragen wil
stellen over deze bedevaart kun je een
mail sturen naar borisplavcic@hot-
mail.com of een WhatsApp sturen naar
het nummer: 06 4351 4595 van kape-
laan Boris Plavčić.
 
Er zijn al jongeren die zich hebben
aangemeld en zij zien er met vreugde
naar uit om met zo veel mogelijk jon-
geren te gaan. Ga je mee? We horen
het graag van je.
Namens het team van 'Mladifest
Međugorje RKJ Augustinus'
 
Kapelaan Boris Plavčić

Internationaal jongerenfesti-
val "Mladifest"
In 2018 willen wij met onze jongeren
en jongeren uit parochies met wie wij
samenwerken op bedevaart naar
Međugorje, naar het jongerenfestival
dat gehouden wordt van 1 tot 6 augus-
tus 2018. Međugorje is een klein dorp-
je in Bosnië-Hercegovina dat vanaf
1981 internationaal bekend is gewor-
den omdat enkele jongeren spraken
over de aanwezigheid van de heilige
Maria en van moederlijke inspraken
van haar. Zonder dat de Kerk deze
ervaringen van de jongeren erkent als
iets van de hemel, is onlangs in decem-
ber 2017 verklaard dat de devotie van
Međugorje is toegestaan en ook wordt
bevorderd. In het verleden waren het
vooral particuliere bedevaarten. Nu
wordt het mogelijk voor kerkelijke or-
ganisaties om bedevaarten naar
Međugorje te organiseren.
 
Elk jaar (dit jaar is het de 29ste keer)
houden de Franciscanen in Međugorje
een jongerenfestival: 'MLADIFEST
MEĐUGORJE'. Verleden jaar kwamen
er zo'n 50.000 jongeren naar toe. Ka-
pelaan Boris kwam hier vaker, het is
het land waar hij vandaan komt, en hij
begeleidt dit jaar enkele jongeren.
Deze bedevaart staat in het teken van
de Mariadevotie. Het is Maria die ons
naar haar Zoon, Jezus zal brengen.
Tijdens het festival staan de Eucharis-
tievieringen centraal en zullen er in de
ochtenden catecheses gegeven wor-
den. In de middag zullen er verschil-
lende getuigenissen te horen zijn over
het geloof in Jezus Christus en over
wat de band met Maria bijdraagt in
navolging van haar Zoon.
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2018

Parochiekalender

4 feb Spiritueel Café
Voorschoten, p.22

8 feb
22 feb

Emmanuel gebeds-
groep, p.9

25 feb Oriëntatiedag Vrone-
steyn, p.5

24 mrt Concert in
De Goede Herder

1-6
okt

Parochiebedevaart
naar Assisi, p.9

EvL  

Paus vraagt aandacht voor
migranten en vluchtelingen
 
Op zondag 14 januari vierde de
Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag
van de migrant en de vluchteling. In zijn
boodschap voor deze dag riep paus
Franciscus opnieuw op tot aandacht
voor deze kwetsbare groepen. De
paus vroeg migranten en vluchtelingen
op te nemen, te beschermen, te steu-
nen en te laten integreren en deed
daarbij een beroep op de wereldlei-
ders. Paus Franciscus wees er in zijn
boodschap op ‘dat iedere vreemdeling
die op onze deur klopt een gelegenheid
biedt om Jezus Christus te ontmoeten’.
‘De Kerk is bereid het voortouw te
nemen overeenkomstig haar pastorale
traditie’, schreef de paus ‘maar om de
gewenste resultaten te bereiken is de
bijdrage van de politieke gemeen-
schap en van de burgermaatschappij,
ieder overeenkomstig de eigen verant-
woordelijkheden, onmisbaar’.
 
In 2018 twee wereldovereenkomsten
Hij werke in zijn boodschap de vier
werkwoorden opnemen, beschermen,
steunen en integreren verder uit en
herinnerde politieke leiders aan de
topconferentie die in 2016 in New York
is gehouden. Daar ‘hebben de wereld-
leiders duidelijk hun wil tot uitdrukking
gebracht om zich volledig in te zetten
ten gunste van de migranten en de
vluchtelingen om hun leven te redden
en hun rechten te beschermen door
deze verantwoordelijkheid op wereld-
niveau samen te delen. Met dat doel
hebben de staten zich verplicht voor
het einde van 2018 twee wereldover-
eenkomsten (Global Compacts) op te
stellen en goed te keuren, één gewijd
aan vluchtelingen en één betreffende
de migranten.’

De paus vraagt om de concrete maat-
regelen die hij in de vier werkwoorden
tot uitdrukking heeft gebracht waar
mogelijk te delen ‘met allen die op
politiek en maatschappelijk vlak werk-
zaam zijn en betrokken zijn – of erin
geïnteresseerd zijn hieraan deel te
nemen – bij het proces dat zal leiden
tot de goedkeuring van de twee wereld-
overeenkomsten.’
 
Bron: rkkerk.nl

Foto: Ramon Mangold

Religieuzenprijs
Komend jaar zal zal het bestuur van de
Konferentie Nederlandse Religieuzen,
opnieuw een Religieuzenprijs uitrei-
ken. Dit jaar sluit het thema ‘Jongeren,
hun geloof en hun roeping’ aan bij de
oproep van paus Franciscus: “Jullie,
de jongeren, zijn de toekomst. Ik vraag
jullie te bouwen aan de toekomst, te
werken aan een betere wereld. Het is
een uitdaging. Ja, het is een uitdaging.
Nemen jullie deze aan?” 
 
Oproep nominaties
De KNR wil jongeren bemoedigen die
deze uitdaging daadwerkelijk hebben
aangenomen. Ze zijn op zoek naar
jongeren die zich vanuit hun roeping
inzetten voor een betere wereld. Daar-
om roept men gelovigen en religieuzen
op om jongeren die volgens hen aan
de juiste criteria voldoen te nomineren.
Wie zet zich volgens u in voor een
betere wereld en een betere toe-
komst? De Religieuzenprijs bestaat uit
een kunstwerk en een bedrag van
5000 euro.

Kent u initiatieven, projecten of perso-
nen die volgens u in aanmerking
komen voor deze prijs, dan kunt ze
nomineren door middel van het aan-
meldformulier op de website van de
KNR. Aanmelden kan tot 1 april 2018
en daarna zal de jury zich buigen over
de nominaties, mede aan de hand
van de criteria en richtlijnen. Hieruit
komt een shortlist van genomineerden
en op basis hiervan bepalen Hogere
Oversten van de religieuze instituten
uiteindelijk wie de winnaar van de Re-
ligieuzenprijs 2018 wordt. De bekend-
making van de winnaar en uitreiking
van de prijs vindt plaats op 8 november
2018 in ‘s-Hertogenbosch.
 
Bron: KNR.nl (Konferentie Nederland-
se Religieuzen)

Foto: KNR

Bob Wegkamp projectleider
Wereldjongerendagen
Voor de Nederlandse deelname aan
de Wereldjongerendagen (WJD) in
Panama, die januari 2019 plaatsvin-
den, is een projectleider gevonden. Op
1 januari 2018 is Bob Wegkamp ge-
start. Hij zal onder meer aan de slag
gaan met de werving, reisorganisatie
en het opzetten van het Nederlandse
programma. “Ik hoop dat jongeren die
mee gaan dezelfde ervaring opdoen
als ik zelf had tijdens de Wereldjonge-
rendagen”, vertelt Bob. “Ik weet hoe
het is om de enige jongere te zijn in de
kerk. Dan is het enorm bemoedigend
om zoveel mensen uit alle uithoeken
van de wereld te zien die ook geloven.
Ik wil me er graag voor inzetten dat ook
andere jongeren die rijkdom van de
Kerk kunnen beleven.”

Gods plan
Het thema dat Paus Franciscus aan de
WJD in 2019 meegaf, is een vers uit
het Lucasevangelie: ‘Zie de dienst-
maagd des Heren; mij geschiede naar
uw woord’. Bob: “Deze woorden zijn
Maria’s instemming op Gods plan. De
jongeren in deze tijd zijn ondanks de
drukte van alle dag ook bezig met
vragen rondom identiteit en het plan in
hun leven. Tijdens de reis naar de
Wereldjongerendagen willen we door
middel van het reisthema “Discover
your identity” en het internationale
thema, jongeren de ruimte geven om
hiernaar op zoek te gaan."
 
Bron: jongkatholiek.nl

8

Augustinus, 6 in 1



Emmanuel gebedsgroep
(in kerk De Goede Herder /
Wassenaar)
Vanaf januari 2018 zijn we met de
tweede periode van onze internationa-
le gebedsgroep gestart. We hopen u
graag te mogen ontmoeten of weer te
zien tijdens een of meerdere avonden.
 
Tot nu toe waren we elke avond met
gemiddeld 30(!) deelnemers, waaron-
der parochianen uit de verschillende
kernen van de Augustinusparochie.
De avonden beginnen met een inter-
nationale lofprijzing (Nederlands, En-
gels en Frans) met vervolgens afwis-
selend getuigenissen, gebed, delingen
en/of sprekers.
De avonden vinden tweewekelijks
plaats in de kerk De Goede Herder in
Wassenaar, van 20:30 tot 22:00 uur.
Meer info: bit.ly/gebedsgroep
De komende data in het 1 halfjaar 2018
zijn:
- 8 en 22 februari, 
- 8 en 22 maart, 
- 5 en 19 april, 
- 3, 17 en 31 mei, 
- 14 en 28 juni.
 
namens het gebedsgroep team:
Annemarie de Bresser

Parochiebedevaart Assisi
HEBT U BELANGSTELLING?
 
In oktober 2018 zal er vanuit onze
parochie een reis worden georgani-
seerd naar het land van de heilige
Franciscus en Clara. We reizen naar
Assisi, waar Franciscus en Clara zijn
geboren en opgegroeid en waar de
grote basilieken staan die hun naam
dragen. Van daaruit bezoeken we ook
plaatsen in de omgeving die een be-
langrijke rol hebben gespeeld in het
leven van deze twee grote heiligen.
Verder ligt het in de bedoeling om op
de laatste dag van de reis enkele uren
door te brengen in Rome.
Het gaat om een bedevaartreis, waar-
in we gelovige inspiratie zoeken en in
diverse kerken samen zullen vieren.
Maar ook de gezelligheid en de toeris-
tische belangstelling zullen tot hun
recht komen. We hopen dat er mensen
zullen meegaan vanuit al onze paro-

Foto: G. Brink
chiekernen, zodat we ook elkaar beter
leren kennen. Vanuit het pastoraal
team zullen pastoor Michel Hagen en
diaken George Brink meereizen, en we
zullen worden begeleid door een kun-
dige gids.
 
VERMOEDELIJKE REISDATA:  van
maandag 1 tot en met zaterdag 6 ok-
tober, REISKOSTEN:rond € 750 -
€ 800.
Hebt u belangstelling voor deze reis?
Dan horen wij dit graag van u. U kunt
zich aanmelden bij ons centraal secre-
tariaat. Deze aanmelding is vrijblijvend
en verplicht u tot niets – het gaat enkel
om een inventarisatie om te kunnen
schatten hoeveel mensen er mee zul-
len gaan.
AANMELDING BIJ HET CENTRAAL
SECRETARIAAT
Bij voorkeur per e-mail: secretari-
aat@parochie-augustinus.nl
Telefonisch: 06 1075 6565 (ma-wo
9-17 uur; di-do 9-15 uur; vr 9-13 uur

TIP: de preken en columns van onze
pastoor kunnen worden (na) gele-
zen en geluisterd (d.m.v. audio's) op
zijn website hagenpreken.nl. Op
deze site zijn ook kindercatecheses
te lezen en samen met de kinderen
te beluisteren. En er is nog meer....
Neem eens een kijkje of volg hem
via Twitter (@Hagenpreken) of Fa-
cebook (pastoor Michel Hagen).

Eerste Communie en Vormsel pas volgend
jaar
In 2018 slaan we in onze parochie een jaar over wat betreft
de viering van het Vormsel en van de Eerste Heilige
Communie, en de voorbereiding daarvan. Als pastoraal
team willen we het komende jaar gebruiken om, samen met
alle betrokken vrijwilligers, een doorlopende catechese te
ontwikkelen, met name tussen De Eerste Communie en het
Vormsel, voor de kinderen en hun ouders. De praktijk leert
dat kinderen meer nodig hebben om uit te groeien tot ge-
lovige mensen. We weten dat dit voor sommige ouders en
hun kinderen teleurstellend kan zijn. Het pastoraal team is
in dit besluit echter niet over een nacht ijs gegaan. Het
project 'Loslaten' waar we als team al enige tijd mee bezig
zijn, heeft ons geleerd dat alle keuzes pijn doen maar dat

als we stappen willen zetten, we geen halfslachtige keuzes
moeten maken. Als we onze plannen echt kans van slagen
willen bieden, hebben we feitelijk geen keus. 
 
Mochten er ouders zijn die vinden dat hun kind echt aan de
Communie toe is, en daarom niet een jaar willen wachten,
dan is het te overwegen om aan te sluiten bij het Eerste
Communietraject in Leiden.
 
Wij hopen dat wij u en uw kinderen dit jaar mogen begroe-
ten in onze kerken, en dat we volgend jaar met een mooie
groep beginnen aan een nieuwe catechese en aan de
voorbereiding van de Eerste Heilige Communie in 2019.
 
Namens het pastoraal team,
Pastoor Michel Hagen
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Families who pray together, stay together
“Gezinnen die samen bidden blijven bij elkaar”; dit is een
uitspraak van de H. Moeder Teresa van Calcutta. Bidden
is een noodzakelijke basis om contact te hebben met God
en Hem te leren kennen. Bidden is niet alleen iets voor op
zondag in de kerk, maar ook iets voor het leven van alledag.
Onze bisschop noemt bidden de ademhaling van de ziel.
Dit jaar van gebed is een geschikt moment om er allert op
te zijn dat we dit kostbare goed doorgeven aan onze kin-
deren; het bidden, het in gebed verbonden zijn met God en
elkaar. Het gaat niet vanzelf; bidden is ook iets dat ze
moeten leren. Hoe doen we dat? We moeten beginnen bij
onszelf, en zelf gaan bidden. Het is ook de kunst om als
gezin goede gewoontes aan te wennen.
 
Vast bidplekje
Bidden een plek geven kan heel letterlijk: door een plekje
te maken in huis voor het aansteken van een kaarsje of
voor een momentje van stilte bij God; bijvoorbeeld bij een
kruisbeeld of bij een Mariabeeld. Daar zou een boekje
kunnen liggen waarin de gezinsleden hun gebedsintenties
kunnen opschrijven. Ook op de kinderkamer kan een bid-
hoekje worden gemaakt, een huiskapel. Bijvoorbeeld een
plank in de boekenkast zoals op de foto. Daarin kunnen wat
dingen worden gezet die met God te maken hebben, een
mooi kleedje en een (elektrisch) kaarsje.
 
Gebed aan tafel
Het samen voor en na de maaltijd bidden is een geschikt
vast moment om met de familie te bidden in het besef dat
we alles, ook ons eten, uit zijn handen ontvangen. Dit kan
het Onze Vader zijn (kennen de kinderen dit gebed dat
Jezus ons zelf heeft geleerd?) en bijvoorbeeld dit tafelge-
bed: 'Heer, zegen ons en deze gaven, die wij van uw
mildheid zullen ontvangen. Door Christus, onze Heer.
Amen'. Eventueel kan elk gezinslid een intentie inbrengen.
Je kunt de kinderen vragen of er iets is waarvoor ze willen
bidden (iets goeds waarvoor je God wil danken, is er iemand
voor wie we kunnen bidden? etc.).
 
Kruisje op het voorhoofd
Een mooie vorm van bidden/zegenen is om je kind voor het
slapen gaan en/of bij het afscheid nemen een kruisje op het
voorhoofd te geven met de woorden 'God zegene je' of
'Jezus houdt van jou' of  'In de naam van de Vader en de
Zoon en de H. Geest. Amen'.

Rozenkrans
De rozenkrans, of een tientje daarvan, is ook geschikt om
met de kinderen te bidden. Ook met de heel kleine kinderen.
Per Weesgegroet een intentie. Dit kan ook in de auto.
 
Bij het slapen gaan
Met het kind alleen de dag doornemen en hem of haar leren
dat bij Jezus te brengen.
 
Schietgebedjes
Leer de kinderen ook dat we altijd en overal een schietge-
bedje kunnen doen. We kunnen ze hierbij helpen, door het
op geschikte momenten in herinnering te brengen. 
MdM 
 

Voorbeeld van een bidplekje in de boekenkast op de kinderkamer.

het @kapelaan medelingenbord. Screenshot MdM.

@Kapelaan: een concept, een community,
bovenal een kans 
U heeft er eerder over gelezen in ons parochieblad: het
concept @Kapelaan. Inmiddels alweer operationeel sinds
22 maart 2017 en met inmiddels 63 deelnemers.
 
Hoe werkt het?
Het is een Whatsappgroep waarin onze kapelaan meldt
wanneer en waar één van de kerken extra open zal zijn
voor Aanbidding, H. Mis, Biecht en/of rozenkrans. Sinds
kort is er ook soms Lectio Divina (het samen lezen van Gods
Woord). Ook de bijeenkomsten van de internationale ge-
bedsgroep Emmanuel worden erin gemeld (zie pag.9). Het
zijn last-minute meldingen, meestal een dag tevoren. De
meldingen staan ook op onze Facebook pagina. Deelname
aan de Whatsappgroep is geheel vrijblijvend, je ziet wat er
langs komt en je kijkt of je wilt komen. De groep is niet
bedoeld als onderlinge chatgroep, maar enkel als medede-
lingenbord.

 
Een bijzondere aanwinst 
Het is een zeer eenvoudig laagdrempelig concept buiten
bestaande structuren en met een grote mate van flexibiliteit,
dat heeft geleid tot een nieuw elan. Het geeft mensen de
kans meer tijd door te brengen met de Heer, ook buiten de
gebruikelijke tijden van het vieringenrooster. Dit is vooral
ook fijn voor werkende mensen of mensen met jongere
kinderen. Lees verder op pagina 11
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Adventlezing bisschop voor jongeren: Dicht
bij God dankzij gebed
Op 20 december zat het zaaltje van de H. Willibrordkerk in
Oegstgeest helemaal vol. De reden was dat de bisschop
speciaal zijn agenda had vrijgemaakt om de jongeren te
vertellen over de Advent, en het Jaar van Gebed. Daarom
waren zo’n dertig RK-Jongeren (RKJ), van Delft tot Lisse
en Leiden, op de avond afgekomen; en zij beleefden een
inspirerende avond.

Pasen is het belangrijkste feest
Hoewel Kerstmis inmiddels achter ons ligt, zei de bisschop: ”
Ook al lijkt Kerst soms het belangrijkst te zijn, Pasen is het
belangrijkste feest in de Kerk. Zonder de Verrijzenis van
Christus zou Kerst namelijk geen echte betekenis heb-
ben.“ De eerste christenen vierden aanvankelijk ook enkel
de Verrijzenis, iedere zondag. Later kwam er een jaarlijks,
groots feest, Pasen, en pas vanaf de derde/vierde eeuw is
men de geboorte van Jezus gaan vieren.

Dicht bij God door gebed
De bisschop legde uit dat we in de Advent niet alleen de

Bron: KN

komst van Jezus, 2000 jaar geleden, gedenken, maar dat
we ook uitkijken naar Zijn wederkomst: ”We leven eigenlijk
in een soort ‘tussentijd’, de tijd tussen de geboorte van
Jezus en Zijn wederkomst. In deze tijd moeten we gewoon
ons werk blijven doen, maar ook werken aan ons geloof.
We moeten waakzaam blijven, ons hart scherp houden en
dichtbij God blijven. Daarom is het belangrijk om een Jaar
van Gebed te houden.”

Gebed houdt geloof levendig
De bisschop noemde gebed de ademhaling van de ziel. ”
Jezus roept ons hiertoe op,“ moedigde hij ook ons aan. ”
Om je geloof levend te houden, moet je blijven bidden.
Jezus heeft niet alleen bij belangrijke momenten gebeden,
maar heel Zijn leven. Hij heeft Zijn dagelijkse leven met Zijn
Vader gedeeld. Zo mogen wij ook onze dagelijkse activitei-
ten in gebed bespreken met God, ook al weet Hij alles al.
Zo houd je de relatie levend.“
 
Bidden met ons hart
"Als we bidden, is het belangrijk te bidden met je hart”, zo
vervolgde de bisschop. Met je hart wil zeggen: met je hele
persoon, met aandacht, dat je bewust even de tijd neemt
voor je aan je gebed begint. Om zo een ruimte te creëren
waar je God ontmoet. ”We mogen de Heilige Geest om hulp
vragen,“ gaf de bisschop als advies, ”omdat Hij in ons bidt.
De Geest opent de deuren van ons hart zodat God tot ons
kan komen. Ook maakt Hij ons bewust van wat we kunnen
zeggen als je even niet zo goed weet wat te zeggen.“

Het meest nabij
Dat een gebedsleven op peil houden niet altijd makkelijk is,
erkent de bisschop ook. ”Bidden is iets wat je moet
leren.“ Het kan op veel manieren bleek uit een korte rond-
vraag onder de jonge aanwezigen. ”Zoek een gebedsleven
dat bij je karakter past,“ moedigde de bisschop ons aan. ”-
Belangrijk is”, zo zei hij, ”om klein te beginnen. Met een
gebed ’s ochtends en ’s avonds, en als het kan naar de H.
Mis, ook dat is gebed, in de gemeenschap van de Kerk. In
de Eucharistie is God het meest nabij."        
 
Ruben Stolker
 

verschillende kerken van en buiten onze parochie samen.
@Kapelaan is -met een hip woord-  een community. Het
schept verbondenheid tussen een gevarieerde mix van
mensen; niet zo zeer door met elkaar na te praten (al ge-
beurt dat wel) maar veeleer door het samen zijn in gebed.
Dat vind ik zelf een bijzondere en wonderlijke vorm van
verbondenheid. De eenkennigheid wat betreft het omgaan
met mensen die in het dagelijks leven thuis en in de parochie
wel eens de kop kan opsteken, wordt doorbroken.
 
Mini-retraite of 'à la carte'
Meestal stelt de kapelaan over een periode van twee uur
verschillende dingen voor (zie foto pag 10). Je kunt aanha-
ken waar je wilt, maar je kan er ook voor kiezen om eens
bewust wat extra tijd te nemen. Zo wordt het een mini-re-
traite in eigen parochie. Ik ervaar zelf: de tijd die het 'kost'
betaalt zich terug. Aanmelding @Kapelaan: d.m.v. een
berichtje aan kapelaan Boris (06) 43 51 45 95.
 
MdM
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Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk

Pastorie:
  Kerkstraat 70
  2223 AJ Katwijk
  tel. 071 - 402 9402
Website: www.joannesdedoper.nl
E-mailadres:
  joannesdedoper.katwijk@casema.nl
Secretariaat:
  mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402
  aanwezig di, wo en vr van 8.45 - 11.45 uur.
Secretaris Beheercommissie:
  dhr. P. van Houwelingen,
  e-mail: pvhouwelingen@gmail.com
Locatiereferent:
  diaken Peter Winnubst, tel. 06 - 2443 4516
  email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Webredactie: dhr. W. van Rijn
  email kopij: webmaster@joannesdedoper.nl
Locatieredactie:
  dhr. P. Hagenaars (PH)
  dhr. P. v. Houwelingen (PvH)
  email kopij: redactiejdedoper@outlook.com
IBAN Bankrek. nrs.:
  alle betalingen + misintenties:
  NL58 RABO 0331 7012 78
  voor actie Kerkbalans:
  NL74 RABO 0331 7019 60 en
  NL54 INGB 0000 5793 99
Vieringen:
  za 19.00 uur (om de week), zo 9.30 uur
  viering in de sacristie: wo 9.00 uur
  meditatief moment in de kerk: vr 19.00 uur
 

Klusjes voor geld
Wat fijn dat jullie er allemaal waren op
21 januari. Het was weer enorm gezel-
lig. Deze Kinderwoorddienst was an-
ders dan anders. Normaal luisteren we
naar het verhaal en maken dan nog
een puzzel of een kleurplaat die past
bij het verhaal. Deze keer hebben we
spaardoosjes in elkaar gezet. 
We hebben beloofd om te sparen voor
de kerk! Sommige kinderen gaan

Verliesviering
Iedere eerste donderdag van de maand komt er een groepje bij elkaar in de
kerk om samen te bidden en te luisteren naar Gods Woord en zo kracht en
troost te ontvangen in hun periode van rouw. Het wordt als waardevol ervaren.
Misschien twijfelde u nog, vond u het nog wel wat vroeg in de ochtend. Maar
het zijn al rijke en troostvolle uurtjes geweest. Dus….. wees welkom en zet
die stap en deel uw verdriet. En door te luisteren naar de ander ervaart u de
rijkdom van samen gemeenschap zijn. 
Donderdag 1 februari om 9.00 uur bent u van harte welkom om uw verlies te
gedenken, stil te staan bij het verlies van uw dierbare, uw baan, uw huwelijk,
uw land, een vriendschap. Met elkaar bidden we tot God om kracht en steun.
De voorbede krijgt een centrale plaats in de viering doordat u een intentie
vooraf op kunt schrijven en een kaarsje bij uw gebed mag aansteken in de
viering.
Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken in de pastorie en zal
diaken Peter Winnubst een luisterend oor bieden. Voel u vrij om te komen,
aanmelden vooraf is niet nodig. 
Diaken Peter Winnubst en gebedsleider Anneke Noordermeer-Karremans

klusjes doen voor geld en stoppen dit
in het doosje en anderen hebben aan-
gegeven dat ze een deel van hun
zakgeld wel in het doosje kunnen
stoppen.
Zoals u kunt lezen, goede voornemens
heb je niet alleen op 1 januari!
 
In het rooster kun je zien wanneer onze
volgende bijeenkomst is.
Tot dan…
Marit, Isabel, Linsey

Afscheid
 
Beste medeparochianen, 
Voor een aantal van u zal het geen
verrassing meer zijn maar voor som-
migen onder ons is het toch nog niet
bekend dat mijn vrouw en ik na vele
jaren gaan vertrekken uit Katwijk. Het
is geen gemakkelijke beslissing ge-
weest omdat wij hier in Katwijk heel
veel hebben meegemaakt met elkaar,
zowel in lief als in leed. 
Wij kregen de mogelijkheid om een
appartement te betrekken in Voorhout,
mijn geboortedorp, en dat geeft weer
een heel andere kijk op onze toekomst.
Na 30 jaar koorlid te zijn geweest
waarvan 25 jaar als voorzitter ben je
wel betrokken bij de parochie. Ik ben
heel blij dat voor mijn functie als voor-
zitter een goede vervanger naar voren
is getreden. Ik geef het stokje met een
gerust hart over aan Koos van Laarho-
ven.  Het aantal tenoren wordt helaas
wel minder en dat zal men dan ook
hoorbaar merken in de kerk.  Ik ben er
zeker van dat onze organist/ dirigent
Niek van der Meij daar wel een ant-
woord op zal hebben door het aanpas-
sen van de muziekstukken. 
Op 14 februari, Aswoensdag, neem ik
afscheid van het koor en dan gaan wij
ons concentreren op ons 'nieuwe' 
leven in Voorhout.  Ik dank jullie harte-
lijk voor de steun en het vertrouwen in
al die jaren, ik heb het altijd met plezier
gedaan. Ik wens jullie alle goeds voor
de toekomst. 
Met vriendelijke groeten,
Han van der Geer 
(ex) voorzitter van zangkoor
Cantemus.
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Dank u wel!
Als u dit leest is de Actie Kerkbalans
2018 met het motto ,,Geef voor je kerk”
op 20 januari gestart met het inluidmo-
ment en nu in volle gang.
Er is weer hard gewerkt door alle hier-
bij betrokken mensen om de brieven
op te stellen, te adresseren, te sticke-
ren, de enveloppen  te vullen, de lo-
perspakketjes klaar te maken, en het
inluidmoment te organiseren. En waar-
schijnlijk is de envelop intussen bij u
thuis bezorgd door een van de vele
kerkbalanslopers en bent u aan het
nadenken over uw nieuwe toezegging. 
Intussen is het eindresultaat bekend
van Actie Kerkbalans 2017. Ik heb u
eerder al laten weten dat de toezeggin-
gen geweldig waren, tot maar liefst een
bedrag van € 81.000,-. In de loop van
het jaar hebben we u op de hoogte
gehouden van de binnengekomen
bijdragen via onze digitale nieuwsbrief,
de beamers in de kerk en dit parochie-
blad en kroop de thermometer lang-
zaam maar zeker richting het toege-
zegde bedrag.
Welnu, voor degenen die het resultaat
nog niet hebben meegekregen via di-
gitale nieuwsbrief, beamers of op de
nieuwjaarsreceptie, we zijn uitgeko-
men op een totaalbedrag van maar
liefst € 82.791,-. Dit is meer dan
€ 4000,- meer dan het resultaat van
2016!  Echt in één woord  FANTAS-
TISCH! En daar hebt u allemaal uw
spreekwoordelijke steentje aan bijge-
dragen!  Het is dus zeker op zijn plaats
om u nog eens zeer hartelijk te bedan-
ken hiervoor. En……….. voor 2018
hopen we natuurlijk dit resultaat te
evenaren. 
Zo kunnen wij door uw steun met z’n
allen blijven genieten van ons prachti-
ge kerkgebouw en de mooie vieringen
en verbindende momenten die we daar
met elkaar steeds weer beleven.
En om de woorden van Pastoor Hagen
nog eens aan te halen: ,,Met uw steun
bouwt de kerk aan de toekomst om het
geloof door te geven aan de volgende
generatie.” 
Anneke van der Valk

Alpha
Bij dit woord moet ik meteen denken aan 'Ik ben de Alfa en de Omega', de
woorden die God zegt in Openbaringen 1: 8 ‘Ik ben de alfa en de omega’, zegt
God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt , de Almachtige.’  Of zoals
in Openbaring 1: 18 ‘Ik ben de eerste en de laatste’ 
Ik wil even bij  ‘alfa’ beginnen, om precies te zijn …… het begin, ‘de eerste’
dinsdagavond, dit is al even geleden namelijk 31 oktober 2017. Samen met een
medeparochiaan (ik houd het graag spannend ;-)) stap ik samen in de auto op
weg naar Den Haag om te starten met een Alpha-cursus. “Waarom?”  hoor ik
jullie denken . Nou allereerst, ik zeg het eerlijk, is het idee  ontstaan bij het uit-
blijven van de start van de Pastorale school, omdat er te weinig (lees, me myself
and I) deelnemers waren dus dan ‘moet’ je wat anders met de ‘honger’ die je
voelt naar ‘meer’. Zo kwam het dat die lieve medeparochiaan aanbood mij te
gaan vergezellen naar Den Haag om daar de Alphacursus te gaan volgen. Bij
deze cursus eet je met elkaar (ik kom helemaal tot rust zonder 3 kinderen aan
tafel erbij!) , praat je met elkaar, luister je naar elkaar en behandel je verschil-
lende thema’s; Is er meer? Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus? Hoe kun je
geloven? ……Alles met het doel  om te ontdekken wat de zin van je leven is.
 Tja, 'weet jij de zin van je leven?' Ik denk dat ik wel een beetje weet wat mijn
doel is. Nuttig zijn, dienstbaar zijn, een lichtpuntje zijn voor de mensen om mij
heen, ‘op en top’ christen proberen te zijn. Zoiets als een ‘kerstengel’ maar dan
het hele jaar rond! Lastig hoor!
Al de eerste avond van deze cursus kwam ik erachter dat de ene ‘alfa’ de ander
niet is, zo hebben we allemaal ons eigen begin. Ik, geboren in een warm nest
met lieve ouders, gezelligheid en warmte, stabiliteit en nu 39 (oepsie, pas hoor!)
is dat eigenlijk nog steeds zo. Wat een rijkdom! 
Maar dan de andere ‘alfa’ …… twee jongens stappen de zaal binnen. Stel je
een hooligan voor, grote gast, kale kop (nee niet mijn Ruudje!) pet op, tattoos….
O, de Nike Air Max niet te vergeten. Deze grote jongen was vergezeld van zijn
vriend, een wat kleinere jongen en ietsjes verlegen. Al vrij snel bleek dat deze
jongens op de cursus waren op uitnodiging van de pastoor van deze parochie.
En de grote hooligan was mee om zijn vriend te vergezellen….respect! De
'harde' uitstraling die ze hadden bleek een hard omhulsel, want inmiddels zijn
we een paar bijeenkomsten verder  en zijn we erachter gekomen dat de harde
buitenkant een muur is . Deze muur is in de wereld  waarin zij  zijn opgegroeid
misschien ook wel nodig om te 'overleven', het leven op straat. Wat hoopte ik
al snel  dat deze jongens ‘geraakt’ zouden worden. ‘Geraakt’ door de liefde van
God. Dit is misschien wat teveel gewild……maar misschien zouden ze hun deur
op een kier gaan zetten?? Zouden ze erachter komen dat Jezus ook voor hen
aan het kruis is gestorven?? Dat ze altijd opnieuw mogen beginnen?? 
Volgende week mag ik weer in de auto stappen, samen heel veel kletsend,  op
weg naar Den Haag, zo groeien we iedere week toch weer in ons geloof! Ik heb
er zin in!  
Marloes Jongeneel

100 jarig jubileum
Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig
jubileum van de verschijningen van de
Heilige Maagd Maria in Fatima beëin-
digd. De oproep van Maria om in het
bijzonder de rozenkrans te bidden tot
intentie van de vrede, is dat echter niet;
deze oproep is zeker ook in de wereld
van nu van zeer actuele betekenis. 
Ook de parochiekern de H. Joannes
de Doper wil dit initiatief van de bis-
schoppen in Nederland  ondersteu-
nen. Hieronder volgen een paar data
en tijden dat de rozenkrans met een

intentie tot vrede gebeden zal worden.
Maar houd u ook het liturgisch rooster
iedere maand in de gaten in het paro-
chieblad de Augustinus. 
vrijdag 02 febr 19:00 uur
maandag 19 maart 09:00 uur
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Ook kerst in een schone kerk
Kijkt u wel eens om u heen als
u in de kerk zit? Valt het u op
dat u nooit op een vuile bank
zit? Elke week zijn er vrijwilli-
gers actief om te stozuigen,
vegen, etc. Deze vrijwilligers-
groep heet heel gepast 'De
spons- en zeemclub'. 
 
Wist u dat drie leden van deze
groep dit werk al 40 jaar doen?
In dit nummer een artikel over
een van de (stille) actieve
groepen binnen onze kerkge-
meenschap. 

Een groep van dertig vrijwilligers is
verantwoordelijk voor die schone kerk
waar wij wekelijks onze vieringen heb-
ben. Aan het woord: Riet van Paridon
en Ibolyka Meijer. Zij vertellen in deze
Augustinus over de 29 vrijwilligers die
verdeeld zijn in negen groepjes. Eens
in de negen weken is er een groepje
aan de beurt. Nee, ook al heet de groep
spons- zeemclub, er zijn uiteraard wel
heel wat meer gereedschappen nodig.
De stofzuiger, de bezem en de stof-
doek helpen mee om de best wel zware
taak te volbrengen.

Wat de motivatie is? “Die kerk moet
toch schoon?”, zeggen de dames, "en
daarbij, wij hebben het altijd erg gezel-
lig met elkaar. Volgende maand vieren
we dat deze club al 40 jaar bestaat.
Drie dames doen dit werk al 40 jaar,
maar een groep van zeven leden is ook
al meer dan 25 jaar actief. We vieren
dat met een gezellig avondje, dat heb-
ben we na al die jaren wel verdiend.
Zuster Bertillio was de laatst aanwezi-
ge zuster die in onze groep actief was.
Zij woonde destijds op de pastorie en
verzorgde de koffie. In de loop van de
jaren zijn er ook een tijdje mannen bij
de club betrokken geweest, maar op
dit moment……."

 
De oprichters van de club waren Jean-
ne van Schie en Truus Willemse. Eerst
was vooral de familie Snijer zeer actief.
Daarna werden mensen persoonlijk
benaderd om te komen helpen. Een
groep werkt een dagdeel met z’n drie-
tjes of vieren. Ze doen dan bij bijvoor-
beeld de linkerkant van de kerk en
zuigen het priesterkoor. De andere
week doet een ándere groep de rech-
terkant van de kerk en krijgt bijvoor-
beeld de sacristie een extra beurt.

Is het nu alleen maar leuk, of zijn er
ook ergernissen in de groep? Om
eerlijk te zijn, zeggen de dames, vinden
we wel eens vlekken die naar óns idee
écht niet nodig zijn. Denk bijvoorbeeld
aan platgetrapte dropjes die een groep
gebruikers wel eens achterlaat. Het
kost veel inspanning om dié vlekken te
verwijderen. 

Het gekste wat ik meemaakte, zegt
Riet, was de vondst van een briefje van
50 euro. Dat is natuurlijk naar de col-
lectebak gegaan! Of we wensen heb-
ben? Nou, nieuwe leden, dat zou  mooi
zijn, wij worden er niet jonger op. En…
het zou fijn zijn als wij ééns in het jaar
als groep een avondje zouden mogen
organiseren. Dan zien de negen groe-
pen elkaar tenminste weer een keer.  
 
Dames, hartelijk dank voor al jullie
werk in onze kerk. U bent een van de
groepen die binnen onze parochie
vrijwillig actief bent. 

foto PvH

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 7 januari was na een druk
bezochte viering in de kerk de Nieuw-
jaarsreceptie van onze parochie. Veel
parochianen maakten van de gelegen-
heid gebruik om elkaar het beste voor
het nieuwe jaar toe te wensen.  
De voorzitter van de beheercommis-

foto's deze pagina PvH

sie, Leen de Best, vergezelde zijn
wensen met de dank aan alle vrijwilli-
gers voor hun werkzaamheden het
afgelopen jaar. Hij sprak ook zijn waar-
dering uit voor het feit dat de einduit-
komst van de Kerkbalans 2017 zo
goed verlopen is. 
Leen sloot zijn toespraak af met de
hoop dat er veel aandacht zal zijn voor
het jaar van gebed. 
PvH

Helpende handen..
Leen de Best roemde de vrijwilligers al
die in onze kerk actief zijn. Bent u ook
vrijwilliger en wilt u uw groep ook eens
"in de kijker" zetten, schrijf er een
stukje over of vraag de redactie te
helpen. Helpende handen zijn altijd
welkom, in de kerk, maar ook in uw
directe omgeving. 
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Kerkvervoer
Contactpersoon voor RIJNSBURG is:
Anneke Noordermeer, Tel.: 071-4033388.
Contactpersoon voor KATWIJK EN 
VALKENBURG is: Erna Geurts. Tel.:
071-4014179 of 06-12812203.  
Erna Geurts

       Klaverjassen!
  maandag 22 februari
   aanvang: 19:30 uur

Koffie-ochtenden
Koffie-ochtenden Rijnsburg en Val-
kenburg. Voor een kop koffie en een
leuk gesprek kunt u op verschillende
plaatsen terecht. U ben allen, van jong
tot oud, welkom op deze inloop.  Voor
een praatje, kopje koffie/thee, spelle-
tje, krantje lezen enz.
VALKENBURG:
De inloopochtenden in Valkenburg zijn
op de eerste en derde woensdag van
de maand. Van 10.00 uur tot 11.30 uur
roulerend over de drie kerkgebou-
wen.  Info of vervoer: Annemiek
4074232, Gea 06-468 998 57 of Anja
06-389 012 00. 
RIJNSBURG:
Elke derde donderdag van de maand,
vanaf 10.00 uur. De Voorhof, Vliet NZ
36. Info: Kees den Haan 06-30626467.

DOOPSELVIERING
De datum van de eerstvolgende doop-
selviering is zondag 11 februari 2018.
De daaraan voorafgaande doopsel-
voorbereidingsavond wordt gehou-
den in de vergaderzaal van de pasto-
rie, Kerkstraat, van 20.00 - 22.00 uur.   
Wanneer u aan de voorbereidings-
avond wilt deelnemen, moet u van 
tevoren contact opnemen met het pa-
rochiesecretariaat, tel. 071- 4029402.
 
Door een kaartje werden we op de
hoogte gesteld van de geboorte
van:
Jinte, geboren op 25 december 2017.
Jinte is de dochter van Rutger en Erica
en het zusje van Faye, Dylan en Ben-
jamin van der Woude, Orion 16, 2221
MP Katwijk.

Johanna Maria Bogaards - Albers.
Weduwe van Jan Bogaards. Geboren
30 november 1926 en overleden 12
december 2017.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevon-
den op vrijdag 15 december in de
Boerhaave aula van het crematorium
Rhijnhof te Leiden.
 
Pierre van Haaften. Geboren 4 sep-
tember 1925 en overleden 4 januari
2018.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevon-
den in onze parochiekern kerk op
woensdag 10 januari, waarna de be-
grafenis heeft plaatsgevonden op de
begraafplaats naast de kerk.

Bedankt!
Werkgroep ZuiderKruis
Kerstmis ligt alweer een tijdje achter
ons, maar wij willen toch graag nog
even kort terugblikken op onze Kerst-
markt. Want een bedankje aan alle

mensen die onze markt weer zo trouw
bezocht hebben, vinden wij wel op zijn
plaats.
Bedankt… voor het puntje taart dat u
bij de koffie nam!
Bedankt… voor alle kerststukken, ca-
deau-artikelen, snuisterijen, lekkernij-
en, kaarten en foto’s die u mee naar
huis nam!
Bedankt… voor alle lootjes die u kocht
voor onze loterij!
En bedankt kinderen… voor het sjoe-
len, het sterren hengelen, het versie-
ren van de koekjes en het pimpen van
de ballen!
Dankzij jullie en alle extra vrijwilligers
kunnen wij het mooie bedrag van
€ 1.553,50 toevoegen aan onze spaar-
pot voor de schoolboeken die de kin-
deren in Malawi zo hard nodig hebben.
Nogmaals hartelijk dank en hopelijk tot
ziens tijdens onze volgende activiteit!
Werkgroep ZuiderKruis: Kees, Mar-
griet, Herman, Pauline, Maria, Ingrid

foto's Ingrid van Oorschot

AUGUSTINUS FEBRUARI
2018 HORIZON
Deze maand praten we met de kinde-
ren over belonen en een tweede kans
krijgen. Je krijgt je verdiende loon bij
een inspanning die geleverd is of als
straf als iets niet goed gegaan is.
We luisteren naar de verhalen over
Jezus die vertelt over de heer die zijn
drie knechten heel verschillend be-
loont, maar ook over de landeigenaar
die iedereen evenveel beloont terwijl
de een de hele dag heeft gewerkt en
de ander maar een uur. Moeten we
gelijk belonen of ongelijk? Doe je
mensen soms niet méér recht door ze
juist ongelijk te behandelen. Verdienen
mensen nog een tweede kans als ze
in de fout gaan? Daarbij luisteren we
naar het verhaal over de tollenaar Za-
cheus. Verdient hij nog een tweede
kans?
God, wij bidden voor alle mensen die
elkaar helpen, zomaar, zonder dat zij
er speciaal voor beloond willen wor-
den. Wij bidden voor iedereen, die iets
doms heeft gedaan en dolgraag een
nieuwe kans zou willen krijgen.  Wij
danken U voor wat we gehoord en
geleerd hebben: dat bij U ieder mens
de kans krijgt om zichzelf te zijn en een
tweede kans verdient, als het een
keertje niet helemaal goed is gegaan.
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H. Joannes de Doper/ Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius en De Goede Herder / Wassenaar St. J
De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 Leidseweg 98

za. 27-jan 19.00 WGV Taizé-viering 19.00   EV pastoor Hagen 

zo. 28-jan 4e Zondag d.h. jaar 09.30   EV pater Magnin & 11.00   EV pater Magnin & 10.30 OCV pw Gudde & rvd. Crew /
diaken Winnubst / diaken Winnubst / Cantorij Prot.Gemeente / Dameskoor / koffiedrinken Magn. Cantorij  sam
Cantemus KWD / samenzang / Week van Gebed (RvSK) / 

crèche in British School
11.00   EV geen viering

ma. 29-jan

di. 30-jan 09.00  EV pastoor Hagen 19.00  EV pater Magnin
wo. 31-jan H. Johannes (Don) Bosco 09.00 WCV diaken Winnubst 12.00 WGV  Aanb. Allerheiligste / 15.30 WCV pw Gudde / 

gbl Günther Adegeest
do. 1-feb 09.00 WGV Verliesviering / 09.00   EV pastoor Hagen 09.00   EV pater Bouman

diaken Winnubst &
gbl Noordermeer / koffiedrinken

vr. 2-feb Opdracht van de Heer / 19.00 WGV bidden Rozenkrans /
Maria Lichtmis gbl Noordermeer

za. 3-feb H. Blasius 19.00   EV pater Magnin /
cantor / voedselmanden

zo. 4-feb 5e Zondag d.h. jaar 09.15 Blasiuszegen 11.00  EV pastoor Hagen / 11.00   EV pater Spruijt & pw Gudde /
09.30  EV pastoor Hagen / Dameskoor / KWD / crèche /

Vocalis / voedselmanden / na afloop Blasiuszegen na afloop Blasiuszegen / na afloop Blasiuszegen Magn. Can
Wereldwinkel (Bondsgeb.)

ma. 5-feb
di. 6-feb 09.00  EV pater Bouman 19.00  EV pater Magnin
wo. 7-feb  09.00  EV pastoor Hagen 12.00 WGV  Aanb. Allerheiligste / 15.30 WCV pw Gudde / Adegeest

gbl Günther 19.00 WGV gbl Naber / 
Actueel Avondgebed

do. 8-feb 09.00  EV pater Bouman 09.00  EV pastoor Hagen 20.30  tot 22.00u: Emmanuel Prayer Gro
vr. 9-feb 19.00 WGV Meditatief Moment / 

gbl Noordermeer
za. 10-feb       geen viering 19.00   EV pater Magnin / samenzang
zo. 11-feb 6e Zondag d.h. jaar 09.30   EV kapelaan Plavčić / 11.00   EV kapelaan Plavčić / 11.00   EV pater Magnin & gbl Naber /

Soul to Soul KWD / Gemengd Koor / KWD / crèche 
crèche

ma. 12-feb
di. 13-feb 09.00   EV pastoor Hagen 19.00  EV kapelaan Plavčić 
wo. 14-feb Aswoensdag 19.00   EV pastoor Hagen / 09.00   EV pater Magnin & diaken 15.00  EV kap. Plavčić / askruisje /

Cantemus / Winnubst / Aswoensdagv. Foreschate
askruisje / 12.00 WGV  Aanb. Allerheiligste / 19.30   EV kap. Plavčić & pw Gudde
Aswoensdagviering gbl Günther askruisje / 

19.00 OCV diaken Winnubst / Aswoensdagviering
in Groene Kerkje /
askruisje/Aswoensdagviering

do. 15-feb 09.00   EV kapelaan Plavčić 09.00   EV pater Bouman
vr. 16-feb 19.00 WGV Meditatief Moment / 

gbl Noordermeer
za. 17-feb 19.00   EV pastoor Hagen / 

cantor
zo. 18-feb 1e Zondag Veertigd.tijd 09.30   EV kapelaan Plavčić / 11.00   EV mgr Van Luyn / 11.00   EV pastoor Hagen /

gezinsviering / KWD / Schola / KWD / crèche 
De Vrolijke Noot / crèche
koffiedrinken kl. JOANNES 

ma. 19-feb
di. 20-feb 09.00   EV kapelaan Plavčić 19.00  EV kapelaan Plavčić 
wo. 21-feb 09.00   EV pastoor Hagen 12.00 WGV  Aanb. Allerheiligste /

gbl Günther
do. 22-feb 09.00   EV kapelaan Plavčić 09.00   EV pastoor Hagen  
vr. 23-feb 19.00 WGV Meditatief Moment / 

gbl Noordermeer
za. 24-feb       geen viering 19.00   EV pastoor Hagen 

zo. 25-feb 2e Zondag Veertigd.tijd 09.30   EV pater Thomas & 11.00   EV pater Thomas & 11.00   EV kapelaan Plavčić /
diaken Winnubst / diaken Winnubst / KWD / KWD / crèche 
Vocalis samenzang / crèche

ma. 26-feb 20.15 WGV Rozenkransgebed / 

gbl Günther 
di. 27-feb 10.30   EV kapelaan Plavčić / 09.00   EV kapelaan Plavčić 19.00  EV pastoor Hagen  

Overduin
wo. 28-feb 09.00   EV kapelaan Plavčić 12.00 WGV  Aanb. Allerheiligste /

19.00 WGV Meditatieve viering / gbl Günther
gbl Noordermeer

do. 1-mrt 09.00 WGV Verliesviering / 09.00   EV pastoor Hagen  09.00   EV kapelaan Plavčić 

gbl Noordermeer
vr. 2-mrt 19.00 WGV Meditatief Moment / 

gbl Noordermeer
za. 3-mrt 19.00   EV kapelaan Plavčić / cantor /

voedselmanden
zo. 4-mrt 3e Zondag Veertigd.tijd 09.30   EV kapelaan Plavčić / 11.00   EV kapelaan Plavčić / 11.00   EV pastoor Hagen /

Cantemus / KWD / Dameskoor / KWD / crèche /
voedselmanden crèche / voedselmanden voedselmand /

Wereldwinkel (Bondsgeb.)

Legenda:      EV     =   EucharistieViering OCV   =   OeCumenische Viering
WCV =   Woord-  en  CommunieViering KWD   =   KinderWoordDienst
WGV =   Woord-  en  GebedsViering

VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen

betekenis 

kleurcode:        

zie Collecte-

schema
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est H. Laurentius en De Goede Herder / Wassenaar St. Jozef / Wassenaar Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat 77

     (zie Sint Willibrordus: 19.00u)      (zie Sint Willibrordus: 19.00u) 19.00  EV pater Magnin & diaken Winnubst / za. 27-jan
samenzang 

11.00  EV pater Mathew & diaken Brink / 09.30   EV pater Spruijt & diaken Brink / 09.30   EV pastoor Hagen  / zo. 28-jan

eente / Dameskoor / koffiedrinken Magn. Cantorij  samenzang 

17.00  EV Franstalige parochie

ma. 29-jan

10.30  EV pastoor Hagen / Kerkehout 09.00  EV mgr Van Luyn di. 30-jan

09.00   EV pastoor Hagen wo. 31-jan

09.00  EV mgr Van Luyn do. 1-feb

09.00   EV pastoor Hagen 10.00  EV pastoor Hagen / Sophiekehuis vr. 2-feb

20.00  tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 
     (zie St. Jozef: 19.00u) 19.00  EV pastoor Hagen /      (zie St. Jozef: 19.00u) za. 3-feb

samenzang / cantor
11.00  EV pater Mathew & diaken Winnubst / 09.15 Blasiuszegen 09.15 Blasiuszegen zo. 4-feb

samenzang / 09.30  EV mgr Van Luyn & diaken Brink / 09.30  EV pater Peters /
floop Blasiuszegen / na afloop Blasiuszegen Magn. Cantorij  / KWD / Pro Deo /

koffiedrinken koffiedrinken /
17.00  EV Franstalige parochie thema KWD: Maria Lichtmis

ma. 5-feb
10.30  EV pastoor Hagen / Kerkehout 09.00  EV pastoor Hagen di. 6-feb

09.00   EV mgr Van Luyn wo. 7-feb

pastoor Hagen 20.30  tot 22.00u: Emmanuel Prayer Group 09.00  EV mgr Van Luyn do. 8-feb

09.00   EV + aanbidding / pastoor Hagen 20.00  tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste vr. 9-feb

     (zie Sint Willibrordus: 19.00u)      (zie Sint Willibrordus: 19.00u) 19.00  EV pastoor Hagen / samenzang za. 10-feb
11.00  EV pater Mathew & diaken Winnubst / 09.30   EV pastoor Hagen / 09.30   EV pater Spruijt & gbl Elshout / zo. 11-feb

samenzang Magn. Cantorij samenzang 
17.00  EV Franstalige parochie 11.30 WGV Kleuterkerk / 
zie St. Jozef / Kleuterkerk: 11.30u thema: genezing van de lamme zie St. Jozef / Kleuterkerk: 11.30u

ma. 12-feb
09.00   EV pater Magnin di. 13-feb

10.30  EV pastor Versteegen / Johannahuis geen viering om 09.00u wo. 14-feb

     (zie St. Jozef: 19.00u) 19.00   EV pater Bouman & diaken Brink /      (zie St. Jozef: 19.00u)
Magn. Cantorij /
askruisje / Aswoensdagviering

09.00  EV pastoor Hagen do. 15-feb

09.00   EV pastoor Hagen 20.00  tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste vr. 16-feb

     (zie St. Jozef: 19.00u) 19.00  EV kapelaan Plavčić /      (zie St. Jozef: 19.00u) za. 17-feb
samenzang / cantor

11.00  EV kapelaan Plavčić & diaken Brink / 09.30   EV pater Bouman & diaken Brink / 09.30   EV pastoor Hagen / zo. 18-feb
samenzang Magn. Cantorij  KWD / Pro Deo /

koffiedrinken /
17.00  EV Franstalige parochie thema KWD : De Veertigdagentijd

ma. 19-feb
09.00   EV pastoor Hagen di. 20-feb

09.00  EV kapelaan Plavčić wo. 21-feb

20.30  tot 22.00u: Emmanuel Prayer Group 09.00  EV mgr Van Luyn / 10.30   EV kapelaan Plavčić / Huize Willibrord do. 22-feb
09.00   EV pastoor Hagen 20.00  tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste vr. 23-feb

     (zie Sint Willibrordus: 19.00u)      (zie Sint Willibrordus: 19.00u) 19.00  EV kapelaan Plavčić / za. 24-feb
samenzang 

11.00 OCV pastoor Hagen & ds De Klerk / 09.30   EV mgr Van Luyn / 09.30   EV pastoor Hagen  / zo. 25-feb

in Kievietkerk samenzang samenzang 
17.00  EV Franstalige parochie

ma. 26-feb

09.00   EV pastoor Hagen di. 27-feb

09.00  EV pastoor Hagen wo. 28-feb

09.00  EV mgr Van Luyn do. 1-mrt

09.00   EV pastoor Hagen 10.00  EV kapelaan Plavčić / Sophiekehuis vr. 2-mrt

20.00  tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 
     (zie St. Jozef: 19.00u) 19.00  EV pastoor Hagen /      (zie St. Jozef: 19.00u) za. 3-mrt

samenzang / cantor
11.00  EV pater Spruijt & diaken Brink / 09.30   EV pastoor Hagen / 09.30   EV mgr Van Luyn & diaken Brink / zo. 4-mrt

samenzang Magn. Cantorij / KWD / Pro Deo / 
koffiedrinken koffiedrinken /

17.00  EV Franstalige parochie thema KWD: de Eucharistie

COLLECTE-SCHEMA: bestemming wekelijkse collecte bestemming deurcollecte of 2e collecte
weekend   27 jan. - 28 jan. instandhouding kerk en kosten pastoraat
weekend    3 febr. - 4 febr. instandhouding kerk en kosten pastoraat
weekend  10 febr. - 11 febr. instandhouding kerk en kosten pastoraat
weekend  17 febr. - 18 febr. instandhouding kerk en kosten pastoraat
weekend  24 febr. - 25 febr. instandhouding kerk en kosten pastoraat
weekend   3 mrt -     4 mrt instandhouding kerk en kosten pastoraat

betekenis 

kleurcode: zie 

Collecte-

schema
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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
Gastvrouw/Gastheer:
  aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur
IBAN Bankrekening nrs.:
  Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en
  NL95 RABO0138 4020 19
  Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32
Secretaris Beheercommissie:
  Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

Intenties:
  ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 uur
  tel. 071 - 517 5304
  NL66 INGB 0000 1550 99
Vieringen:
  di en do om 9.00 uur
  za om 19.00 uur en zo om 11.00 uur
Locatiereferent:
  Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-244345
  E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur:
  Mw. M.L. de Laat (kopij) (ML)
  E-mail: mldelaat@freeler.nl
Redactie Website:
  E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl
 

14 februari start Vasten
Een kort citaat uit de inleiding die bis-
schop mgr. Van den Hende hield bij de
bijeenkomst ‘Bidden in de rooms-ka-
tholieke en protestantse traditie’, Vro-
nesteyn, 15 december 2017.
 
"We moeten ons voeden met gebed,
want een netwerk zonder bidden,
wordt al gauw een activiteitenkoepel,
waarin we van alles doen en kunnen.
We moeten al die activiteiten, die we
ondernemen met alle fierheid, blijven
verbinden met de Heer."
 
Woensdag 14 februari is niet alleen
Valentijnsdag, maar ook Aswoensdag.
De dag dat Carnaval voorbij is en de
40 dagen voorafgaand aan Pasen
beginnen, is de eerste dag van de
Vasten.
 
Een gebed ter inspiratie, gevonden op
www.biddeniseenweg.nl:
 
 
Vader van alle mensen
die in het verborgene ziet,
die ons hart en onze nieren doorgrondt,
wij vragen U bij het begin
van deze Veertigdagentijd:
help ons dag na dag
onze binnenkamer in te gaan
om U daar te ontmoeten in de stilte.

U weet toch wat er in ons omgaat.
Vorm daar ons hart,
opdat het barmhartiger zal worden
zoals U barmhartig bent.
En maak ons eerlijk en zuiver,
tot op de graat
opdat ons vasten gebeurt voor U
en niet voor het oog van de mensen. 
 
ML

Familieberichten
Overleden
Ria van Kesteren-Paardekooper, echt-
genote van Wim van Kesteren. Zij werd
op 2 april 1933 in Zoeterwoude gebo-
ren en overleed volkomen onverwacht
op 17 december. Op zaterdag 23 de-
cember hebben wij afscheid van haar
genomen in de Groene Kerk, waarna
Ria in crematorium Rhijnhof in Leiden
werd gecremeerd.
 
Coba van der Linden-van Putten, we-
duwe van Willem van der Linden. Zij
werd op 9 december 1934 geboren en
overleed op 3 januari. Maandag 8 ja-
nuari hebben wij haar uitvaart gevierd
in de H. Willibrordkerk en aansluitend
is Coba begraven op het parochiekerk-
hof, bij haar man en haar zoon Jan.
 
Mogen al onze lieve doden rusten in
Gods licht en vrede!

Goud voor Charles Perquin
Geboren op 11 mei 1948, zong Charles
al op zevenjarige leeftijd in de dekena-
le Sint Jacobskerk in Den Haag. De
schola en het jongenskoor zongen in
het Gregoriaans, een muziektaal waar-
in hij als het ware ‘native speaker’ is.
 
Hij volgde daar de koorschool binnen
de schola. Van die tijd herinnert hij zich
dat het koor boven, achterin de kerk
stond. Met Kerst begon de eerste H.
Mis om 5 uur ’s morgens, waarna er
nog twee volgden, telkens een stukje
korter. In die tijd was het gebruikelijk
dat je nuchter naar de H. Mis ging. Na
de derde mis kregen de koorknapen
thee met een krentenbol. Lekkerdere
thee heeft Charles nooit gedronken.
De heren gingen tussen de missen
door op de trap een sigaartje roken
zodat zij met een mooie diepe stem het
‘Benedictus’ konden inzetten.
 
We maken een sprong in de tijd naar
1967, toen er nog steeds sprake was
van het Rijke Roomse Leven. Charles
werd in de kerk van de H. Willibrord
pianist/organist van het dameskoor en
van het kinderkoor dat toen vijftig (!)
leden telde. Met Kerst speelde hij soms
wel zeven diensten, in Oegstgeest, de
Merenwijk en ook wel in Delft. De
tweede dag van Kerst, Pasen en Pink-
steren vond hij altijd heerlijke diensten.
 
In 1973 richtte Charles samen met Ab
Schothorst, net als hij biochemicus,
een jongerenkoor op, met (jazz)com-
bo. Het was in de tijd van pastoor
Kooyman (1967-1976) die, toen het
parochiebestuur besliste dat een piano
in de kerk gelijk stond aan ontheiliging,
Charles adviseerde zelf een piano te
kopen. Die kun je namelijk niet mee

 
      Inzameling voedselbank
      Weekend 3 en 4 februari
 
   Schrijven voor Amnesty Int.
           Maandag 5 februari
       van 14.00 tot 16.00 uur
               in de pastorie.
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Pelgrimstocht Vastenactie
De Pelgrimstocht Vastenactie 2018
start op donderdag 22 maart. De deel-
nemers lopen op die dag van Bodegra-
ven naar Noorden. Op vrijdag 23 maart
gaat de tocht verder naar Woerden. Op
zaterdag 24 maart lopen de deelne-
mers het laatste stuk naar Bodegra-
ven. Elke dag wordt tussen de 21 en
25 kilometer gelopen.

De Pelgrimstocht is een bezinnings-
tocht. Dit krijgt onder meer invulling via
vijf korte bezinningsmomenten onder-
weg in een kerk of op een andere sig-
nificante plek op de route.
De Pelgrimstocht is ook een sponsor-
tocht. Deelnemers wordt gevraagd
zich door familieleden, vrienden, ken-
nissen, collega’s en parochianen te
laten sponsoren voor het Vastenactie-
project. In 2018 is dit het Households
in Distress-programma in Mbala, Zam-
bia.
De Pelgrimstocht Vastenactie 2018
wordt georganiseerd door MOV-groe-
pen en pastorale beroepskrachten van
de parochies Pax Christi, H. Clara en
Sint Jan de Doper, het bisdom Rotter-
dam en Vastenactie. Voor informatie
en opgave zie www.vastenactie.nl.

naar huis nemen, zoals een gitaar of
een dwarsfluit. De pastoor betaalde
zelfs mee aan de piano die er nu nog
steeds is. Charles dirigeerde het jon-
gerenkoor tot 1977. Daarna bespeelde
hij vooral het orgel in de H. Willibrord –
wanneer hij niet in de Merenwijk als
dirigent/organist hoefde op te treden.
 
Naast organist van de schola was hij
ook een paar jaar organist/dirigent in
de vieringen op zaterdagavond. In de
90-er jaren heeft hij ook even een ad
hoc koor met leden van het dameskoor
en de schola gedirigeerd. In die jaren
leidde hij ook een kinderkoor. Tot 2013
was hij muziekleraar op de Spring-
plank en de Gevers Deutz Terwee-
school.
 
Charles is doorgegaan met het bege-
leiden van het dameskoor, de schola
en van alle vieringen met samenzang.
Aanvankelijk kwam dat in totaal neer
op 100 vieringen per jaar; later werden
dat er 60 en uiteindelijk nog 40 per jaar.
In de maanden juli en augustus speel-
de hij op zondag, want dan was er
vanwege de vakantie geen koor. Naast
zijn orgelwerk in de kerk is Charles ook
als coach werkzaam geweest voor
studenten, zoals bijvoorbeeld in zijn
geliefde Parijs.
In Oegstgeest, Wassenaar en War-
mond heeft hij gedurende 25 jaar aan
kinderen pianoles gegeven.
In november 2016 speelde Charles
voor de laatste keer op het orgel in de
H. Willibrord. Hij vindt het heel jammer
dat hij door ziekte niet op een goede
manier afscheid heeft kunnen nemen
en hoopt in 2018 nog eens achter het
orgel te kunnen plaatsnemen. Alles bij

Geef voor je parochie
Vorig jaar dreigde er aan het einde van
het jaar ‘onbalans’ te ontstaan tussen
onze inkomsten en onze uitgaven.
Vandaar voor 2018 een korte preek
voor eigen parochie om een extra im-
puls te geven aan de Actie Kerkbalans,
onze belangrijkste inkomstenbron.
 
De bijdragen van onze parochianen en
van onze donateurs zijn onmisbaar.
Zonder uw financiële steun vallen er
gaten en komt na verloop van tijd de
instandhouding van onze mooie H.

(Foto: Peter van Mulken)

Na ons gesprek ging hij voor de foto aan de
piano zitten en speelde voor mij een privécon-
certje, een bijzonder moment! (Foto: Els van
Leuken)

Na Carnaval begint de Vasten.
Bron: pixabay.com

elkaar genomen heeft Charles naar
eigen zeggen een ‘gouden leven’
gehad.
 
Els van Leuken

Willibrordkerk in gevaar.
 
Daarom doen wij een beroep op uw
vrijgevigheid en vragen wij u mee te
doen aan de Actie Kerkbalans. U kunt
ons natuurlijk ook langer ondersteunen
met een periodieke gift voor een peri-
ode van 5 jaar. Voor uw gift kunt u
gebruikmaken van de volgende IBAN
nummers: NL95 RABO 0138 4020 19
t.n.v. Kerkbijdragen H. Willibrord -
Oegstgeest en NL45 INGB 0000 0739
00 t.n.v. Kerkbijdragen H. Willibrord -
Oegstgeest. Bij voorbaat onze hartelij-
ke dank voor uw gift.
 
Ad van Winsen, Beheercommissie
parochiekern H. Willibrord
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor
de Actie Kerkbalans ook in Oegstgeest
al in volle gang, zie foto hierboven.
Behalve  voor de instandhouding van
de kerk en van de pastorale dienstver-

lening is er ook geld nodig voor bijvoor-
beeld de vervanging van de urnen-
muur ofwel columbarium, zoals in de
vorige Augustinus werd aangekon-
digd  Dat gaat  ruim 46.000 euro kos-
ten; inderdaad veel geld maar dan
hebben we wel een mooie plaats waar
mensen graag komen om hun dierbare
overledenen te gedenken. 
 
Zoals pastoor Michel Hagen zegt: "Met
uw steun bouwt de kerk aan de toe-
komst om het geloof door te geven aan
de volgende generatie."
 
Els van Leuken, Pastoraatgroep paro-
chiekern H. Willibrord
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Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods
Het Kerkelijk Bureau: 
ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur
Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten
tel. 071 - 561 2508
E-mailadres:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
Website: www.rkvoorschoten.nl
Webredactie: dhr. Jan Iemenschot
e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl
Secretaris Beheercommissie:
mw. L. Mora-Klück
e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl
IBAN Bankrek. nrs:
NL95 RABO 0155 0008 53
NL45 INGB 0000 3669 37

Parochiekerk:
Heilige Laurentius
Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten
Vieringen:
di 19.00 uur en do 9.00 uur H. Laurentius
zo 11.00 uur H. Laurentius
Locatiereferent:
drs. D. Gudde, pastoraal werker (DG)
tel.: 071 - 561 2508
(via Kerkelijk Bureau ma t/m za 9.30-12.30)
e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur:
mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ)
e-mail: mimpen08@casema.nl

 

Familieberichten
Overleden

Op 30 december overleed Pauline Johanna Koree-
Tervooren. Haar uitvaart vond plaats vanuit de H. Lauren-
tiuskerk op 5 januari. Paula Koree was een hardwerkende
vrouw, met veel zorg en liefde voor haar kinderen. Ze hield
van gezelligheid. Ze was een bescheiden persoon, die op
de achtergrond veel deed, en zichzelf soms wegcijferde.
Een positief ingesteld persoon was zij: Het komt goed! gaf
ze anderen vaak mee. In gelovig vertrouwen is zij overleden.
Mevrouw Koree is 90 jaar geworden.
 
Op 3 januari 2018 overleed Margaretha Cornelia
Warmerdam–Balfoort. Zij bereikte de leeftijd van ruim 99
jaar. Hoewel ze enigermate naar de 100 uitkeek (op 19 april
zou ze jarig zijn), hoefde die leeftijd van haar ook niet. “Het
is goed zo…” zei ze en die tekst staat ook op haar rouwkaart.
Gré, zoals ze werd genoemd, was een geboren en getogen
Voorschotense. Ze kwam uit een gezin met nogal wat
dochters en ze stak in veel gezinnen de handen uit de
mouwen. Ze was gelovig Rooms-Katholiek. Ze kwam uit
een zeer muzikale familie. Haar geloof en de liefde voor
muziek hoorden bij haar. Samen met haar zoon heeft ze
kritisch de muziek voor de crematieplechtigheid uitgezocht.
Ze zag er steeds zeer verzorgd uit; had tot op het laatst
rood gelakte nagels. Als ze bij haar zus in België logeerde,
werd ze daar “een schoon madammeke” genoemd. Haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen deze
bijzondere moeder en oma erg missen.

Mogen zij rusten in vrede.

Foto: Corry Zoetemelk

Agenda 
Donderdag      1 februari
19.30 uur          Christelijke meditatie (Pluspunt)
Zaterdag          3 februari
15.00 uur          Introductie Christelijke meditatie - Bronnen
                         van traditie (Bondsgebouw)
Zaterdag          3, 10, 17 en 24 februari
16.00 uur          Christelijke meditatie (Bondsgebouw)
Zondag            4 februari
                         Voedselmand
19.30 uur          Samenscholen: Spiritueel Café (Kruispunt)
Maandag          5 februari
11.00 uur          Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL kerk)
Donderdag       8 februari
20.15 uur          Samenscholen: Bruggenbouwers
                         (Jan van Galenlaan 10)

            14 februari t/m 1 april
            Collecte Bisschoppelijke Vastenaktie

Donderdag       15 februari
15.00 uur          Samenscholen: Bijbelkring op donderdag
                          (Hoeksteen)
19.30 uur          Christelijke meditatie (Pluspunt)
Dinsdag           27 februari
14.00 uur          Samenscholen: Lees/Gespreksgroep
                          Laurentius (Pastorie HL kerk)
Woensdag       28 februari
18.00 uur          Samenscholen: Vastenmaaltijd (De Werf)
18.45 uur          Samenscholen: Vesper (De Werf)
19.30 uur          Samenscholen:
                         Filmavond "La Famille Bélier" (De Werf)
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Voorbereiding Actie Kerkbalans

Op donderdag 4 januari heeft een aantal parochianen de
boekjes voor de Actie Kerkbalans gevouwen. Na afloop
werden ze getrakteerd op een welverdiend stukje vlaai.
Samen bouwen aan Actie Kerkbalans!

Foto: Tilly ten Thije

Foto: Tilly ten Thije

Afgelopen maand hebt u een brief van ons ontvangen met
een boekje. Graag maken wij u nog even attent op de
mogelijkheden van een bijdrage, die vermeld staan achter
in het boekje.

Dameskoor zoekt leden
Het Dameskoor is op zoek naar nieuwe leden. De repetitie
is op maandagmiddag van 13.30 uur -14.30 uur. Daarna is
er gezellig samen zijn met een kopje koffie of thee.

Het Dameskoor zingt vaak bij uitvaarten. Dat is heel mooi
werk, een belangrijke bijdrage aan een mooi afscheid. Heel
af en toe is er ook een kerkelijk huwelijk, waarbij het Da-
meskoor zingt. En er zijn per jaar enkele zondagen en
andere dagen, waarop het Dameskoor de zang verzorgt.
Inlichtingen bij mw. A. van Deursen, tel: 071-5612213.

Wij kijken naar u uit. 

Aswoensdag 14 februari
Van harte welkom bij de viering van Aswoensdag op 14
februari a.s.!
Door de Aswoensdag bewust te beleven, kunnen we een
goed begin maken met de 40-dagentijd: een “heilige” tijd,
een “sterke” tijd. Een kleine zeven weken, die we als kans
mogen zien om ons voor te bereiden op Pasen, om ons
gelovige leven een impuls te geven. Het is goed om de
veertigdagentijd niet alleen te zien als een tijd van soberheid
en onthouding, van dingen níet meer doen. De veertigda-
gentijd kan ons ook op het spoor brengen van dingen méér
of anders doen: Tijd voor stilte, bezinning en gebed, tijd
voor de kerk, tijd voor elkaar.

 
Gebed voor de viering van Aswoensdag: God van Liefde,
aan het begin van de veertigdagentijd komen wij samen
voor Uw aangezicht. Geef ons dat deze tijd voor ons een
goede tijd mag zijn. Een tijd van matigheid, van inkeer en
gebed, een tijd van verzoening en meer aandacht voor
elkaar. Mogen de woorden en tekenen in deze viering ons
sterken, om deze heilige tijd tot een heilzame tijd te maken.
Amen.

Viering van Aswoensdag: 14 februari 19.00 uur in de
H. Laurentiuskerk.

Dirk Gudde, pastoraal werker

Wat een schitterend resultaat!
Op de derde zondag van de Advent en na de vieringen op
Kerstavond werden deurcollectes gehouden voor ons Ad-
ventsproject van 2017.
Er werd geld ingezameld voor de organisatie CECYDAR.
Al vele jaren trekt deze organisatie zich het lot aan van de
straatkinderen in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Deze
kinderen zijn vaak hun gezin ontvlucht, wegens extreme
armoede, ziekte, misbruik, geweld etc. en CECYDAR geeft
hen weer een veilig thuis.
 
Tijdens de koffie na de viering op 17 december jl. heeft
Thomas Beenakker, die het project in Rwanda heeft be-
zocht, hierover een boeiende presentatie gehouden. Ook
langs deze weg bedanken wij hem hiervoor nogmaals
graag.
In totaal heeft u het prachtige bedrag van € 1.378,84 ge-
schonken. De giften van de mensen, die de olifant achter
in de kerk hebben “gevoerd”, zijn hierbij meegerekend.

Namens de straatkinderen van Kigali willen wij alle gulle
gevers heel hartelijk bedanken.
 
Werkgroep MOV
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Veertigdagentijd 2018: Onvoorwaardelijke
liefde
Het jaarthema van dit seizoen is: Gein. Gein is een heel
leuk woord, maar het schuurt wat met de thematiek van de
veertigdagentijd. Daarom gaan we voor deze periode nog
eens kijken waar het woord gein vandaan komt. Het is
namelijk een Jiddisch woord dat zijn oorsprong vindt in het
Hebreeuwse chén. Chén wordt vertaald als genade en zo
kwam ik uit bij het thema ‘onvoorwaardelijke liefde’. Dat is
genade immers: de liefdevolle barmhartigheid, waarmee de
Eeuwige naar onze wereld kijkt en naar de mensen die daar
wonen, naar ons.

Een paar jaar geleden hielden we vaak in de veertigdagen-
tijd filmavonden. Meestal – niet altijd – waren ze een succes.
Vandaar dat we het nog eens willen proberen. Er zijn drie
films uitgezocht met die onvoorwaardelijke liefde als ach-
tergrond.
De avonden zijn als volgt opgebouwd. Om 18.00 uur is er
een vastenmaaltijd, om 18.45 uur een vesper, en om 19.30
uur de filmavond. Daar beginnen we zo vroeg mee, omdat
we dan nog twintig minuten kunnen napraten.                       
                       
6 maart:           De Hoeksteen bij de Dorpskerk:
                        “La Famille Bélier” (Eric Lartigau, 2014).
22 maart:         Het Bondsgebouw bij de H. Laurentius-
                        kerk:       
                       “Adam’s Apples” (Anders Thomas Jensen,
                        2005).
4 april,             De Werf bij Het Kruispunt:                    
                       “Troubled Water” (Erik Poppe, 2008)
Informatie: Freek L. Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.
com, tel. 5761130, mobiel 06-13805668.

Herinnering
De komende gespreksochtenden in Huize Bijdorp (thema
“Godsbeelden”) zijn op 6, 13 en 20 maart a.s. Voor de
volledige informatie: Zie “De Augustinus” van januari 2018
op pagina 22.

Foto: Dirk Gudde

In 2018 geen Eerste Communie
In het komende jaar zal er in onze parochie geen Eerste
communie-voorbereiding zijn. De volgende viering van de
Eerste Heilige Communie is in 2019. Zie het artikel daarover
op de pagina's 6-in-1. 
 

Wordt u Wijkcontactpersoon?
Onze parochiekern heeft een heel goed functionerende
groep Wijkcontactpersonen. Het team heeft wel versterking
nodig! Helpt u mee? Het kost u gemiddeld hooguit een half
uurtje per week, dus het is een overzichtelijke taak. Een
wijkcontactpersoon houdt contact met parochianen, in de
vorm van een kaartje of een bloemetje op belangrijke mo-
menten. Het is belangrijk werk. U onderhoudt contacten met
mensen die anders misschien niet veel contact met de
parochie zouden hebben, en u bent zo ook een beetje de
oren en ogen van de parochie. Drie keer per jaar is er een
vergadering met alle wijkcontactpersonen. Dan worden zij
bijgepraat over ontwikkelingen in de parochie, en zij wisse-
len ervaringen uit.

Op dit moment zijn er vacatures in de volgende wijken:
- Vlietwijk 1 (Badhuisstraat, Bethlehemstraat, Burg. Vernè-
  depark, Laan van Langenhorst, gedeelte Leidseweg,
  Nieuw Voordorpstraat, Noortheystraat, Parkstraat, Prof.
  Zernikelaan, Raadhuislaan, Stadwijkstraat, Tolstraat,
  Vlietzicht en Vredenhoeffstraat).

- Het gebouw Hofvliet.
 
- Bloemenwijk (Bijdorpstraat, Burg. De Kempenaerstraat,
  Crocusstraat, Hyacinthstraat, Kalkoenstraat, Papelaan,
  Pauwenstraat, gedeelte Schoolstraat, gedeelte W. de
  Zwijgerlaan, oneven nummers Wijngaardenlaan).
 
- Huize Adegeest.

Wilt u een tijdje wijkcontactpersoon zijn? Zoekt u dan
contact met de coördinator van de wijkcontactpersonen:
Mini Focke: minifocke@gmail.com of: 071-5613117

Spiritueel Café Voorschoten, zondag 4 fe-
bruari 2018
                     Spiritualiteit als ernstig spel 
 
Op zondagavond 4 februari aanstaande is in het Spiritueel
Café Voorschoten de antropoloog prof. dr. André Droogers
te gast.
 
Spiritualiteit is een ernstig spel. Ieder mens speelt de hele
dag met betekenisgeving zonder zich daar altijd bewust van
te zijn. Als het om spiritualiteit en levensbeschouwing gaat,
zijn de vragen vaak ook zo ernstig dat het speelse karakter
van zingeving onderbelicht blijft.

Houdt het machtskader bij een levensbeschouwing daar-
naast een eenduidige exclusieve visie in stand, dan wordt
het spel met alternatieve vormen van betekenisgeving
belemmerd. Er gaat iets verloren wat wezenlijk hoort bij de
mens als Homo Ludens, spelende mens. Spiritualiteit wordt
kwalitatief beter als het speelse aspect weer aandacht krijgt.
De zingevingsvragen komen in een ander licht te staan,
vooral ook als mensen zich bewust worden van de invloed
van machtsverhoudingen op hun manier van denken. To-
lerantie wordt bovendien bevorderd. 
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Vervolg Spiritueel Café
 
André Droogers (1941) was hoogleraar Culturele Antropo-
logie, in het bijzonder Religieuze en Symbolische Antropo-
logie, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na zijn
emeritaat in 2006 schreef hij ‘Zingeving als spel’ (2010),
‘God 3.0’ (2014), ‘Boodschap aan elkaar’ (2016) en ‘Kies-
wijzer levensbeschouwing’ (2017).
 
Plaats: Het Kruispunt, Schoolstraat 2 in Voorschoten.
Welkom vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur. De toegang en
de koffie en thee zijn gratis. Iedereen is welkom, zonder
aanmelding.
 
Het Spiritueel Café is een plek van ontmoeting op het
grensgebied van religie en cultuur. Een plaats waar ruimte
is voor verschillende vormen van geloven, beleven en
spiritualiteit.
 
Informatie:arendjaneshuis@gmail.com

Campagne: E-mailadressen - herinnering
Elektronische communicatie wordt steeds belangrijker. Ook
voor de parochie. In ons ledenbestand ontbreken heel veel
email-adressen (en ook telefoonnummers). Van januari tot
april voeren wij campagne om ons bestand compleet te
krijgen.
 
U helpt ons heel erg door ons de volgende gegevens te
mailen:
Naam en adres
E-mailadres
Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
 
U kunt dit mailen aan: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl,
met als onderwerp: Campagne E-mailadressen.
Wij verloten drie parochiekaarsen onder de parochianen
die ons hun gegevens hebben gestuurd.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
 
Dirk Gudde, locatiereferent

Vrouw in het Jodendom
In het Jodendom worden vrouwen beschouwd als gelijken
aan mannen. De verplichtingen en verantwoordelijkheden
van vrouwen zijn anders dan die van mannen, maar niet
minder belangrijk.
De gelijkheid van mannen en vrouwen begint op het hoogst
mogelijke niveau. In het Jodendom wordt God niet als alleen
mannelijk of vrouwelijk gezien, maar heeft God zowel
mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten. Man en vrouw zijn
geschapen naar Gods evenbeeld.

Volgens het Jodendom hebben vrouwen een grotere ‘bina’
(intuïtie, begrip, intelligentie) dan mannen. Er is gezegd dat
de aartsmoeders (Sara, Rachel en Lea) superieur waren
aan de aartsvaders in profetie. Vrouwen deden niet mee
aan de afgodendienst voor het gouden kalf. Volgens
sommige traditionele bronnen staan vrouwen dichter bij
Gods ideaal dan mannen.
Het Jodendom wordt doorgegeven via de moeder: iemand
is Joods als zijn of haar moeder een Jood is.

Man en vrouw zijn partners met een taakverdeling aanvul-
lend op die van de ander, evenwaardig en complementair.
De rol van de man zal zich meer in de synagoge, in het
leerhuis afspelen. Die van de vrouw is thuis, gericht op de
kinderen.

De vrouw bepaalt de reinheidswetten en de navolging
ervan. Van vele Rabbijnen in de loop van de eeuwen is het
bekend dat zij hun vrouwen raadpleegden over de Joodse
wet wat betreft de reinheidswetten (de kasjroet). De vrouw
ziet erop toe dat alle feestdagen kunnen worden gevierd
en dat alles in gereedheid wordt gebracht, en zij geeft de
eerste religieuze opvoeding aan de kinderen.

Volgens de Joodse traditie zijn er drie geboden die speciaal
gereserveerd zijn voor vrouwen: de challa, afscheiding van
wat deeg bij de broodbereiding, de rituele reiniging iedere
maand en het aansteken van kaarsen vlak voor het begin
van de Sjabbat en feestdagen. Het aansteken van de
kaarsen markeert officieel het begin van de heilige tijd van
de Sjabbat of feestdag voor het huis. Zodra de kaarsen zijn
aangestoken gaan de restricties voor de Sjabbat of feestdag
in. Deze geboden houden verband met het huis en de fa-
milie, waar de vrouw de eerstverantwoordelijke is. De be-
perkte deelname aan de synagogedienst betekent niet dat
vrouwen zijn uitgesloten van de Joodse religie, want het
Joodse leven draait niet om de synagoge, maar om het
huisgezin. 
Elizabeth Boddens Hosang, Katholieke Raad voor Kerk en
Jodendom (KRI)

Bij klachten over de verzending van De Augustinus 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 12 februari 2018 bij het Kerkelijk Bureau of
de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).
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Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar

Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar 
Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl 
E-mailadres: herder20@bart.nl 
Coörd. koster: 
   A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 
   e-mail: wessel91@zonnet.nl 
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. nummers: 
   NL73 INGB 0000 0201 43

Betaling misintenties: 
   NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie 
   voor: (desbetreffende naam vermelden)
Opgave misintenties: 
   C. v.d. Ham, Stoeplaan 4a, tel. 070-517 8486 
   e-mail: ceesvanderham@telfort.nl 
Euch. vieringen: zo 11.00 uur 
   Buurtcentrum Kerkehout: 
   iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur 
   Mariakapel: vr 9.00 uur 
   Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur 
Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364 
   E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl 
Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) 
   E-mail: hannekereuser@hotmail.com 
Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl 

  
 

Nieuws van Père Vincent

 
De Franstalige parochie heeft via een
nieuwsbrief regelmatig contact met
Père Vincent, pastoor Boro.
Omdat meerdere parochianen van De
Goede Herder benieuwd zijn naar het
werk van de voormalige pastoor van
de Franstalige parochie, kregen wij
van mevrouw Véronique Dullaart toe-
stemming om iets uit de nieuwsbrief te
vermelden in De Augustinus.
Na zijn studie en verblijf in de Abdij van
Saint Maurice, Zwitserland, van sep-
tember 2016 tot juni 2017, is Père
Vincent  teruggekeerd naar het Afri-
kaanse Burkina Faso. In Tougan,
hoofdplaats van de provincie Sourou,
heeft hij zijn parochie.
De drukke periode van feestdagen is
ook bijzonder druk voor Père Vincent,
die rond Kerst voor alle preken van
verschillende Missen en vieringen
heeft moeten zorgen. De mensen in
Burkina Faso hebben in deze tijd  te
maken met wind, stof en temperaturen

Agenda
Zondag 25 februari is onze jaarlijkse
oecumenische woord- en gebedsvie-
ring samen met de Kievietkerkge-
meenschap. Plaats: Kievietkerk. Aan-
vang 11.00u. Voorgangers; ds. J. de
Klerk en pastoor M. Hagen.
 
Vooraankondiging
Op zaterdagavond 24 maart wordt in
onze kerk de Johannes Passion van
J.S. Bach uitgevoerd door het kamer-
koor Zestien Wad en instrumentalisten
van het Holland Symfonie Orkest,
onder algehele leiding van Wim van
Herk. Dit belooft een bijzondere uitvoe-
ring te worden; nadere details  in de 
Augustinus van maart.

Gebedsintenties februari
Voor de intenties van de Mariadagka-
pel: 4,11 en 18 februari. Henk en An
Metkemeijer-Kloos: 4, 11 en 18 febru-
ari. Mat van Dael: 11 en 18 februari.
George Freriks: 4 februari. Erri Zanin-
Otten: 4 en 18 februari. Reinout Barge:
18 februari. Voor de intenties van de
familie Barge: 18 februari. Caspar
Kerckhoff: 18 februari. Loek en Ria
Kampschöer-Olieslagers: 18 februari.
 Toos Beks-Otten: 11en 18 februari.
Willy Zeevenhooven-Blonk: 11en 18
februari. Theo en Ank van Deursen-
Hakkeling: 11 en 18 februari. Harry
Lambers: 4 en 18 februari. Rie Scheffer
11 en 18 februari. Sjoerd van der Werf:
11 en 18 februari. Carla Lak-Krootjes:
11 februari. Paul Deiters: 4, 11 en 18
februari. Maria Putman Cramer: 4, 11
en 18 februari. Regien Moussault-
Lampe: 4, 11 en 18 februari. Tilly Mer-
ckelbach-van Beek; 4, 11 en 18 febru-
ari. Hélène van Schaik-van den Berch
van Heemstede: 4, 11 en 18 februari.

van boven de 30 graden.
Behalve het bezoek van de premier
van het land op 16 december aan de
pastorie - een gelegenheid om te ver-
tellen over de initiatieven van Père
Vincent voor de jongeren, is zijn dage-
lijks werk gewijd aan ontmoetingen
met verschillende gemeenschappen
(de parochie telt maar liefst 52 dorpen)
om sacramenten toe te dienen en om
mensen te steunen. Zo heeft hij de
groep van Franstalige mensen uit
Tougan en Kassoum kunnen ontmoe-
ten, en de echtgenotes van de cate-
cheten. Ook heeft hij alle 32 cateche-
ten één voor één ontmoet. 
Samen met de catecheten zal Père
Vincent missalen, lectionaria en boe-
ken voor de catechese gaan vertalen
in Samo, de lokale taal in Tougan. Ook
de evangeliën van Matteus en Marcus
en de psalmen moeten nog vertaald
worden. Een opleiding in vertalingtech-
nieken is gepland op 26 januari.
In de parochie is ook een betere orga-
nisatie ingevoerd om de Communie te
brengen aan zieken en bejaarden. Dat
doen de zusters en de catecheten van
de stad.
Op Eerste kerstdag is Père Vincent zelf
naar veel mensen gegaan, die niet in
staat waren om naar de Mis te gaan.
Wat een verwondering en dankbaar-
heid van die mensen die hem hebben
begroet met de woorden: “ U brengt
ons het mooiste en dierbaarste wat er
is. Vandaag is het echt feest”.
 
Verschillende projecten geven extra
steun
Père Vincent: “Hartverwarmend, zoals
de steun van verschillende kanten
komt.  Vrienden die de mensen in
Tougan misschien niet kennen, maar
die wel vrienden in het geloof en in ons
hart zijn. De leerlingen van de school
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Derde Bazaar in de Sint
Jozefkerk
Binnenkort, op zaterdag 10 maart a.s.,
wordt de derde Bazaar georganiseerd
in onze Sint Jozefkerk. De Bazaar-
werkgroep is al druk bezig met uitzoe-
ken en sorteren! U kunt spullen naar
de pastorie (Van Cranenburchlaan 31)
brengen op maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 en 12.00 uur!

Voor elck wat wils, Bazaar 2017.          
Foto: Trees Hoogenboom.

Een herinnering aan de
Kerstnacht van 2017...
In de kerstnacht gebeuren bijzondere
dingen. Zo hebben we in Wassenaar
een Kindeke Jezus dat vorig jaar door
de kapelaan is gezegend. Het is al in
alle Wassenaarse kerken gebruikt bij
de verschillende gezinsvieringen:
vorig jaar in alle drie de kerken en dit
jaar in de Sint Jozef en de Sint Willi-
brordus. Het Kindje moest daarvoor

Kerstnacht, 24 december 2017.                   
Foto: LB.

wel op Kerstavond op en neer om van
Kleuterkerk in de Jozef in de gezins-
viering van de Willibrordus te zijn om
vervolgens terug te keren naar de
Jozef voor het Kindje wiegen. Het ritje
terug van Willibrordus naar Jozef ge-
beurde op een bijzondere manier.
Emmy (die net enkele dagen daarvoor
weer oma was geworden) nam het
mee voorin de scootmobiel. Het woei
hard die avond. We vroegen ons ook
wel even af of ze niet zou worden
aangehouden door zo met een pop
over straat te gaan. Wellicht dat niet
iedereen daar zonder meer het Kindje
Jezus in zou herkennen...Maar het is
allemaal goed gegaan. Emmy als
Maria op de scootmobiel als ezel
bracht het Kindje naar (de) Jozef.
 
MdM
 

van de Abdij in Zwitserland hebben een
liefdadigheidsactie gehouden om de
mensen in de omgeving van Tougan
te steunen.
Een bijzonder mooi jaar 2018 gewenst,
vol mooie ontmoetingen en liefdevolle
momenten!”
 
Véronique Dullaart-Kohler
 
Mevrouw Dullaart heeft een bankreke-
ning geopend waarop giften voor het
werk van pastoor Boro kunnen worden
gestort. Deze giften worden door pas-
toor Boro begruikt om bijvoorbeeld
graan en maïs te kopen. Hij kan dit dan
geven aan mensen die niets te eten
hebben. In een volgende editie wordt
meer over de besteding van het geld
uitgelegd. Mevrouw Dullaart heeft via
een app regelmatig contact met pas-
toor Boro; maandelijks worden de gif-
ten naar Burkina Faso overgemaakt.
Indien u iets wilt geven, het banknum-
mer is: NL75 ABNA 0810 2933 66  t.n.
v. V.M.L. Dullaart-Kohler. U kunt erbij
vermelden: pastoor Boro.
HR

Toekomst kerken Wassenaar
Het is de afgelopen maand even stil
geweest rond het keuzeproces over
wat in Wassenaar de centrale kerk
moet worden voor de vieringen. Het
bestuur heeft echter niet stil gezeten.
Na de ingelaste vergadering eind ver-
leden jaar over dit onderwerp zal het
bestuur op 24 januari vaststellen wat
zijn standpunt is omtrent die keuze.
 
Vervolgstappen
Op donderdagavond 1 februari zal er
een overleg zijn van het parochiebe-
stuur en het pastoraal team, met de
beheercommissies en de pastoraat-
groepen van Wassenaar. Op die
avond zal het bestuur het proces toe-
lichten en zijn standpunt bekendma-
ken. Zo snel mogelijk daarna zal in de
parochiekernen, na de weekendvierin-
gen, gesproken worden met de paro-
chianen. De reacties zullen net als bij
de vorige bijeenkomsten geïnventari-
seerd worden.
 
Tenslotte de bisschop
Vervolgens maakt het bestuur zijn
definitieve weging en formuleert zijn
voorgenomen besluit. Dit besluit wordt
met het reeds opgestelde rapport van
de commissie en verdere relevante
informatie naar de bisschop gestuurd.
Daarna is het aan de bisschop om dit
voorgenomen besluit te bevestigen of
niet. We hopen dat zijn antwoord voor
de zomer gegeven wordt.
 
Pastoor Michel Hagen

Op 10 maart a.s. komt u natuurlijk naar
onze gezellige Bazaar in de Sint Jozef-
kerk (Parklaan 28) om te kijken of er
soms een artikel is wat waard is om
aangeschaft te worden tegen een
kleine prijs. Uw spullen, en uzelf: van
harte welkom. De opbrengst is voor
een nader te bepalen goed doel, en
voor de kerk zelf. Er is zeker koffie met
wat lekkers. En het is gezellig! Kom
kijken, kom meedoen met de loterij
(heel veel leuke prijsjes!), er is zeker
wat van uw gading bij!
 
EvdW

Gezinskerk Wassenaar
4 februari: St. Willibrordus, 9.30 uur
Kinderwoorddienst, Maria Lichtmis
11 februari: St. Jozef, 11.30 uur Kleu-
terkerk, genezing van de lamme
18 februari: St. Willibrordus, 9.30 uur
Kinderwoorddienst, Start van de
Veertigdagentijd
4 maart: St. Willibrordus, 9.30 uur
Kinderwoorddienst, de Eucharistie
11 maart: St. Jozef, 11.30 uur Kleuter-
kerk, Brood en Wijn
23 maart: “Sloep” bij de St. Willibror-
dus, 15.30 uur, versieren palmpaasstok
25 maart: St. Willibrordus, Palmzon-
dag, feestelijke intocht met palmpaas-
stokken, 9.30 uur Kinderwoorddienst,
De Goede Week
 
MdM
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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 9.00 - 12.00 uur 
E-mailadres secretariaat:
  secretariaat@sintjozefwassenaar.nl
Website:
  www.sintjozefwassenaar.nl
Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij
  e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl
Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW)
  kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl
Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364
  e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

IBAN Bankrek. nrs.:
  NL06 RABO 0368 0667 38
  NL51 INGB 0000 3892 36
  Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96
Intenties:
  Mw. H. Th. Bredie-Bosman, tel. 070 - 512 1142
  v. Z. v. Nijeveltst. 487, 2242 MC  Wassenaar
Vieringen:
  Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur,
  za om de 2 weken, 19.00 uur
  Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur
  Sacramentskapel geopend:
  Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur
Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo
  Voorzitter: Gabrie Lansbergen
  e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

 

Geen eenvoudige taak.  Laten wij
hopen en bidden om met wijsheid tot
goede beslissingen te komen. In dit
JAAR VAN GEBED  kunnen wij mis-
schien allen ons steentje bijdragen.
Doet u ook mee ? .... 'Licht overdek mij,
vuur mij aan'.
Na drukke weken met  een aantal uit-
vaartvieringen -  waarin de griepgolf bij
organist/dirigent en een aantal koorle-
den had toegeslagen - heeft de Mag-
nificat Cantorij op 23 januari j.l.  haar
jaarvergadering gehouden. Ook is
parochiebreed de ALPHA -cursus
weer gestart met ongeveer veertien
deelnemers. Een mooie gelegenheid
voor verdieping van ons geloof.

Onderweg
Licht dat ons aanstoot in de morgen //
aanhoudend Licht dat overwint
Een mooi lied datvaak gezongen
wordt. Na alle donkere dagen, weken,
zien we in deze kortste maand van het
jaar, steeds meer licht terugkomen.
'Licht in de morgen'........
Voor mijn gevoel geeft het energie om
iets nieuws op te  pakken en waar te
maken.
In de voorbije maand waren we veel
bezig met het invullen van de in rap
tempo opeenvolging van feesten .....
Sinterklaas ....Advent....Kerstmis...Nieuw-
jaar.. En daarna weer opruimen van
kerststal en spullen.
Vele handen hebben in deze weken er
weer aan bijgedragen om alles mooi ,
zinvol, en waardig te laten  verlopen. 
Daarna is alles ook weer opgeruimd en
schoon gemaakt. Dat zijn Klussen met
een grote K! Hulde en dank aan allen.
Even  nog een speciaal woord van
dank aan middenkoor The New Voi-
ces!  In de Kerstnacht hebben zij voor
het laatst hun bijdrage gegeven in de
vieringen in de Sint Jozefkerk. Helaas
zijn zij  - na ruim achttien jaar - als koor
gestopt.  Jammer! Mocht je graag wil-
len blijven zingen in onze Sint Jozef en
dan ook willen repeteren met een iets
ander repertoire, kom dan op dinsdag-
avond 20.00 uur naar SION om te
luisteren en mee te zingen met de
Magnificat Cantorij.
Vaak hebben wij even rust en bezin-
ning nodig om weer tot nieuw inspiratie
te komen...
'Licht overdek mij , vuur mij aan'. ...
Voor een aantal 'wijze' mensen van
onze drie parochiekernen wordt het
een jaar waarin moeilijke beslissingen
moeten worden genomen over onze
drie kerken en vieringen .
'aanhoudend  Licht dat overwint'.

De Bloemengroep zorgde voor smaakvolle
versiering. Foto: Koos Odijk.

Deze maand begint de voorbereiding
naar Pasen.  Aswoensdag....Vasten-
tijd...doet u mee? Huh,  vasten? 'hoor'
ik u bijna denken. Toch een achter-
haald begrip, minder snoepen, eten,
drank. Dat is ook niet het wezenlijke
van de vastentijd.  Het is meer dat wij
ons bezinnen op welke wijze wij beter
kunnen gaan leven en onze geloofsbe-
leving verdiepen. Hoe kunnen wij meer
onze (kostbare?) tijd aan hulp en aan-
dacht aan anderen geven? Ongetwij-
feld zal ons pastoraal team hier de
komende weken ook aandacht aan

rondgebracht door onze wijkcontact-
personen! Uw kerkbijdrage is nodig,
dank voor uw goede gaven!
'Veel stemmig Licht om aan te horen 
//  zolang ons hart nog slagen
geeft........
Licht....laatste woord van Hem die
leeft'....
Dat Licht wens ik u van harte,
 
Thea den Hollander-van Leeuwen
 
 
 

besteden.
Zoals altijd wordt aan u een bijdrage
voor de jaarlijkse Vastenactie ge-
vraagd. (Zie elders in dit blad).
Noteer alvast in uw agenda  ........ za-
terdag 10 maart Bazaar in onze Sint
Jozefkerk! Heeft u nog leuke mooie
bruikbare spullen voor de bazaar?
Deze kunnen afgegeven worden in de
pastorie, tussen 09.00 en 12.00 uur,
van maandag tot en met vrijdag.
Niet alleen de Vastenactie, u heeft in-
middels reeds de brieven van de Kerk-
balans in uw brievenbus gevonden,

Veel werk door bedrijvige handen! Foto: Koos
Odijk.
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In memoriam Cornelis
(Kees) van der Zalm
Geboren (10-11-1938 ) en ge-
togen in Wassenaar overleed
Kees op Kerstmorgen in Duin-
stede. Hij was een man van
inzicht en perfectie als het ging
over de aarde en technische
vaardigheden. Daarom lazen
we het scheppingsverhaal uit
het boek van de kloosterge-
meenschap van Iona en het
verhaal van Jozef en Maria met
de opgroeiende Jezus. Vader
en opa zijn - ondanks studie en
werk - bracht hij in zijn energie
en kracht naar buiten. Vakkun-
dig en creatief was hij t.o.v.
kinderen en kleinkinderen. In
het R.K. schoolbestuur zorgde
hij voor de gebouwen en de
daaraan gekoppelde finan-
ciën. Alles moest goed in el-
kaar zitten. In de viering heb-
ben wij ook Els ( Westgeest)
zijn eerste vrouw herdacht en
de nieuwe tijd met Wenda. Met
kinderen en kleinkinderen en
velen die hem kenden hebben
wij bij zijn laatste  levensjaren
vol liefdevolle verzorging stil
gestaan. Wij wensen zijn hele
familie Gods kracht en zegen
over de komende jaren.
Leo Elshout
 

Herinnering aan Catha-
rina (Tini) van der Zalm
Geboren op 31 december
1930 en gestorven op 3 janua-
ri in Rijswijk overleed - een
week na Kees - zijn zus. Zij is
opgegroeid in Wassenaar en
haar eerste werkkring was bij
de bank, waar zij zich bezig
hield met de toen nog vele
soorten vreemde valuta. Later
werd zij gastvrouw op de pas-
torieën van Rotterdam, Brielle
en Bleiswijk waar Jan Smit
pastoor was. In de viering
lazen wij: 'Alles heeft zijn tijd'
uit Prediker en het Evangelie
over Martha en Maria. Haar
leven was een beetje het di-
lemma tussen het geestelijk en
het wereldlijke leven. Haar
pastoor en haar godsvrucht
hebben haar erdoor geholpen.
Daarom kon zij zeggen:" Laat
mij, O Heer, mijn leven in Uw
handen leggen en leer mij tel-
kens weer: 'Uw wil geschiede'
zeggen." Ook nu weer kwa-
men familie en kennissen bij-
een en met de broers verenigd,
die in Canada zijn, hebben wij
voor haar eeuwige rust bij de
Heer gebeden.
Leo Elshout

In vrede: Cornelia Bar-
bara Wilhelmina van
den Berg - van Rijn.
Met veel familie, vrienden en
vriendinnen, kennissen, paro-
chianen en zorgverlenenden
hebben wij in een heel mooie
Eucharistieviering, een mooi
voorgedragen lezing en schit-
terende voorbeden afscheid
genomen van deze lieve moe-
der en betrokken oma. Ook zij
is geboren Wassenaarse
(17-04-1928) en overleden in
haar geboortedorp op 3 janua-
ri j.l.'Als alles je verlaat, blijft
nog altijd de liefde over.,' stond
op de kaart. Kapelaan Boris
vertolkte Jezus' boodschap en
koppelde het aan de familie--
ervaringen van dit gezin. Hij
vroeg hen bij elke keer wan-
neer zij bijeen waren, om te
kijken naar het theezakje dat
het water kleurt en geur geeft
en warmte en liefde. Dit door-
drenkt je lichamelijk en gees-
telijk. Dit is een beeld van Moe-
der, een beeld van Leven in
Jezus' geest. Moeder Corrie
had een groot contact met de
Moeder Gods en daarom gaf
kapelaan Boris de familie een
handgemaakte Mariavoorstel-
ling ter herinnering aan hun
moeder, die de Moeder, hulp
der Christenen, zag als haar
altijddurende bijstand.
Leo Elshout

Misintenties
Donderdag 1 februari: Kees van der
Zalm; Catharina van der Zalm; Corne-
lia Barbara Wilhelmina van den Berg--
van Rijn // zaterdag 3 en zondag 4
februari: Catharina van der Zalm; Kees
van der Zalm; Cornelia Barbara Wilhel-
mina van den Berg-van Rijn; Petronel-
la van der Hulst-Zoet; Aad den Hollan-
der // dinsdag 6 februari en donderdag
8 februari: Kees van der Zalm; Catha-
rina van der Zalm; Cornelia Barbara
Wilhelmina van den Berg-van Rijn //
zondag11 februari: Catharina van der
Zalm; Cornelia Barbara Wilhelmina
van den Berg-van Rijn // dinsdag 13 en
donderdag 15 februari: Catharina van
der Zalm; Cornelia Barbara Wilhelmina
van den Berg-van Rijn // zaterdag 17
en zondag 18 februari: Nel van Steen--
van Leeuwen // dinsdag 20, donderdag
22, zondag 25 en dinsdag 27 februari:
Voor het welzijn van de gemeenschap
van de Sint Jozefparochiekern. 

Kerstversiering december 2017.                      
Foto: Koos Odijk.

Kerstviering Adelbertcollege, 21 december
2017. Foto: Marian Noordover.
Voor opgave van verhuizin-
gen of vragen over de bezor-
ging kunt u zich wenden tot
de pastorie, maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 12.00
uur, telefoon 070 5114262. Of
via de e-mail: secretari-
aat@sintjozefwassenaar.nl
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Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar
Kerk:
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
tel. 070 - 511 8133 (De Sloep)
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl
spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur
opgave misintenties: op spreekuur of telefoon
Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl
Beheerder Sloep:
Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133,
privé: tel. 06 - 1666 7774
Referent voor Sint Willibrordus parochiekern:
diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364
e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl
Coördinator-liturgie (lid pastoraatgroep):
ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook Lit. Agenda op blz. 16/17):
zo. om 09.30u, za. om de 2 weken om 19.00u
wo. om 09.00u
Mariakapel open:
09.30-16.30u (m.u.v. maandag)
IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s):
NL95 INGB 0000 1164 56
Beheercommissie:
Voorz. / Secr.: Joke Meijer-van der Aa,
adres: zie Kerk,
tel. 070 - 511 4624
Redactie voor parochieblad en voor website:
Louis Brackel (afgekort als LB):
louis@brackel.info,
tel. 06 - 260 260 05

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

                                     Bron: heiligelebuinus.nl

Blasiuszegen 
Op zondag 4 februari wordt vóóraf-
gaande aan de viering (aanvang daar-
van 09.15u) weer de Blasiuszegen
gegeven. Volgens een Middeleeuwse
traditie is deze zegen vooral bedoeld
ter voorkoming van keelaandoeningen
en andere kwalen. 
De heilige Blasius, wiens liturgische
feestdag 3 februari is, zou kort voor zijn
marteldood een jongetje hebben gene-
zen dat door een visgraat in zijn keel
dreigde te stikken.  
Bij het geven van de Blasiuszegen
houdt de priester daarbij twee gewijde
kaarsen, in Andreaskruisvorm verbon-
den, onder de kin van de gelovige
terwijl hij bidt: "Moge God u op voor-
spraak van de heilige Blasius bevrijden
van keelziekten en andere kwalen in
de Naam van de Vader en de Zoon en
de Heilige Geest".                   LB

De onrechtvaardige rechter
en de weduwe  
(vgls Lucas hoofdstuk 18
vers 1 - 8)
 
Geconfronteerd met de onverschillig-
heid van een rechter, die zich aan geen
mens iets gelegen liet liggen, zocht een
weduwe haar toevlucht tot haar enige
wapen: onophoudelijk doorgaan met
hem lastig te vallen, en met haar ver-
zoek aan hem haar aan haar recht te
helpen.
En juist dankzij deze volharding bereikt
zij haar doel. De rechter gaat op een
bepaald moment in op haar verzoek,
niet omdat hij tot medelijden is bewo-
gen, niet omdat zijn geweten hem ertoe
dwingt; nee, hij geeft eenvoudigweg
toe: 'omdat ze zo lastig is, zal ik deze
weduwe aan haar recht helpen; anders
komt ze me uiteindelijk een klap in mijn
gezicht geven'.

 
Uit deze parabel trekt Jezus een twee-
voudige conclusie: als de weduwe erin
is geslaagd de onrechtvaardige rech-
ter om te praten met haar niet aflaten-
de verzoeken, hoeveel te meer zal dan
niet God, die een goede en rechtvaar-
dige Vader is, 'recht doen aan zijn
uitverkorenen die dag en nacht tot Hem
om hulp roepen'; en bovendien 'zal hij
hen niet lang laten wachten', maar zal
'spoedig' handelen.

(Afbeelding: Bernadette Lopez/Evangile et
peinture. Detail: Luc. 18, 1-8)

In Memoriam
Op 4 januari jl. is mevrouw
Maria Catharina Koot op 97-ja-
rige leeftijd overleden.
Haar laatste woonadres was
het Amaliahof  Van Zuylen van
Nijeveltstraat 469.
De uitvaart heeft plaats gevon-
den op donderdag 11 januari,
waarna zij is begraven op ons
kerkhof.
 
Moge zij rusten in vrede

 
Daarom moedigt Jezus ons aan 'zon-
der de moed te verliezen' te bidden.
Allemaal hebben we wel eens momen-
ten dat we ons moe voelen en ontmoe-
digd zijn, vooral als het gebed zonder
effect lijkt. Het gebed is een hulpmiddel
om het geloof in God te bewaren en op
Hem te vertrouwen ook als wij zijn wil
niet begrijpen.
Hierin heeft Jezus zelf – die zoveel
bad! – ons het voorbeeld gegeven.
 
In de Brief aan de Hebreeën staat 'In
de dagen van zijn sterfelijk leven heeft
Hij onder luid geroep en onder tranen
gebeden en gesmeekt tot God, die
Hem uit de dood kon redden. Om zijn
vroomheid is hij verhoord'. Op het
eerste gezicht lijkt deze uitspraak on-
waarschijnlijk, want Jezus is immers
gestorven aan het kruis.
 
De verwijzing naar de smeekbede die
God heeft verhoord, betreft het gebed
van Jezus in Getsemane. Overvallen
door angst voor wat komen gaat, bidt
Jezus tot de Vader dat deze de kelk
van het lijden van Hem wegneemt,
maar zijn gebed is doordrongen van
het vertrouwen in zijn Vader en Hij
vertrouwt zich volledig toe aan zijn wil:
“Maar”, zegt Jezus, “niet mijn wil, maar
uw wil geschiede” (Mt. 26,39). Het doel
van het gebed komt op de tweede
plaats; daarom is de relatie met de
Vader het allerbelangrijkste.
 
En dat is wat het gebed doet: het
transformeert ons verlangen en vormt
dat volgens de wil van God, welke die
ook is, want wie bidt, verlangt op de
eerste plaats naar de vereniging met
God, die barmhartige Liefde is. 
    
                                   Paus Franciscus
Bron: KN
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                                                       Foto: MdM

Op 14 februari is het       
Aswoensdag: aanvang van
de veertigdagentijd
 
Op woensdag 14 februari is het As-
woensdag en begint de veertigdagen-
tijd weer.
De veertigdagentijd is de periode van
boete, bekering en gebed vóór Pasen,
lopend van Aswoensdag tot aan de
avondmis van Witte Donderdag.  
 
Askruisje
Op Aswoensdag ontvangt de gelovige
in de eucharistieviering, die het offi-
ciële begin van de veertigdagentijd
markeert, het zogeheten 'askruisje'.
De priester zet met as op het voorhoofd
van de gelovige een kruisje, ten teken
dat hij een tijd van bezinning, bekering
en boete ingaat.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOOT: In Wassenaar is er op As-
woensdag in de St. Jozefkerk om
19.00u een gezamenlijke eucharistie-
viering; tijdens deze viering wordt het
askruisje aan de kerkgangers gege-
ven. 
Voorbereiding op Pasen: Jezus
Christus roept op tot bekering: Hij
vraagt de mens om zich vrij te maken
van alle zonden, preoccupaties en
beslommeringen die de weg tot het Rijk
Gods versperren.
   
Boetedoening. 
De Kerk heeft steeds geleerd, dat be-
kering niet eens en voor altijd gegeven
kan zijn, maar steeds opnieuw moet
worden beleefd en nagestreefd. De
gelovige christen zondigt immers re-
gelmatig, en raakt daardoor het zuive-
re zicht op God kwijt. Hij moet zich
steeds opnieuw bekeren, en boete
doen voor zijn misstappen.
De veertigdagentijd is in de katholieke
traditie bij uitstek de tijd van hernieuw-
de bekering, en dus ook de tijd voor
boetedoening.
Wij kunnen onze boetvaardigheid op
verschillende manieren uiten.
 

 
Er wordt vooral op drie vormen de
nadruk gelegd: het gebed, de aalmoes
en het vasten. 
Vroeger speelde het vasten in de
veertigdagentijd een hoofdrol.
De veertigdagentijd werd daarom ook
wel  'de Vastentijd' genoemd. 
De naam 'veertigdagentijd': de periode
vanaf  Aswoensdag tot Pasen omvat
zes weken en vier dagen (dus 46 da-
gen). Maar omdat op zondagen niet
wordt gevast, blijven er tot Pasen 40
werkelijke vastendagen over.  
Bron: RKK.nl                    LB 
 

Bron: semanasantahondon.blogspot.nl

* het is u waarschijnlijk al opgevallen:
zij gaan tijdens een eucharistievie-
ring voortaan direct na het Heilig,
Heilig t/m de acclamatie direct na de
consecratie, knielen vóór het altaar,
dit uit eerbied voor het wonder dat
God onder ons komt tijdens de con-
secratie.

* misschien is u ook opgevallen dat
aan het tenue van de misdienaars 2
dingen zijn toegevoegd: zij dragen
voortaan een houten kruisje aan een
koordje om de hals en een singel om
hun middel; deze laatste is dan in de
liturgische kleur van die zondag, 

Misdienaars 
Wij zijn erg blij dat er sinds kort een
opleving is voor wat betreft de bereid-
heid van jongelui van de basischool-
leeftijd, om tijdens de zondagse vierin-
gen misdienaar te willen zijn. 
Zo hebben wij op dit moment maar
liefst 8 jonge misdienaars, het zijn:
Bernard, Julia, Nicola, Marleen, Rian-
ne, Olivia, Sabine en Laura.
Kapelaan Boris Plavčić heeft ze inmid-
dels ook catechese over de H. Mis
gegeven, hierbij toonden ze met diver-
se vragen veel interesse.
U zult ze nu regelmatig zien assisteren
bij de vieringen op zondag. 
Ik wil hierbij niet ongenoemd laten dat
deze uitbreiding van het aantal misdie-
naars te danken is aan de inspannin-
gen van Mirjam Aerden en het gebed 
hiervoor tijdens de Aanbidding op vrij-
dagavond. 
Wij hopen - met u neem ik aan - dat het
enthousiasme van deze 8 jongelui om
misdienaar te willen zijn, langdurig zal
zijn. 
Op de recente foto hierboven, ziet u
niet minder dan 6 van hen, die op
speciaal verzoek van kapelaan Boris
Plavčić bij een viering op zaterdagmor-
gen assisteerden.
 
NOOT: 

       Louis Brackel  / coördinator-liturgie
 

Het Huiszegenkaartje 2018 
Op zondag 7 januari 2018 zijn de
Huiszegenkaartjes voor 2018 na af-
loop van de viering aan de kerkgangers
uitgereikt.
Deze kaartjes zijn voor de 3  Wasse-
naarse parochiekernen door onze pa-
rochiaan Erik van Blerk aangeschaft
als gift aan de parochie.
  
Betekenissen van de aanduiding 
'C+M+B' 
(1) 'De Drie Wijzen'
Deze letters 'C+M+B' worden in ver-
band gebracht met de namen die van-
uit de traditie aan de wijzen uit het
oosten zijn gegeven: namelijk Caspar,
Melchior en Balthasar. 
(2) Zegentekst
Maar deze letters betekenen nog
meer. Zij zijn ook de beginletters van
de zegentekst "Christus Mansionem
Benedicat", vertaald “Christus zegene
dit huis”. 
(3) Openbaring
De letters worden ook in verband ge-
bracht met de drievoudige openbaring
van de Heer. Kerstmis is het feest van
de openbaring aan alle mensen. Deze
openbaring van God wordt gevierd met
Driekoningen, bij het feest van de Doop
van de Heer en bij het eerste wonder
van Christus in Kana.
Zo wijzen de letters ook naar deze
feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de
aanbidding van de Wijzen (Magi) en de
Doop van de Heer in de Jordaan (Bap-
tisma).
LB                    Bron: katholiekgezin.nl 
  

29

Sint Willibrordus - Wassenaar



Voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden
tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen,  tel. 070-511.8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl 

In Memoriam
Op oudjaarsavond 31 decem-
ber 2017 is op 89 jarige leeftijd
overleden mevrouw Hendrika
Agnes Clazina Konings. Haar
laatste woonadres was in SWZ
Willibrord aan de Poortlaan 20.
De uitvaartplechtigheid heeft
in onze kerk op 5 januari plaats
gevonden, waarna zij is begra-
ven op ons kerkhof. 
Op 2 januari j.l is mevrouw
Wilhelmina Margaretha Cor-
nelia van der Zwet-Zonneveld
overleden.  Ze heeft de leeftijd
bereikt van 97 jaar. Ze was
weduwe en woonde al geruime
tijd in de zorginstelling SWZ
Willibrord  aan de Poortlaan
20. De uitvaartplechtigheid heeft
in onze kerk op 9 januari plaats
gevonden, waarna zij op ons
kerkhof is begraven. 
 
Mogen zij rusten in vrede. 

Misintenties
 
Zaterdag 27 januari: Maria Koot,
Wilhelmina van der Zwet-Zonne-
veld, Hendrika Konings, Adrianus
Overdevest, Adriana Hessing-Ruig-
rok van de Werve, Johanna Schoor-
l-Verhart, Helena Maria van Maren--
Peters en haar zoon Frank
Zondag 28 januari: Maria Koot,
Wilhelmina van der Zwet-Zonne-
veld, Hendrika Konings, Adriana
Hessing-Ruigrok van de Werve,
Adrianus Overdevest, Johanna
Schoorl-Verhart, Ton en Riet Bak-
ker-van der Ham
Woensdag 31 januari: Hendrika
Konings, Wilhelmina van der Zwet--
Zonneveld, Maria Koot.
Zondag 4 februari: Cornelis van
der Kooy, Familie Oosterveer-Com-
pier, overleden ouders Hooge-
veen-Meijer en hun dochters Con en
Dré, Cornelia Hoogeveen-Meijer (j-
rgt), Sophia Domen, Ingrid Eldering,
Hendrika Konings, Wilhelmina van
der Zwet-Zonneveld, Maria Koot.
Woensdag 7 februari: Hendrika
Konings, Wilhelmina van der Zwet--
Zonneveld, Maria Koot.
Zaterdag 10 februari: Hendrika
Konings, Wilhelmina van der Zwet--
Zonneveld, Maria Koot.
Zondag 11 februari: Joannes en
Johanna van der Holst-van der Poel,
Maria van den Eijkel-van der Gracht,
Loek van Veen, Ton Gordijn, Hen-
drika Konings, Wilhelmina van der
Zwet-Zonneveld, Maria Koot.
Woensdag 14 februari: Maria
Koot, Hendrika Konings, Wilhelmina
van der Zwet-Zonneveld.
Zondag 18 februari: Hein Baijer,
Elisabeth de Groot-Slats, Maria
Koot, Hendrika Konings, Wilhelmina
van der Zwet-Zonneveld.
Woensdag 21 februari: overleden
ouders Hoogeveen-Meijer en hun
dochters Con en Dré.
Zondag 25 februari: Ton en Riet
Bakker-van der Ham, Erik Vreezen,
overleden ouders Kerklaan-van der
Laar, Johanna van der Riet-Bartels.
Zondag 4 maart: familie Ooster-
veer-Compier,  Cornelis van der
Kooy, Sophia Domen (jrgt), Ingrid
Eldering

Dankbare terugblik op mooie
Kerstvieringen en
Oudjaarsviering 
We kijken met genoegen terug op een
- kun je wel zeggen - veelheid van
vieringen met Kerstmis en Oudjaar,
met name ook het grote aantal kerk-
gangers stemt tot vreugde. 
De 1e Kerstviering was de gezinsvie-
ring op Kerstavond. Deze viering werd
geleid door diaken Brink. Emmy van
der Wilk begeleidde met de piano en
met een gelegenheidskoortje van een
aantal kinderen en ouders, het zingen
van een aantal kerstliederen.
Er waren in totaal ca. 350 (groot)ou-
ders met kinderen in de kerk. Na bin-
nenkomst van de diaken met de kinde-
ren, die zich verkleed hadden als
Maria, Jozef en de herders, werd het
kerstverhaal verteld door een paar
kinderen. Vervolgens las de diaken het
kerstevangelie, waarna hij tezamen
met de verklede kinderen het Kindje
Jezus in de kerststal legde.
Het was weer een fijne, warme gezins-
viering, waar ook de gezinswerkgroep
met tevredenheid op kan terugkijken.

De Nachtmis op Kerstavond werd
eveneens druk bezocht: ca. 450 kerk-
gangers kwamen in deze viering Kerst-
mis meevieren. Pater Bouman en dia-
ken Brink gingen voor in deze mooie
en stemmige viering. Pro Deo zorgde
onder leiding van Thom van Leeuwen
voor een zeer mooie muzikale omlijs-
ting, het betrof bij elkaar een uitgebreid
scala van gezangen. 
Op Kerstmorgen 25 december ging
pastoor Hagen voor in de dagmis, die 
door ca. 180 kerkgangers werd mee-
gevierd. Ook nu zorgde Pro Deo voor
een mooie muzikale omlijsting. 
Vervolgens was er op Oudjaarsavond
in onze kerk de - jaarlijks tussen onze
kerk en de Dorpskerk roulerende -
oecumenische Oudjaarsviering.

 
De ca. 250 kerkgangers konden tijdens
de viering genieten van het gezang van
ons - met een tiental leden van andere
koren in Wassenaar versterkte - koor
Pro Deo. De vier voorgangers onder
leiding van pastoor Michel Hagen,
hadden het thema 'Wees niet bang'
gekozen voor deze viering en dat
thema kwam dus uitgebreid in ieders
preek aan de orde.
Na afloop was er het gebruikelijke
genoeglijke samenzijn onder het genot
van glühwein en oliebollen. 
Tenslotte was er voor de parochianen
van onze parochiekern op zondag 7
januari, tijdens het koffiedrinken na de
viering, gelegenheid om elkaar een
'Zalig Nieuwjaar' te wensen; van deze
gelegenheid werd uitgebreid gebruik
gemaakt. 
Ik kan deze terugblik niet afsluiten
zonder een welgemeend 'dank-je-wel'
aan allen (het zijn er veel te veel om
apart te noemen), die in de voorberei-
ding én de uitvoering hebben meege-
werkt aan het welslagen van deze
vieringen in onze parochiekern:
                     HULDE !!!                 LB

Kerstal St. Willibrordus                     Foto: MdM
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De Augustinus-kids

Deze kapla/playmobiel kerk is gemaakt door Dinand (8 jaar) van de Joannes de Doper.

De tekst op deze pagina komt grotendeels van www.
hagenpreken.nl; de website van onze pastoor. Wil je jouw
tekening achter op de Augustinus? Stuur hem dan in!

Naast elkaar zitten in de Kerk
Dinand (8 jaar) heeft van Kapla (houten
plankjes) en playmobiel een kerk ge-
maakt. Hij gaat zelf graag naar de kerk,
omdat er over Jezus wordt verteld en
het oude verhalen zijn. Toen hij de kerk
aan het bouwen was zei hij: "Niemand
mag alleen zitten in de kerk." Dus
daarom zit iedereen bij elkaar. Buiten
heeft hij de auto van de pastoor gepar-
keerd. Ook het koor en de lector heeft
hij er bij gezet. Op het plaatje links
onder zit hij zelf met zijn gezin. Hij zit
graag bij het gangpad, want dan kan
hij alles zien en het collectemandje
doorgeven. Bedankt Dinand! En wie
weet gaan door jouw bouwwerk de
mensen nog iets meer bij elkaar zitten
in de kerk. Het is een mooie gedachte,
dat wij mensen in de kerk bij elkaar
horen en we dat laten zien door bij el-
kaar te gaan zitten. En wie weet als jij
je eerste Communie hebt gedaan, kan
je misdienaar worden. Dan zie je alles
nog beter en dan help je de kerk!
 
MdM

Water uit rots
Het volk Israel, het volk van God, is op reis door de woestijn. Ze komen bij een
plek waar geen water is, in Refidim. Ze maken Mozes verwijten en zeggen:
"Geef ons water te drinken." Mozes antwoordt: "Waarom maakt u mij verwijten
en waarom daagt u God uit?" Maar de mensen hebben enorme dorst en zij
blijven tegen Mozes morren. Ze zeggen: "Waarom hebt u ons weggevoerd uit
Egypte als we nu toch van de dorst moeten sterven?" Mozes vraagt God wat
hij moet doen. God laat Mozes een rots zien, de Horeb. Hij zegt tegen Mozes:
“Sla met je stok op die rots: er zal water uit stromen zodat de mensen kunnen
drinken.” Mozes doet wat God hem heeft gezegd. En er komt water uit de rots.
Zo kunnen de Israëlieten drinken en hebben ze geen dorst meer. 
                                                                                        Naar Exodus 16 en 17
 Veertigdagentijd
Het verhaal gaat over de tocht van 40 jaar van het volk Israel door de woestijn.
Ze komen moeilijkheden tegen en ze moeten leren om problemen met God op
te lossen, op God te vertrouwen. Vertrouwen op Gods Voorzienigheid. Dat
betekent: dat God voor ons zorgt. Deze maand, op Aswoensdag, begint onze
veertigdagentijd. We gaan op weg naar Pasen. Het is een mooie tijd om te
oefenen, om in alle gewone dingen van je leven, school, sport, je familie, naar
God te luisteren en met Hem mee te doen. Dit is makkelijker als we ons leven
wat woestijnachtiger maken; wat kaler; wat eenvoudiger. We laten de dingen
die niet zo belangrijk zijn wat schieten (bijvoorbeeld snoepen en beeldschermen)
en we concentreren ons vooral op de dingen die écht belangrijk zijn.

Wist je dat...
de veertigdagentijd begint op Aswoen-
dag (14 februari)? In de kerk krijgen we
dan een kruisje van as op ons voor-
hoofd. Kijk maar op de voorkant. Zo
laat je zien dat je mee wilt doen aan de
veertigdagentijd. We kunnen een oe-
fenlijstje maken in de veertigdagentijd.
Een lijstje met plussen en minnen: + 
Plussen voor de dingen die we méér
willen gaan doen; dat zijn de dingen
die ècht belangrijk zijn. - Achter de
minnen zetten we dingen die we min-
der willen gaan doen.

Foto en tekst door Femke (Sint Jozef)


