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Parochieblad van de parochie H. Augustinus
Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Van de Bestuurstafel
prins en latere koning Willem II. Vanaf
de jaren 1840 zien we een aarzelend
begin van neogotisch bouwen met fabrieken (in Delft), stoomgemalen (rond
de Haarlemmermeer), stationsgebouwen en watertorens. Deze vroege neogotiek wordt ook wel Willem II-gotiek
genoemd.

Augustus 2015: het vernieuwde parochiebestuur van de parochie H. Augustinus.
v.l.n.r.: Astrid van der Valk: vicevoorzitter, Balt Schröder: vrijwilligers, Bert Gerritsen: begraafplaatsen, pastoor Michel Hagen: voorzitter, Fred Bakker: personeel en waarnemend secretaris,
Connie Schutten-Faes: pr en communicatie, Reinoud Kimman: beheer gebouwen, Mike Emmerson: penningmeester.

Benoeming Bert Gerritsen
In het vorige nummer meldde ik u al de
mogelijke benoeming van een nieuw
bestuurslid in het parochiebestuur. Het
bestuur is uitermate verheugd dat Bert
Gerritsen bereid is om met veel enthousiasme de portefeuille Begraafplaatsen op zich te nemen. Bert was
gedurende vele jaren als vrijwilliger
actief in de parochiekern H. Willibrord
te Oegstgeest in diverse rollen (waaronder in de begraafplaatscommissie).
De benoemingsprocedure is in de vakantieperiode voltooid en bisschop J.
H.J. van den Hende heeft Bert per 1
augustus benoemd als lid van het parochiebestuur voor een termijn van vier
jaar.

Levendigheid
Met de invulling van de vacature begraafplaatsen door Bert is deze portefeuille geen ‘dode boel’ in het bestuur
geworden. Maar er is nog meer levendigheid te melden, want ook Connie
Schutten pakt nu na haar ziekte haar
portefeuille PR en Communicatie met
veel inspiratie stap voor stap weer op.
De aanwezigheid van Bert en Connie
Inleverdatum kopij nummer 9, bij
voorkeur via e-mail in Word-documenten, uiterlijk 9 sept. 2015:
redactie@parochie-augustinus.nl
Verschijningsdatum: 22 sept. 2015
Looptijd: 26 sept. - 31 okt. 2015
De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen en andere bijdragen
te redigeren, in te korten of niet te
plaatsen.
www.parochie-augustinus.nl
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in de bestuursvergadering van begin
augustus was ook een goede aanleiding om de foto van het parochiebestuur te verversen!
Astrid van der Valk
Vicevoorzitter

Neogotiek
De Augustinus is zeven kerken rijk, vier
daarvan, de beide “Willibrordussen”,
de Joannes de Doper en de Heilige
Laurentius, lijken op elkaar en zijn
ongeveer in dezelfde tijd gebouwd.
Van dit type kerk zien we er veel in
Nederland, wat zit daar nu achter?
Daarvoor duiken we in onze vaderlandse geschiedenis.
De uitgebroken Nederlandse opstand
tegen Spanje, het begin van de tachtigjarige oorlog in 1568, had grote gevolgen voor het katholicisme in de rebellerende noordelijke Nederlanden
die bekend werden als de Nederlandse
Republiek. Hier werd met name het
protestantse Calvinisme bevoordeeld
en het katholicisme uiteindelijk zware
beperkingen opgelegd. Toen bijna
driehonderd jaar later in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie werd hersteld,
bracht dit onder de katholieken een
euforie teweeg die leidde tot het bouwen van vele nieuwe kerken.
De bouwwereld in die tijd werd gedomineerd door ingenieurs, veelal van
het leger en het Ministerie van Waterstaat. Door de magere economie in
Nederland werd er weinig gebouwd in
die jaren en was er onder potentiële
opdrachtgevers weinig draagvlak. Een
van die weinige opdrachtgevers was
de in Engeland opgegroeide kroon-

Rond 1850 kwam de echte neogotiek
op, toen twee jonge Limburgse architecten hun kennis van gotische constructies in de praktijk gingen brengen:
Carl Weber (ook bekend onder de
naam Karel Weber) en Pierre Cuypers.
Weber werkte vooral in de bisdommen
Roermond en 's-Hertogenbosch en
was waarschijnlijk de eerste architect
die een kerk in neogotische stijl (her)bouwde. Belangrijker voor de opkomst
van de neogotiek is echter Pierre Cuypers. Mede door de geschriften van J.
A. Alberdingk Thijm, Cuypers' vriend
en latere zwager, werd de neogotiek
de katholieke stijl bij uitstek. Hoewel
zowel Alberdingk Thijm als Cuypers
vonden dat architectuur zich moest
ontwikkelen waren zij ervan overtuigd
dat er eerst een breuk in de traditie
hersteld moest worden. De gotiek
zagen zij als de bouwstijl uit een tijd
toen de samenleving nog harmonieus
was, niet verstoord door vreemde
ideeën. Hiermee werd de neogotiek de
katholieke bouwstijl bij uitstek.
Naast meer dan honderd!! rooms-katholieke kerken, ontwierp hij ook o.a.
het centraal station in Amsterdam en
het Rijksmuseum. Rond de vorige
eeuwwisseling werden 700!! neogotische kerken in Nederland gebouwd.
Interessant is dat de Willibrord in
Oegstgeest mede ontworpen is door
de zoon van Pierre Cuypers. Vanaf
1854 gingen de katholieken in Nederland, die plaatselijk veelal slechts een
klein schuil- of noodkerkje hadden,
massaal plannen ontwikkelen (en realiseren!!) om grote kerken te bouwen
volgens de toen gangbare bouwstijl.
Dit was precies wat er gebeurde in
Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en
Wassenaar met als resultaat de vier
genoemde kerken. Het ontwikkelen en
realiseren van deze kerken waren
grootse prestaties van onze voorouders, daar moeten we zuinig op zijn.
Reinoud Kimman
Beheer gebouwen

Voorwoord
De vakantiemaanden zijn achter de rug. September betekent voor
veel mensen een nieuw werkseizoen. De voorplaat toont een
schilderij van B.J. Blommers (1845-1914) uit de ''Haagsche
School''. Het toont ons kinderen van toen die samen schooltje
spelen. Emmy van der Wilk maakte de foto in het Dordrechts
Museum. De kinderen van nu mogen weer naar de echte school.
Voor ons als parochianen heeft die maand september ook iets
van een nieuwe start. We hebben een week waarin onze patroon
Augustinus in de aandacht staat, zoals met de Augustinus-zondag
en de start-zondag. Maar ook op de kinderpagina komt onze
patroon volop aan bod. Behalve Augustinus willen we ook van tijd
tot tijd een heilige voor het voetlicht brengen. Deze keer de onbekende bouw-bisschop van Mont Saint Michel in Frankrijk.
Verder wordt onze aandacht gevraagd voor een onderwerp als
grensoverschrijdend gedrag. Belangrijke afspraken over hoe we
hier in onze Nederlandse kerkprovincie en in ons bisdom mee
omgaan, leest u op de pagina van het pastoraal team.
Dan hebben we het nog niet over alle informatie uit de parochiekernen, met andere woorden weer een nummer vol wetenswaardigheden om voor te gaan zitten.
Pastoor Michel Hagen
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Van de bestuurstafel
Pastoraal Team
Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom
Augustinus, 6 in 1
Spiritualiteit
Gezin, Jeugd en Jongeren
H. Joannes de Doper - Katwijk
Liturgische Agenda 7 kerken
H. Willibrord - Oegstgeest
H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten
Wassenaar Gezamenlijk
De Goede Herder - Wassenaar
St. Jozef - Wassenaar
Sint Willibrordus - Wassenaar
Contacten
De Augustinus-kids

COLOFON
De Augustinus is een uitgave van de parochie
H. Augustinus en verschijnt 11x per jaar.
Redactieadres:
redactie@parochie-augustinus.nl
Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen
Eindredacteur: Connie Schutten-Faes, a.i.
Locatieredacteuren:
Katwijk: Piet Hagenaars
Oegstgeest: May-lisa de Laat
Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen
Wassenaar: Hanneke Reuser,
Emmy van der Wilk, Louis Brackel
Rubrieksredacteuren:
Liturgische Agenda: Louis Brackel
Wereldkerk/Bisdom: Maike Marks
Augustinus, 6 in 1: Piet Hagenaars, a.i.
Pastoraal Team/Spiritualiteit: Truus Wüts
Jeugd, Gezin en Jongeren:
Mirjam Aerden-de Mol
Website:
www.parochie-augustinus.nl
Drukker:
Editoo B.V. te Arnhem
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Pastoraal Team
gen. Binnen onze parochie is het beleid
dat de VOG in het algemeen wordt
aangevraagd voor hen die in dienst
worden genomen, voor bestuursleden,
pastoraatgroepleden en leden van de
beheercommissies. Verder is de VOG
voorgeschreven voor vrijwilligers en
functionarissen die werken met minderjarigen, met (oudere) hulpbehoevenden, met persoonsgegevens of
met financiën.
George Brink, Truus Wüts, Berry Lansbergen, Michel Hagen, Peter van Beurden, Dirk Gudde

2. Hanteer heldere omgangsregels.
Seksueel grensoverschrijDe Gedragscode Pastoraat geldt bindend gedrag
nen onze kerk voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg. Ook van
Maak er een punt van
anderen wordt verwacht dat zij zich in
hun gedrag richten naar de waarden
In mei ontving de parochie van het en normen van deze gedragscode. De
bisdom informatie over een landelijke tekst is te vinden op www.meldpuntcampagne vanuit de Rijksoverheid in- grensoverschrijdendgedragrkk.nl
zake preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Rooms 3. Stel een vertrouwenscontactpersoon
Katholieke Kerk is een van de partners aan: in elk bisdom is een vertrouwensbinnen deze campagne, want het persoon aangesteld voor zaken rond
voorkomen van seksueel grensover- seksueel grensoverschrijdend gedrag.
schrijdend gedrag is van groot belang.
Wanneer iemand misbruik maakt van 4. Wees zorgvuldig bij het aannemen
zijn positie heeft dat immers ingrijpen- van vrijwilligers, want een zorgvuldig
de gevolgen voor het slachtoffer en aannamebeleid van vrijwilligers helpt
voor de organisatie. Als parochie hoor problemen voorkomen.
je er alles aan te doen om seksueel
grensoverschrijdend gedrag te voor- Parochiebestuur en pastoraal team
komen.
ondersteunen deze campagne van
harte. Ook wij vinden het van groot
In het kader van preventiebeleid wer- belang dat seksueel grensoverschrijden al diverse zaken afgesproken dend gedrag wordt voorkomen. Bebinnen de kerk. Zo is per 1 januari 2014 stuur en team hebben het daarom als
een verplichte Verklaring Omtrent het belangrijk onderwerp op de agenda
Gedrag (VOG) ingevoerd voor pries- geplaatst. Concreet is in onze parochie
ters, diakens en pastoraal werk(st)ers, al enige tijd afgesproken dat de vereisvoor religieuzen en voor bepaalde te VOG’s worden aangevraagd. De
kerkelijke vrijwilligers en functionaris- lokale beheercommissie is daarvoor
sen, en trad per 1 juli 2014 de Gedrags- medeverantwoordelijk.
code Pastoraat in werking. Per 1 mei
2015 werd het RK Meldpunt Grens- Truus Wüts, pastoraal werker
overschrijdend Gedrag ingesteld. En
ook werd per 1 mei 2015 in elk bisdom De VOG
een vertrouwenspersoon seksueel
grensoverschrijdend gedrag aange- De Verklaring Omtrent het Gedrag
steld.
(VOG) is al in veel verenigingen, stichtingen en andere organisaties een
In de campagne staan 4 actiepunten vereiste. De Nederlandse Kerkprovincentraal:
cie heeft zich bij deze maatschappelijk
ontwikkeling aangesloten. Een VOG
1. Zorg dat nieuwe vrijwilligers die wordt door de gemeente afgegeven.
daarvoor in aanmerking komen een
VOG hebben, zoals voor vrijwilligers De VOG wordt alleen aangevraagd
die werken met jongeren en met men- voor nieuwe functionarissen of vrijwilsen met een verstandelijke beperking. ligers en incidenteel bij herbenoemin-
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De VOG voor beheercommissies,
pastoraatgroepen en medewerkers in
loondienst wordt aangevraagd en bekostigd door het parochiebestuur. De
beheercommissies doen dit voor hun
eigen vrijwilligers. De overheid zoekt
naar mogelijkheden om maatschappelijke instellingen voor de VOG geen
kosten in rekening te brengen. Mogelijk reeds vanaf september.
Pastoor Michel Hagen

Uit het pastoraal team
Het voorgaan in uitvaarten is een belangrijk onderdeel van het werk van de
leden van het pastoraal team. Vaker
dan voorheen wordt daarbij door nabestaanden gevraagd om maatwerk.
Voor het team is dat aanleiding om zich
met elkaar te bezinnen op een aantal
vragen die daarbij gesteld kunnen
worden. Voor wie doen we een kerkelijke uitvaart? Maar ook: wat voor soort
uitvaarten bieden we (mede) aan? Al
een aantal keren heeft het team zich
over dergelijke vragen gebogen, maar
het blijft ons bezig houden omdat de
praktijk ons soms opnieuw voor een
verrassing stelt. In oktober gaan we er
ons nogmaals over buigen, als we allemaal weer terug zijn van vakantie.
Verder zijn er de afgelopen tijd veel
kleine praktische punten met elkaar
besproken. Het concept-beleidsplan is
aangepast naar aanleiding van bespreking in de pastoraatgroepen. De
invulling van het liturgisch rooster
stond meerdere keren op de agenda.
Naar aanleiding van de wereldjongerendagen die in 2016 worden gehouden in Krakow, zijn er plannen in ontwikkeling voor een project voor de
dertigers en veertigers in onze parochie.
Truus Wüts, pastoraal werker

Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom
Bewust Katholiek

Klimaatloop

Noodhulp Nepal

De sacramenten uitgelegd in filmpjes

In Parijs vindt van 30 november tot en
met 11 december 2015 de 21e klimaatconferentie van de Verenigde Naties
plaats. Er moet een nieuw verdrag
worden getekend als opvolger van het
Kyoto-verdrag uit 1997.

Dit jaar werd Nepal getroffen door een
aantal verwoestende aardbevingen.
De grote kracht van de katholieke kerk
in een noodsituatie als deze is het
vermogen om afgelegen gebieden te
bereiken en te werken met lokale vrijwilligers aan de frontlinie van de crisis.
Zo ook in Nepal.

In de Sint Jan de Doperparochie
(Gouda en omgeving) is het initiatief
‘Bewust Katholiek’ ontstaan. Pastoor
van Klaveren maakt samen met Frank
en Emy Jansons zeven filmpjes over
de sacramenten. Met deze internetfilmpjes willen de initiatiefnemers katholieken op een vernieuwende manier
vertellen over waar het in de kern in het
geloof over gaat. De filmpjes zijn informatief, dagen uit tot nadenken en helpen katholieken hun geloof beter onder
woorden te brengen.
Op dit moment staan er twee filmpjes
online, over de doop en de H. Eucharistie. Als u op de hoogte wilt worden
gehouden wanneer er een nieuw filmpje wordt geplaatst, kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.
Het materiaal is op diverse momenten
te gebruiken; denk aan een groepsgesprek, als voorbereiding op een sacrament, of ter inspiratie.

Rondom deze top komt ook vanuit de
kerken de nodige aandacht. Paus
Franciscus bracht in juni de ‘milieuencycliek’ Laudato Si’ uit, mede met
het oog op deze klimaatconferentie.
In het najaar starten kerkelijke organisaties een campagne om aandacht te
vragen voor de milieutop. De aftrap is
op Scheppingszondag 6 september.
Er worden deze herfst verschillende
evenementen georganiseerd.

Encycliek Laudato Si’

Daarnaast organiseren kerken uit heel
Europa, ook uit Nederland, in de aanloop naar de conferentie een ‘klimaatloop’ naar Parijs. Daarmee drukken zij
hun zorg uit over klimaatverandering
én hun hoop dat er dit jaar internationaal goede afspraken over gemaakt
kunnen worden. Zo dagen zij de klimaatonderhandelaars uit om ook
moed te tonen. De moed de gebaande
paden te verlaten en op weg te gaan
naar een eerlijk en effectief klimaatbeleid.

Half juni verscheen de nieuwe encycliek van paus Franciscus, Laudato Si’.
Wat is de stand van zaken rondom de
encycliek in het Nederlands taalgebied?

Vijf weekenden wordt er gelopen,
steeds op een andere plek. Deelnemers kunnen een of twee dagen meelopen in een of meerdere etappes.

- er wordt gewerkt aan een Nederlandse uitgave. De vertaling is online te
vinden op rkdocumenten.nl.
- het Titus Brandsma Instituut maakt
een gesprekshandreiking
- eind augustus verschijnt een special
van de Missionaire Agenda met een
samenvatting, de gesprekshandreiking, achtergrondverhalen en praktische voorbeelden van parochies die
werken aan duurzaamheid. Ook bevat
de special enige liturgische handreikingen voor een viering rond zorg voor de
schepping. Deze suggesties zijn ook
beschikbaar via www.knr.nl
- de Katholieke Vereniging voor Oecumene wil Willibrordzondag (8 nov.) in
het teken stellen van de encycliek

- 19 en 20 september: etappe 1 in
omgeving Groningen-Assen
- 3 en 4 oktober: etappe 2 van Alkmaar
via Egmond naar Castricum
- 17 en 18 oktober: etappe 3 van Olst
via Deventer naar Zwolle
- 31 oktober en 1 november: etappe 4
van Ede via Wageningen naar
Oosterbeek
- 14 en 15 november: etappe 5 in ZuidLimburg

Op pagina 28 (Sint Willibrordus-kern)
is een uitgebreider artikel te vinden.
Bron: www.bewustkatholiek.nl

Bron: Bisdom Rotterdam

De data en de regio’s staan vast. De
aangegeven routes kunnen om organisatorische redenen nog wijzigen. Voor meer informatie www.klimaatloop.nl
Bronnen: Bisdom Rotterdam en
www.klimaatloop.nl

De medewerkers en vrijwilligers van
Caritas Nepal waren al snel na de
eerste aardbeving dag en nacht in touw
om de overlevenden van de aardbeving te ondersteunen door middel van
het distribueren van voedsel, water en
onderdak.
De Nederlandse bisschoppen hebben
de Vastenaktie gevraagd een noodhulpactie voor Nepal op te zetten. Door
de contacten met Caritas Nepal kon
Vastenaktie de bijdragen van Nederlandse donateurs, parochies en bisdommen effectief besteden.
Bisdom Rotterdam heeft zijn betrokkenheid getoond door een bijdrage van
€50.000,- te doen aan de Noodhulpactie van Vastenaktie.
Daarmee bracht de speciale hulpactie
'Vastenaktie voor Nepal' maar liefst
480.000 euro op! (stand 21 juli 2015).
Een prachtig bedrag, bijeengebracht
door collectes in de parochies, giften
van betrokken katholieken en bijdragen van bisdommen. Want naast ons
eigen bisdom heeft ook het bisdom
Roermond een schenking van €50.000,gedaan.
Zoals Mgr. Van den Hende in zijn brief
van 4 mei aan alle parochies schreef:
“Door in actie te komen en een speciale collecte te organiseren kunnen we
als Kerk laten zien dat we daadwerkelijk broeders en zusters zijn van de
mensen in Nepal.”
Caritas Nepal kan alle hulp en steun
van de katholieke gemeenschap goed
gebruiken. U kunt nog steeds steunen
via de speciale bankrekening van
Vastenaktie, o.v.v. aardebeving Nepal:
IBAN: NL38 INGB 0002 0105 34
Bronnen:
Bisdom Rotterdam en
www.vastenaktie.nl
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Augustinus, 6 in 1
Voorafgaande om 19.00 uur is er een
viering in de Sint Jozef te Wassenaar.
De lezing vangt rond 20.00 uur aan in
Sion. We sluiten rond tienen af met een
dronk op onze parochieheilige, verder
gesprek en ontmoeting.
Tenslotte is er vrijdag 11 september,
aanvang 18.00 uur in Oegstgeest, een
bijeenkomst voor de leden van bestuur, pastoraatgroepen en beheercommissies, pastoresteam en coördinatoren van de locatie-secretariaten.
Die hebben daartoe inmiddels een
uitnodiging ontvangen.
Peter van Beurden

Fris en Fruitig

Bron: catholicsaints.info

AUGUSTINUSzondag –
STARTzondag
De vele parochielocaties kenden in het
verleden hun startzondag, aan het
begin van het werkjaar. Al dan niet in
samenwerking met de andere kerken
werd de start van een nieuw werkjaar
feestelijk gemarkeerd. Met de fusie en
de naamgeving van onze nieuwe parochie onder de hoede van de heilige
Augustinus is het de laatste jaren traditie geworden het werkseizoen aan te
vangen met de viering van het feest
van Augustinus. Zijn officiële kerkelijke
feestdag is 28 augustus. Maar jaarlijks
komt die in de knel met de vakanties
en de start van het schooljaar. Zo goed
en kwaad als kan prikken we een
datum. Dat is dit jaar 6 september.
In alle kerken van onze parochie zal
dan een eucharistie in het licht van
Augustinus worden gevierd. Aansluitend is er op de meeste plaatsen een
afterparty met meer of minder uitgebreid programma. Bij alles wat wordt
aangeboden is het vooral de bedoeling
elkaar na alle reizen en trektochten van
de vakantietijd te ontmoeten en te
spreken en ons zo op te maken voor
weer een inspirerend werkjaar.
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Dat willen we ook versterken met de
jaarlijkse Augustinuslezing. Deze vindt
plaats op dinsdag 8 september. Stijn
Fens, bekend van Radio, tv en krant,
hebben we gevraagd te spreken over
het pausschap van paus Fransciscus.

Bewandelt hij echt nieuwe wegen?
Wat kunnen we verwachten van zijn
pausschap in het licht van de bewegingen en geschiedenis van paus en
Vaticaan?

Stijn Fens foto: radio.omroep.nl

Deze vakantietijd betrapte ik me erop
tijdens de voorbeden heel vaak de term
fris en fruitig te gebruiken. Dat in het
kader van al die vakantiegangers, uit
en thuis. Dat ze herstel en recreatie
mogen ervaren, herschepping opdat
ze fris en fruitig weer hun dagelijks
taken op zullen pakken.
Wat een boeiende zomertijd is het
weer geweest. Fris, fruitig, storm en
regen, koude en hitte, hemelse zomertijd en soms die verwarring of de herfst
al begon. Maar goed, uit of thuis, meer
of minder genoten, de vakantie is
voorbij en we proberen weer opgewekt
de draad van alledag weer op te
nemen.
In het kerkenwerk is de maand september er altijd een van dringen, omdat het
maatschappelijk ook zo’n gedrang is.
Na de zomerrust en voor de herfstkou
komt, wil ieder zich nog even manifesteren. Startweekend, monumentendagen, Augustinusweek, vredesweek en
wat niet al strijden bijkans om voorrang.
Misschien vindt u het wel vermoeiend,
al dat gestart. Waren we dan gestopt
met het kerkenwerk? Toch is het goed
met nieuw elan een mooie doorstart te
maken naar het nieuwe sociale en
kerkelijke werkjaar. Starten heeft iets
van keerpunt. De oogst is binnen en
we maken de boomgaard klaar voor
een nieuw seizoen. Ja, met al die
startmomenten beseffen we eens te
meer dat we volgens meerdere kalenders leven.
Het heeft ook iets van loslaten en opnieuw mogen beginnen. Het jaar wat
geweest is, geëvalueerd of niet, het is

Augustinus, 6 in 1
voorbij, geweest, klaar, af en uit. Vanuit die ervaring mogen we nu nieuwe
plannen ter hand nemen voor straks.
Al schrijvende komt een lied boven
drijven dat wij vroeger bij het jongerenkoor zongen:

openstellen voor wie maar komen wil.
Op menig plek zal ook het nodige aan
kerkelijk kunstbezit te zien zijn. Iedere
locatie binnen de Augustinusparochie
geeft daar op eigen wijze vorm aan.
Hieronder een beknopt programma:

Als er twee of drie in mijn naam
bijeen zijn ben ik in hun midden,
want Ik doe altijd mee,
met drie desnoods met twee
wil Ik altijd opnieuw beginnen.
Herhaling kan soms gevoeld worden
als saai, als een opnieuw weer de hele
riedel van een kerkelijk jaar laten gebeuren. Het lied wil onze vermoeidheid
overzingen: Hij doet mee, God staat
naast ons, ook al zijn wij met weinig.
Met drie of twee wil Hij opnieuw beginnen! Doe je mee?
Startzondag mag ons vitaliseren voor
het komend werkjaar. Het is een beetje Pasen. Opstaan voor weer aan de

Bron foto: Fruit van Noortje53

slag. Een opstaan dat we dagelijks
bijzonder proberen te maken, er een
moment van maken dat het extra gevierd mag worden. Bijvoorbeeld op 6
september. Om samen weer in het
ritme van alledag te komen, fris en
fruitig. Tot ziens, al doende onderweg,
pastor
Peter van Beurden

Monumentendag
Kunst en ambacht is het thema van de
Monumentendag 2015 op 12 september 2015. Als parochie met de beschikking over zeven kerken, beheren wij
heel wat kunst en schone ambacht. We
zijn niet alleen bewaarders en doorgevers van geloof, als kerkgemeenschap
beheren we ook een forse culturele
erfenis, om door te geven naar volgende generaties. Niet voor niets dat de
kerken graag meedoen met de Monumentendag en hun gebouwen gastvrij

Katwijk: Joannes de Doperkerk geopend van 10.00 tot 16.00. expositie
kerkelijke gewaden, de glas-in-lood-man geeft een workshop en er is muziek.
Voorschoten: Laurentiuskerk geopend
van 10.00 tot 17.00, tevens is het
kerkhof te bezichtigen.
Oegstgeest: Willibrordkerk geopend
van 12.00 tot 16.00 uur. Tentoonstelling kunstbezit, rondleidingen en muziek.
Wassenaar Willibrorduskerk geopend
van 10.00 tot 16.00 uur.
Wassenaar: De Goede Herderkerk,
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Rondleiders aanwezig en regelmatig
muziek momenten.

Kleuterkerk Augustinus
Beste (groot)ouders,
Sinds januari 2015 is er in de H. Augustinus-parochie met groot succes
de: Kleuterkerk H. Augustinus. De
kleuterkerk is voor ouders en hun kleinere kinderen tussen ongeveer drie tot
zes jaar. Ook broertjes en zusjes en
opa’s en oma’s mogen meekomen.
Kleuterkerk is samen zingen, samen
bidden, samen kleuren, samen vertellen en samen luisteren naar verhaaltjes. De kinderen zitten op het kleed
voor het altaar. Zo kunnen ze op een
speelse manier het geloof een plekje
in hun hart geven.
Voor u als ouder biedt de kleuterkerk
een ongedwongen manier om het geloof een plaats in uw gezin te geven.
Kleuterkerk is op elke tweede zondag
van de maand van 11.30 tot 12.00 in
de Sint Jozefkerk te Wassenaar.

Voor de exacte tijdstippen en details
van de programma’s, kunt u het best
de websites van de locaties raadplegen. En natuurlijks openen op veel
plaatsen ook onze protestantse broeders en zusters hun kerkdeuren!
Peter van Beurden

Vacature Eindredacteur
Dit jaar heb ik als eindredacteur a.i.
gefungeerd, maar het is tijd dat er een
permanente eindredacteur komt die
zowel de technische als inhoudelijke
kant van deze vrijwilligersfunctie leuk
vindt. Het is belangrijk samen te kunnen werken met een groep van locatieredacteuren en rubrieksredacteuren, die zelf online hun pagina's invullen. Als u geïnteresseerd bent, maak
dan een afspraak met mij en ik zal u
met liefde uitleggen wat er precies
verwacht wordt van de eindredacteur.
Schroom niet, het gesprek is vrijblijvend.
Connie Schutten-Faes,
PR en Communicatie

Dit zijn de data en thema’s:
13 september: Laat de kinderen tot mij
komen; 11 oktober: De ark van Noah;
8 november: Sint Maarten; 24 december: Kerstavond (17.00 uur); 10 januari: Driekoningen; 4 februari: Het verdwaalde schaap; 26 maart: Pasen
(17.00 uur); 10 april: De ongelovige
Thomas; 15 mei: Pinksteren.
Wat oudere kinderen die het leuk vinden om in het Kleuterkerk-koortje te
zingen en mee te helpen zijn van harte
welkom, ook als het maar voor één
keer is. Kom dan om 11 uur en dan
wordt ter plekke geoefend.
Voor verder info of aanmelding voor de
nieuwsbrief: kindermis.jozefkerk@hotmail.com
MdM
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Spiritualiteit
van Aubert wordt bewaard, met een
gaatje in zijn voorhoofd, ten teken van
wat er gebeurt met ongehoorzame
mensen.

Foto: heiligen.net

Een heilige van
september
Mensen vragen tegenwoordig de
gekste dingen aan je. Zo vroeg laatst
iemand: “Kun je een stukje schrijven
over een heilige van de maand september?” Wie, ik? Een heilige van de
maand september? Volgens mij ken ik
er geen een. Uitgedaagd zette ik me
toch maar aan het nadenken. En jawel,
daar kwam er één naar boven: de
heilige Aubert. Waarom hij? We waren
vorig jaar van hier langs de zee gelopen tot aan Mont Saint Michel, u weet
wel dat klooster op een rots aan de kust
van Normandie, dat alleen bereikbaar
is als het eb is en dat er zo prachtig bij
ligt in de ondergaande zon. We waren
er aangekomen op zijn feestdag, op 10
september en die Aubert had indruk op
mij gemaakt. Aubert, de bisschop van
Avranches, had bezoek gekregen van
de aartsengel Michaël. Die had hem
tot drie keer toe bevolen om een eeuwigdurend gedenkteken voor hem te
bouwen op die rots aan het strand.
Maar Aubert had steeds een reden
waarom dat niet kon, tot de aartsengel
bij de derde keer zijn voorhoofd met
zijn duim had aangeraakt. Dat werd
een gat met een lidteken dat altijd op
zijn voorhoofd zou blijven. Toen was
Aubert aan het werk gegaan. Hij had
de hulp van de hertog van Normandië
ingeroepen en ze bouwden een heiligdom dat de stormen van de Atlantische
oceaan zou doorstaan en de belegeringen van de Engelsen en de woede
van de Franse revolutie en ook nu,
onder de aanslagen van de Chinese
toeristen, nog zijn sacrale sfeer heeft
weten te behouden en waar het hoofd
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Hoe wist ik dat allemaal? Ik had het
indertijd opgezocht op een website:
www.heiligen.net. Dat is een miraculeus werk door een Jezuït, pater Dries
van den Akker. Daarop staan zo’n
4000 heiligen, bij naam en toenaam en
met meestal een verhaal over hun
leven. Ik kan het u ten zeerste aanbevelen, mits u even de tijd heeft. Ik vind
de rijkdom van die site adembenemend. Dag na dag, maand na maand,
staan daar de verhalen te lezen van de
grootste kanjers van 20 eeuwen geschiedenis, mannen, vrouwen, koningen, paupers, idealisten, nederigen,
gewone mensen zoals u ze om u heen
kent en helden en heldinnen, zoals u
zich bijna niet kunt voorstellen. Alleen
al voor de maand september staan er
359 heiligen op. Ik heb er nog weer
eens enige tijd aan besteed. Hier zijn
er een paar die mij al van ver af aanspraken: Gregorius de Grote, die de
pest uit Rome verdreef, Moeder Teresa, de engel van Calcutta, Aubert, zie
boven, Hildegard van Bingen, middeleeuwse mystica, Padre Pio, lieveling
van het Italiaanse gewone volk.

Spiritualiteit van het
leren
Er is tegenwoordig veel aandacht voor
ons brein. Onderzoek wijst uit dat blijven leren goed is voor onze hersenen.
Net als spieren moeten ze gebruikt
worden, anders kwijnen ze weg. Zo is
het goed om op latere leeftijd nog iets
nieuws te leren, een taal, een andere
studie, maar ook met je handen, je lijf,
iets nieuws te doen, door bijvoorbeeld
te gaan schilderen en een andere sport
te oefenen. Dat alles houdt ook je
hersens fit.
Op het geestelijk gebied geldt dit ook.
Jezus roept leerlingen. Het betekent
dat wie Hem wil volgen, de houding van
een leerling moet aannemen. In de
Kerk kennen we catechumenen-zalving voor hen die gedoopt willen worden, de doopleerlingen. Vaak krijgen
de catechumenen te horen dat het
leerling van Jezus zijn niet iets is dat
stopt na het Doopsel, integendeel, dan
wordt het pas helemaal echt. Leerling
ben je en blijf je, je hele leven lang.
Leerling zijn is ook goed voor de onderlinge verhoudingen. Iedere gelovige, dus ook een bisschop, een pastoor,
een diaken, een pastorale werker, een
theoloog of filosoof, blijft leerling. Luisteren naar elkaar als medeleerlingen
schept een openheid naar elkaar
omdat je wilt horen of de Heer door de
ander iets wil zeggen.

Mijn afspraak was om dit verhaal over
een heilige van september te beperken. Ik verwijs u voor veel en veel meer
informatie over de heiligen van september, en trouwens ook over al die
duizenden voorbeeld kanjers die ons
in hun leven zijn voorgegaan, nog eens Het sluit ook aan bij de oude wijsheidstraditie zoals we zien in het boek Wijsnaar de site: www.heiligen.net.
heid in de Bijbel. Wijsheid ontvang je
van God, naast studie moet je daar met
Pelgrim
name om bidden. We lezen: “Ik heb
gebeden en de geest van de wijsheid
kwam tot mij. Ik achtte haar hoger dan
scepters en tronen en ik beschouwde
rijkdom als niets in vergelijking met
haar. ... Ik kreeg haar meer lief dan
gezondheid en schoonheid en ik verkoos haar boven het licht, want de
glans die zij uitstraalt dooft nooit (Wijsheid 7,7-10).
Een wijs mens blijft altijd leren. Ik wens
u een inspirerend nieuw seizoen,
waarin we samen veel kunnen leren en
nog meer leerling worden van de ene
Meester, Jezus Christus.
Foto: heiligen.net

Pastoor Michel Hagen

Spiritualiteit
Heiligenkalender

We lezen

3 sept.

Pastoor Michel Hagen

5 sept.
6 sept.
8 sept.
9 sept.
10 sept.
12 sept.
13 sept.
-14 sept.
15 sept.
16 sept.

17 sept.
19 sept.
20 sept.
--21 sept.
23 sept.
25 sept.
26 sept.
27 sept.
-28 sept.
-29 sept.
30 sept.
1 okt.

2 okt.

H. Gregorius de Grote, paus
en kerkleraar.
Zalige zuster Teresia van
Calcutta.
23ste zondag door het jaar.
Maria Geboorte
H. Petrus Claver, priester.
H. Autbertus (Aubert) van
Avranches
De heilige naam van Maria.
24ste zondag door het jaar.
H. Johannes Chrysostomus,
bisschop en kerkleraar.
Feest van Kruisverheffing.
Onze Lieve Vrouw van
Smarten.
H.H. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop. Martelaren.
H. Robertus Bellarminus,
bisschop en kerkleraar.
H. Januarius, bisschop en
martelaar.
25ste zondag door het jaar.
H.H. Andreas Kim Taegön,
priester,
Paulus Chong Hasang en
gezellen, martelaren.
H. Matteüs, apostel en evangelist.
H.Pius v. Pietrelcina (Padre
Pio), priester.
H. Cleophas; H. Gerulfus.
H.H. Cosmas en Damianus,
martelaren.
26ste zondag door het jaar.
H.Vincentius de Paul, priester.
H.Wencelaus, martelaar,
HH. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.
H.Hiëronymus, priester en
kerkleraar.
H. Teresia van het Kind
Jezus ( Lisieux), maagd en
kerklerares.
H.H. Engelbewaarders.

De heiligenkalender gaat binnenkort
verhuizen naar de website. Treft u hem
hier niet meer aan, bezoek dan onze
website www.parochie-augustinus.nl

6 september, 23e zondag door het jaar (B)
De lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme. De
profeet Jesaja verheugt zich over de toekomst. In Jezus is die toekomst werkelijkheid geworden, de genezing van de doofstomme is daarvan het teken. Jacobus herinnert ons in zijn brief dat wij ons gedrag moeten richten naar Christus.
Partijdigheid past niet bij ons geloof.
Jesaja 35, 4-7a / Psalm 146 (145), 7, 8-9a, 9bc-10 / Jakobus 2, 1-5) / Marcus
7, 31-37

8 september, Feest van Maria geboorte
De profeet Micha profeteert over Bethlehem dat daar een man van vrede geboren zal worden. In de lezingen op dit feest van Maria geboorte staat in feite de
komst van de Messias centraal. De geboorte van Maria is reeds helemaal gericht
op de geboorte van Gods Zoon. De problemen die Maria ondervindt worden
alleen overwonnen in geloof.
Micha 5, 1-4a / Psalm 13 (12), 6 / Matteüs 1, (1-16+) 18-23

13 september, 24e zondag door het jaar (B)
De profeet Jesaja kondigt de lijdende dienstknecht aan. Jacobus herinnert ons
eraan dat wij geroepen zijn tot dienstbare liefde. Jezus spreekt over de weg van
het lijden die begint. Dat wordt Petrus teveel. "Dat mag niet gebeuren", zegt hij.
Het levert hem een reprimande van Jezus op: “Ga weg, satan.” Wie Jezus wil
afhouden van de weg die ons verlossing brengt, speelt satan in de kaart.
Jesaja 50, 5-9a / Psalm 116 (114), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 / Jakobus 2, 14-18 / Marcus
8, 27-35

20 september, 25e zondag door het jaar (B)
Jacobus is duidelijk in zijn brief: Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies
vandaan? Toch alleen van uw eigen hartstochten die u niet met rust laten? Om
ons te verlossen van onze onhebbelijkheden gaat Jezus zelf de weg van het
lijden, een weg waar Jesaja al over spreekt. Terwijl Hij zich daarop voorbereidt,
maken de leerlingen zich druk over wie onder hen de grootste is. Ze hebben
nog veel te leren.
Wijsheid 2, 12. 17-20 / Psalm 54 (53), 3-4, 5, 6 en 8 / Jakobus 3,16 - 4,3 /
Marcus 9, 30-37

27 september, 26e zondag door het jaar (B)
Mozes zou willen dat God zijn geest op heel het volk legt. Jezus wil aan de
heilige geest de ruimte bieden en vraagt dat wij dat ook doen. Hij zegt: “Wie niet
tegen u is, is voor u.” Hiermee richt Jezus onze ogen op de kansen voor Gods
Koninkrijk. Met mensen van goede wil kun je samenwerken zoeken. Jezus
herinnert ons er tevens aan dat wanneer al je aandacht uitgaat naar het aardse,
je arm zult zijn bij God. Ook Jacobus is daar duidelijk in.
Numeri 11, 25-29 / Psalm 19 (18), 8, 10, 12-13, 14 / Jakobus 5, 1 -6 / Matteüs
9, 38-43. 45. 47-48

29 september, HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,
aartsengelen
De strijd tussen goed en kwaad reikt verder dan wij kunnen zien. Het is een
strijd die met name in het geestelijke domein plaatsvindt. De oorlog die Michaël
moet strijden is daarvan het beeld. Heel de geestelijke wereld zal uiteindelijk
ten dienste van Christus staan. Dat horen we in het Evangelie. De engelen
zullen opstijgen en neerdalen in dienst van de Mensenzoon.
Apokalyps 12, 7-12a / Psalm 138 (137), 1-2a, 2b-3, 4-5 / Johannes 1, 47-51
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Gezin, Jeugd en Jongeren
Kindergebed aan de heilige
Augustinus

De H. Augustinus aan zee: vervolg
Vervolg van pagina 32.
“Waar ben je zo druk mee jongen?” vroeg ik. “Nou meneer,” zei het jongetje
“ik schep de zee in dit kuiltje”. “Luister, manneke” zei ik “je snapt toch wel dat
dit niet kan, die zee is veel te groot voor jouw kleine kuiltje. En bovendien loopt
alles er steeds weer uit”. Het jongetje keek zo’n beetje schuin naar mij op. “Nou
meneer” zei hij “er zijn anders mensen die proberen nog wel gekkere dingen
te doen. Die denken dat ze God kunnen begrijpen met hun veel te kleine verstand. En dan maken ze zich nog boos als het niet lukt ook”. Mijn mond viel
open en ik sloeg bijna stijl achterover. Ik wilde hem in zijn kraag grijpen, maar
ik keek en ik zag hem nergens meer. Hij was gewoon verdwenen. “En zo” zei
Augustinus “heb ik twee dingen geleerd, die dag op het strand. En ik wil die
twee dingen ook graag aan jullie doorgeven. Het eerste is: Let altijd goed op als
je kinderen ziet, want soms zijn het geen kinderen, maar engelen van God die
je iets komen vertellen. En het tweede is: Je moet niet alles willen begrijpen.
Daar is je verstand veel te klein voor. Sommige dingen moet je gewoon geloven.
Dat is toch het enige wat je er mee kunt. Het voordeel is ook nog dat je dan niet
zo vaak boos op jezelf hoeft te zijn, want boze mensen zijn er al genoeg”.
Opa Klaas van de Sint Willibrordus

Tekening gemaakt door Rani van de Goede Herder in 2012
(toen was ze 11 jaar).

Augustinus, wijze man
geef dat ik onthouden kan,
dat ik God niet kan begrijpen,
maar gelovig toe mag kijken.
Hij gaat ons verstand te boven.
Daarom mogen wij geloven.
Maakt dat alles mij te moe?
Stuur een engel naar me toe! Amen.
Opa Klaas

Haagse broeders
Ken je ze? De broeders van Sint Jan?
Ze wonen in hartje Den Haag en sommigen van hen gaan in onze parochie
voor in de Mis. Ze brouwen ook bier:
De Haagsche Broeder Prior! Het wordt
verkocht in hun winkel tezamen met
andere producten uit (inter)nationale
kloosters en abdijen. Zo verkopen ze
religieuze beelden, maar ook huidverzorgingsproducten, boeken, keramiek
en kaarsen. Hun winkel ‘ Monastic
Store’ ziet er heel eigentijds uit en is in
hartje Den Haag aan de Oude Molstaart 35 (www.monasticstore.nl). Op
hetzelfde adres is de Willibrorduskapel
waar met de broeders kan worden
meegebeden en er is biechtgelegenheid op afspraak. De gebedstijden
staan op: willibrordushuis.nl. Dan is er
ook nog de mooie eenvoudige Aanbiddingskapel aan de Oude Molstraat 37
waar er de hele dag van 7.30 tot 19.00
uur gelegenheid is tot stille aanbidding.
Genoeg redenen om eens naar de
Oude Molstraat te gaan!
MdM

Quiz Lego-Kerk: antwoorden
Dit zijn de antwoorden van de quiz op pagina 32.
(1) Het altaar. Als we er voor staan buigen we. De priester
staat dus niet op het altaar zoals veel mensen zeggen. Hij
staat op het priesterkoor. (2) en (4) Het kastje is het Tabernakel. Hierin wordt de Heilige Hostie, het Heilig Brood,
bewaard; door de Heilige Hostie is Jezus in ons midden.
We maken als we bij Tabernakel komen een kniebuiging.
(3) Dit is het godslampje. Als dat brandt weten we dat de
Heilige Hostie aanwezig is in het Tabernakel. (5) De
priester draagt zijn kazuifel niet. Normaal draagt de priester
in de Mis wel een kazuifel. Het kazuifel laat zien dat de
priester het werk in de Mis namens Jezus doet.
MdM
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Foto afkomstig van Facebook van de broeders van Sint Jan.

Gezin, Jeugd en Jongeren
Geloofsopvoeding
In de vorige Augustinus gingen we in
op een artikel op www.katholiekgezin.
nl over hoe we als gelovige ouders aan
onze kinderen het geloof kunnen doorgeven. In het artikel staan vijf bouwstenen. In de vorige Augustinus ging het
over de eerste bouwsteen: voorbeelden en rolmodellen. Deze keer nemen
we de tweede bouwsteen Geloofservaring:
"Geloof groeit door te doen. Als ouders
zijn wij niet in staat te bepalen wanneer
de kinderen Gods genade zullen ervaren. Wij kunnen er wel de momenten
voor aanreiken. Dat begint al vanaf de
vroegste jeugd. Een kruisje op het
voorhoofd, een gebedje voor het slapen. Kinderen zijn visueel ingesteld:
een beeldje, ikoon of kaarsje. Dan zijn
er de kleine rituelen in het gezin: een
adventskrans, een palmtak, de huiszegen met driekoningen. Laat je kinderen
de liturgie op zondag meemaken en
ervaren, neem ze mee naar voren en
toon ze de tekenen waarin God zichtbaar wordt. Kinderen hebben van nature een open hart om te bidden, leer
ze van jongs af dat ze voor alles mogen
bidden, voor alles mogen danken en
dat bidden echt helpt. Als kinderen
groter worden, zijn de sacramenten
van eerste communie, biecht en vormsel de sleutelmomenten waarop zij
Gods liefde ontvangen en kunnen ervaren, wanneer zij er met een open en
gelovig hart op worden voorbereid.
Probeer de gelegenheden te creëren
waarop God in het hart van de kinderen
en tieners kan spreken. Zomeractiviteiten, weekends of kampen zijn vaak
momenten van genade. Tijden van
nood of problemen in het leven van de
ouders of de kinderen kunnen genaderijke momenten zijn wanneer de ouders deze aangrijpen om met hun kinderen te bidden en Gods hulp af te
smeken. “Ik heb echt gemerkt dat God
helpt, toen ik met papa aan het bidden
was voor oma in het ziekenhuis” is
zomaar zo’n klein getuigenis."
MdM

WJD Krakau
De Wereldjongerendagen (WJD) is het
grootste internationale jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden
jongeren, overal vandaan,

komen bij elkaar om samen het katholieke geloof te vieren. ‘Wereldjongerendagen’ staat voor nieuwe vrienden
ontmoeten, lol maken, eucharistie
vieren, multiculti socializen… een indrukwekkende ervaring om nooit te
vergeten! Traditionele hoogtepunten
van de WJD zijn de verwelkoming van
de paus, de grote avondwake onder de
sterrenhemel en een indrukwekkende
slotviering. De Wereldjongerendagen
bestaan al sinds 1984. Op initiatief van
paus Johannes Paulus II kwamen toen
300.000 jongeren naar Rome. Sindsdien worden de WJD afwisselend op
lokaal en internationaal niveau gehouden. Na steden als Buenos Aires, Parijs, Manilla, Sydney, Madrid en Rio –
waar soms meer dan 1.000.000 jongeren samenkwamen – is in 2016 Krakau
aan de beurt. Iedereen in de leeftijd van
18 t/m 30 jaar is welkom. Het is een
katholiek evenement, maar jongeren
van alle geloofsovertuigingen zijn van
harte welkom. De inschrijving voor de
Wereldjongerendagen van 25 juli t/m
31 juli 2016 in Krakau is geopend. Het
thema is: “Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (Mt. 5,7). Op rkactiviteiten vind
je ook groepsreizen. Meer info: http://
www.krakow2016.com en http://www.
jongkatholiek.nl/wjd2016.
MdM

WJD 2014 - Ruim 3 miljoen jongeren op het
strand van Copacabana in Rio de Janeiro voor
de zondagsmis (bron: AD)

Screenshot door MdM

Start de stilte
Hoe kan jij in je drukke leven stilte, innerlijke rust, diepgang en waarachtigheid
ervaren? Door regelmatig stil te vallen, te mediteren of te bidden. Hoe begin je
eraan? Dat zie je op de site van Start De Stilte. Omdat je leven volsteken gemakkelijker is dan stilte en leegte toelaten, kan je een beproefde methode gebruiken. De audiomeditaties zijn gemaakt door mensen met een jarenlange
ervaring in een meditatie- of gebedstraditie. Start de stilte is een initiatief van
Studiecentrum Kerk en Media vzw en de katholieke kerk in Vlaanderen. In de
traditie van de kerk ligt een schat aan ervaringen van stiltezoekers verborgen.
Voor velen een onbekende innerlijke ruimte. Proef zelf de stilte! Leer stilvallen,
mediteren of bidden.
www.startdestilte.be
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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 08.45-11.45 uur.
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

Locatiereferent:
mevr. T. Wüts, Pastoraal werker
tel. 071 - 402 9402
e-mail: truuswuts@parochie-augustinus.nl
Vieringen:
za 19.00 uur, zo 9.30 uur
viering in de sacristie: wo 9.00 uur
meditatief moment in de kerk: vr 19.00 uur
De Wilbert:
zo 10.15 uur
Overduin:
4e dinsdag v.d. maand om 10.30 uur
Locatieredacteur: dhr. P. Hagenaars (PH)
kopij mailen naar: redactiejdedoper@outlook.com

Hartelijke avond

Ziekenzalving
Tijdens de eucharistieviering op zondag 13 september a.s. is er gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen. Wilt u de ziekenzalving ontvangen? Achterin de kerk vindt u een brief
met nadere uitleg. Om u op te geven
kunt u gebruikmaken van het strookje
onderaan die brief. U kunt u ook opgeven door te bellen of te mailen met het
secretariaat: (071 402 9402 of joannesdedoper.katwijk@casema.nl).
Opgave graag uiterlijk 9 september.
Kent u iemand die mogelijk in aanmerking komt voor de ziekenzalving?
Schroom niet om hem of haar te wijzen
op deze gelegenheid.
De ziekenzalving (H. Oliesel) is één
van de zeven sacramenten van de
Kerk. Wanneer iemand door ziekte of
ouderdom ernstig verzwakt raakt, of
geestelijk veel te lijden heeft, kan hij of
zij worden ‘bediend’ met dit sacrament.
Vanuit Lourdes heeft zich de gewoonte verspreid om de ziekenzalving van
tijd tot tijd toe te dienen in een gezamenlijke viering. In zo’n gezamenlijke
viering ervaren mensen niet alleen de
nabijheid van de Heer, maar ook de
steun die zij bij elkaar kunnen vinden.
Truus Wüts
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We gaan gezellig een avondje “freubelen” op vrijdag 11 september. Hoe
meer “freubelaars” des te gezelliger
wordt het!
We gaan onder begeleiding van Petra
Barnhoorn van Hippe Stippe een leuk
hart maken, een hart opgestoken met
hortensia en eucalyptus. Mooi als het
vers is maar ook als het is ingedroogd.
Dus……. Heel lang plezier ervan!
We beginnen deze avond om 20.00 en
hopen om 22.00 uur de deur achter ons
dicht te kunnen trekken met wat leuks
voor thuis, maar vooral met het gevoel
een leuke avond met elkaar te hebben
gehad. Natuurlijk zorgen wij voor de
koffie, thee, wat lekkers en een borreltje/frisje. Voor deze avond vragen wij
een bijdrage van 10 euro. Het enige
wat u/jij moet doen is u/je opgeven! Dit

kan tot en met zaterdag 5 september
door een mail te sturen naar marloes.
jongeneel@xs4all.nl of een belletje-berichtje naar 06-437 255 99. Hopelijk
tot dan! Groeten
Debby, Joke, Laura en Marloes

Kinderwoorddienst
Ahhhh…. Wat jammer zeg! De vakantie zit er weer op en de school is weer
begonnen. Wij hopen dat jullie allemaal een erg leuke vakantie hebben
gehad. Misschien ben je wel op vakantie geweest, of heb je leuke uitstapjes
gemaakt, allemaal leuke dingen die bij

de grote zomervakantie horen.
Niet alleen de school begint weer maar
ook allerlei andere activiteiten starten,
o.a. de KinderWoordDienst! Wij zijn
ook weer lekker uitgerust deze vakantie en kunnen er weer tegenaan en
kijken er naar uit om jullie allemaal
weer te zien!
Bij de K.W.D. is iedereen welkom,
dus……Neem gerust een vriendje of
vriendinnetje mee! We zijn er zondag
20 september weer en hopen jullie te
zien! Jullie zijn er toch allemaal
weer ! ! !
Doeg!
Andrea, Mariska en Marloes

Bijzondere uitnodiging voor
de vrolijke noot!
Zoals u misschien zult weten viert het
bisdom Rotterdam het Laurentiusjaar
2015-2016 op verschillende manieren.
In opdracht van het bisdom is er een
nieuwe Laurentiusmis geschreven
voor kinderkoren door Aart de Kort. De
Vrolijke Noot is uitgenodigd om op
zaterdag 17 oktober deze mis te presenteren in de H. Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk. Voor deze
presentatie zullen alle kinderkoren uit
het bisdom uitgenodigd worden om
deze mis in te studeren op die dag. De
Vrolijke Noot is al sinds juni hard aan
het studeren om deze mis 2-stemmig
te kunnen uitvoeren. En na de zomervakantie heeft het koor alweer snel de
draad opgepakt. Een spannende uitdaging voor De Vrolijke Noot!
Agnes Bol

H. Joannes de Doper - Katwijk
Pastorie Parochiekern H. Joannes de
Doper, Kerkstraat 70, Katwijk.
Er staat hier een aanhanger waar men
de kleding in kan leggen. De opbrengst
van de ingezamelde kleding gaat dit
jaar naar een ontwikkelingsproject van
Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. Situatie: Bangladesh heeft het
grootste bewoonde deltagebied van de
wereld: het Patuakhali district. Het land
kampt met een regen- en cycloonseizoen van juli tot en met oktober. Dijken
begeven het en hele stukken land
worden door het water weggespoeld.
Resultaat: elk jaar verdrinken er meer
dan 8.000 mensen. En elke ramp weer
verliezen mensen hun huizen en bezittingen. Wij Nederlanders winnen gelukkig sinds 1953 het gevecht met het
water. Als geen ander hebben we
hierin ervaring en expertise opgebouwd. Wij moeten hen, als waterbouwers, toch kunnen helpen?

Vrijwilligster van het jaar, Nel Kok
Aan het einde van de eucharistieviering, waar de patroonheilige Joannes de
Doper centraal stond, werd door pastoraal werkster Truus Wüts ook nog iemand
centraal gesteld. Als vrijwilligster van het jaar van de parochiekern H. Joannes
de Doper werd de naam van Nel Kok door haar benoemd. Onder een klaterend
applaus van alle aanwezigen kwam Nel van haar koorplek naar voren. Daar
mocht ze na een korte toespraak de speciale oorkonde, de Joanneskaars en
een prachtige veelkleurige ‘struik’ in ontvangst nemen.
“Hou maar op”, fluisterde Kok in al haar bescheidenheid bij de opsomming van
al haar verdiensten voor de parochiekern H. Joannes de Doper door Wüts. Zo
maakt ze al vele jaren deel uit van het koor Cantemus. Ze is daarbij ook steun
en toeverlaat voor muzikaal begeleider / dirigent Niek van der Meij, maar ook
voor de koorleden om haar heen door haar stemvastheid. Ze heeft de ‘concertrokken’ voor de dames gemaakt en ze verstelde deze bij zwangerschappen of
bij veranderende lichaamsafmetingen. Ze heeft ook bestuurlijk haar sporen meer
dan verdiend met o.a. het lidmaatschap van het dekenaal bestuur waar ze de
parochie vertegenwoordigde.
Het was voor Kok één grote verrassing en na afloop in ‘de kleine JOANNES’
mocht ze dan ook vele handen schudden en knuffels en welverdiende felicitaties
in ontvangst nemen.
Gerard Bol

Sam's Kledinginzameling
Doe mee met Sam’s Kledinginzamelactie en steun Cordaid Mensen in
Nood! Op donderdag 1 oktober vindt
in Katwijk de najaars kledinginzamel-

actie van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw
goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten
plastic zakken afgeven van 16.00 uur
tot 20.00 uur bij het volgende adres:

Help mee met uw oude textiel. Dankzij
uw kleding donatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood de
kwetsbare dorpen beschermen. Er
worden degelijke dijken aangelegd en
er wordt een preventieproject opgezet
dat de bevolking waarschuwt bij dreigende overstromingen. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en
de gesteunde projecten kunt u kijken
op www.samskledingactie.nl of bellen
naar 073-687 10 60.

Inloopochtend
Op donderdag 17 september is er weer
een inloopochtend. Iedereen is van
harte welkom, de ouderen en ook de
jongeren. Dus bent u oppas-opa of –
oma, kom eens kijken en breng de
kleine mee. De koffie/thee met een
koekje staat vanaf 10 uur klaar. U kunt
een praatje maken, een spelletje doen,
een potje klaverjassen en ……sjoelen!
Ook de nieuwste “Rijnsburger” is altijd
ruim aanwezig. De locatie is in de
Maranathakerk, ingang Burg. Meijboomstraat. Het is rolstoel/rollator
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H. Joannes de Doper - Katwijk

toegankelijk. Het is de 3de donderdag
van de maand (juli en augustus niet).
Wij, als team van gastvrouwen en –
heren, vinden het fijn om ook u/jij te
mogen begroeten.
Namens het team:
Betty Kotterer Tel. (071) 4023617.

Waar zitten jullie?!
De kerk is aan het vergrijzen, dit horen
we de laatste jaren regelmatig we
horen het vooral, maar zien we het
ook? Veel van ons niet, we komen
tenslotte niet of nauwelijks in de kerk!
Ik kan jullie vertellen dat het mijn pijn
doet om te zien.
Ik zal jullie iets vertellen. 36 Jaar geleden ben ik door mijn ouders gedoopt
en gingen we regelmatig (lees 1 keer
per maand?) naar de kerk. Maar goed,
kleine meisjes worden groot, gaan
puberen en schoppen overal tegenaan
en vooral naar de kerk gaan op zondagochtend vond ik stom! Toch hielden mijn ouders vol en MOEST ik gewoon mee…..punt. Mijn gezicht stond
dan op onweer, maar diep in mijn hart
vond ik het allemaal niet zo erg. Op
mijn 17e kreeg ik verkering met Ruud,
Ruud was katholiek en ging elke week
naar de kerk (zonder mopperen!!). Ik
werd nieuwsgierig en ging mee,
hmmmm…..zo erg was het niet, sterker nog….ik voelde me thuis, ik voelde
me welkom. De verkering bleef aan en
een aantal jaren later voordat we gingen trouwen heb ik mijn vormsel gedaan en werd ik officieel “lid van de
club”! Ik ging me inzetten voor de kerk
binnen verschillende werkgroepen.
Dat zaadje wat 36 jaar geleden is geplant door mijn ouders is uiteindelijk
toch gaan groeien! Wat moet dat heerlijk zijn als ouders om dat bij je kinderen
te zien, de inspanningen en daarmee
gepaarde frustraties waren niet voor
niks…Bedankt paps en mams!!
Nu ben ik zelf moeder van 3 kleine
kinderen Evi (8 jaar), Sam (3 jaar) en

14

onze kleine Kiki (1jaar). Jullie zijn ook
ouders. We hebben onze kinderen allemaal laten dopen dus……aan ons de
taak onze kinderen op te voeden met
het geloof en ze te laten weten dat
Jezus van ze houdt! Deze verantwoordelijkheid hebben we ook op ons genomen op het moment dat we ze lieten
dopen! Wij moeten dat zaadje planten!
We hebben ze echter door ze te laten
dopen ook op laten nemen in de gemeenschap. Inderdaad "De GEMEENSCHAP". ONZE gemeenschap,
een gemeenschap van gelovigen die
we op zondagochtend ontmoeten, met
wie we zingen en luisteren naar het
woord, met wie we plezier kunnen
hebben, bij wie we troost kunnen zoeken kortom met wie we kerk ZIJN!
SAMEN! Als we echter zo doorgaan en
op zondagochtend altijd “belangrijkere zaken “ te doen hebben leren wij
elkaar niet beter kennen en onze kinderen ook niet….hoe zonde zou dit
toch zijn! Neem je verantwoordelijkheid! Ik hoor jullie denken (en terecht!)
“Wie denkt ze wel dat ze is om ons
hierop aan te spreken!” . Ik zal het
jullie vertellen:
Ik ben iemand die oprecht verdrietig
kan worden als ik op zondagochtend
in de kerk om mij heen kijk en bijna
alleen maar 65+ zie. Het zijn fantastische mensen maar wat graag zou ik
met JOU en je gezin verder kennis
willen maken! Sommige kinderen zijn
misschien nog klein maar wees welkom! Allemaal!

recept voor een ‘goed’ schooljaar? Die
basis leggen de kinderen en de leerkracht zelf.
We hebben twee jubilarissen in ons
midden: Marijk Knijnenburg en Paul
van Houwelingen. Beiden zijn zij 40
jaar in het onderwijs. Zij zijn gestart op
de St. Jozef- en de Mgr. Bekkersschool. Na de fusie is de naam veranderd in ‘de Horizon’. We hopen nog
veel van hun kennis te mogen benutten.
Heeft u interesse in onze school, dan
kunt u altijd een afspraak maken via
telefoonnummer 071-4029196 of directie@rkhorizon.nl.
Team RKBS de Horizon

Kerkvervoer
Als u wat ouder bent en/of slecht ter
been, dan mag dat geen belemmering
zijn om, als u dat wilt, naar de vieringen
in de kerk te komen.
Er zijn vrijwilligers die met de auto U
THUIS KOMEN OPHALEN om u naar
de kerk te brengen en u na de viering
ook weer naar huis brengen. Wilt u dus
op zondag naar de kerk, bel dan uiterlijk donderdag naar de contactpersoon
van de plaats waar u woont.

Groetjes, Marloes Jongeneel
Contactpersoon voor RIJNSBURG is:
Anneke Noordermeer, Tel.: 071-4033388.
Contactpersoon voor KATWIJK EN
VALKENBURG is: Erna Geurts, Tel.:
071-4014179 of 0612812203
Na een uitgeruste vakantie kunnen we
er weer tegenaan! De school is weer
schoon, alle boeken en schriften liggen
te wachten op de kinderen en leerkrachten.
De eerste week is de week van kennismaken. Met de ruimte, met elkaar
en met de groep. Daar horen ook afspraken bij. Die zorgen ervoor dat iedereen zich prettig kan voelen in de
klas. In de eerste schoolweken wordt
de basis gelegd voor een nieuw
schooljaar. Maar wat is eigenlijk het

Erna Geurts

Astrid v.d. Valk

H. Joannes de Doper - Katwijk

Uit de parochiekerngemeenschap
DOOPSELVIERING:
De eerstvolgende doopselviering zal plaatsvinden op: zondag 11 oktober. De
daaraan voorafgaande doopselvoorbereidingsavond wordt gehouden op:
woensdag 30 september In de vergaderzaal van de pastorie, Kerkstraat 70, van
20.00 – 22.00 uur. Wanneer u aan de voorbereidingsavond wilt deelnemen,
moet u van tevoren contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel.
4029402.
GEBOORTE:
Met een geboortekaartje werden we in kennis gesteld van de geboorte van:
- Phileine, geboren op 11 juni. Dochter van Thomas en Arenda van Tol, Valkenburgseweg 22, 2223 KD Katwijk.
IN MEMORIAM:
Gerarda Petronella Boskamp - van der Hulst. Echtgenote van Herman
Boskamp.
Geboren19 oktober 1930 en overleden op 14 mei 2015.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdadag 19 mei in onze parochiekernkerk. Daarna is van Gerda, in besloten kring, afscheid genomen in het
crematorium Rhijnhof te Leiden.
Tanja Klijn.
Geboren 26 juli 1964 en overleden op 22 juni 2015.
De afscheidsbijeenkomst heeft in besloten kring plaatsgevonden op donderdag
25 juni in het crematorium Rhijnhof te Leiden.
Berthold Geert Jacksteit, echtgenoot van Hetty Jacksteit-Neyman.
Geboren 9 juni 1937 en overladen op 30 juni 2015.
De afscheidsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op zaterdag 4 juli in het crematorium Rhijnhof te Leiden.
Wilhelmus Jacobus Johannes Imming.
Geboren 4 november 1942 en overleden 13 juli 2015.
Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de crematie in Thailand
plaatsgevonden.
Piet Helling, echtgenoot van Anneke Helling-Rozestraten.
Geboren op 28 augustus 1935 en overladen 30 juli 2015.
De afscheidsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op dinsdag 4 augustus in het
crematorium Rhijnhof te Leiden.

Acht handige handen
Stel dat mensen net als een octopus
acht handen hadden..
Dát is handig die acht handen,
Want je kan er veel mee doen.
Trekken, stompen, knijpen, meppen,
Graaien naar een half miljoen.
Maar je kunt er ook mee helpen,
Elke hand, ja luister maar.
Hadden mensen op de wereld,
maar acht handen voor elkaar.
Want hand één kan jou mooi troosten.
En hand twee trekt jou omhoog.
En hand drie wil zachtjes strelen.
En hand vier maakt tranen droog.
Kijk, hand vijf begint met delen.
En hand zes strooit zaden uit.
En hand zeven helpt met spelen.
En hand acht zwaait tot besluit.
Hadden mensen op de wereld,
Maar ácht handen voor elkaar.
Wat zou jij doen met acht handen?
Schrijf het op of zeg het maar….
Bron: Trefwoord

Johanna de Goede-de Greef. Weduwe van Wim de Goede.
Geboren 21 januari 1927 en overleden 5 augustus 2015.
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op woensdag 12 augustus in onze parochiekernkerk. Daarna is van An afscheid genomen in het crematorium
Rhijnhof te Leiden.
PH

Heeft u onze Facebook pagina al eens bezocht?
In een van de afgelopen parochiebladen werd ik doorverwezen naar de Facebook-pagina van onze parochie. Aanvankelijk met enige scepsis heb ik de
pagina bezocht. Leuk en leerzaam. Wist ú bijvoorbeeld dat onze pastoor Michel
Hagen een eigen prekensite in het leven heeft geroepen. Ik ben niet zo’n trouwe
bezoeker van de diensten in de kerk, maar déze site geeft mij de kans op mijn
eigen tijd, in mijn eigen tempo dátgene te lezen wat mij verdieping kan brengen.
www.hagenpreken.nl De moeite waard. P.v.H.

Bron: Internet
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Liturgische Agenda voor de periode van za. 29 augustus t/m zo. 27 september 2015
H. Joannes de Doper/ Katwijk
Kerkstraat 72
za. 29-aug

géén viering

zo. 30-aug 22e Zondag d.h. jaar

09.30 EV pastoor Hagen /

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius / Voorschoten

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

19.00 EV pastoor Hagen
11.00 EV pastoor Hagen /

Cantemus

géén viering om 11.00u

Gemengd Koor
09.30 EV pater Magnin

di. 1-sep
09.00 EV pastoor Hagen

wo. 2-sep

15.00 WCV pw Gudde / in Adegeest
19.00 WGV gbl Naber / actueel avondgebed /

organist-cantor
09.30 WCV pw Van Beurden

do. 3-sep

09.00 EV pater Bouman & pw Gudde

19.00 WGV Meditatief Moment /

vr. 4-sep

gbl Noordermeer
19.00 EV pater Magnin /

za. 5-sep

19.00 WCV pw Van Beurden /

cantor / voedselmanden
zo. 6-sep

23e Zondag d.h. jaar

09.30 EV pastoor Hagen &

samenzang
11.00 EV pastor De Graaf &

pw Wüts / Vocalis /
Augustinusviering /
voedselmanden /
koffiedrinken

géén viering om 11.00u

pw Van Beurden /
Dameskoor /
Augustinusviering /
start seizoen
09.30 EV pater Magnin

di. 8-sep

(zie St. Jozef: 19.00u)

(zie St. Jozef: 19.00u)

09.00 EV pater Magnin

wo. 9-sep

(zie St. Jozef: 19.00u)
15.30 WCV gbl Klaasesz / in

Foreschate
09.30 WCV pw Van Beurden

do. 10-sep

09.00 EV pastoor Hagen

19.00 WGV Meditatief Moment /

vr. 11-sep

gbl Noordermeer
19.00 WGV Taizé-viering /

za. 12-sep

19.00 EV pastoor Hagen

koffiedrinken
zo. 13-sep 24e Zondag d.h. jaar

09.30 EV pater Magnin &

pw Wüts / Vocalis /
ziekenzalving /
koffiedrinken
(zie St. Jozef: 11.30u)

11.00 EV pastoor Hagen /

11.00 EV

Gemengd Koor
(zie St. Jozef: 11.30u)

pater Bouman & pw Gudde /
KWD / Laurentiuskoor

(zie St. Jozef: 11.30u)

09.30 EV pater Magnin

di. 15-sep
09.00 EV pastoor Hagen

wo. 16-sep

09.30 WCV pw Van Beurden

do. 17-sep

09.00 EV

pater Magnin

19.00 WGV Meditatief Moment /

vr. 18-sep

gbl Noordermeer
19.00 EV pastoor Hagen

za. 19-sep

19.00 WCV pw Van Beurden /

samenzang
zo. 20-sep 25e Zondag d.h. jaar

10.00 OCV pw Wüts & ds Oordt /

11.00 WCV pw Van Beurden /

Cantemus / bij
hervormde gem. de Rank

11.00 EV pastoor Hagen / kinderkoor /

Schola Cantorum /
vredeszondag
13.00

10.30 EV pastor Lansbergen /

di. 22-sep

gezinsviering /
vredeszondag
doopviering

09.30 EV pastoor Hagen

in Overduin
09.00 EV pastor Lansbergen

wo. 23-sep

19.00 OCV pw Gudde & ds Bakker /

vesperviering
09.30 WCV pw Van Beurden

do. 24-sep

09.00 EV pastor Lansbergen

19.30 WGV Meditatief Moment /

vr. 25-sep

gbl Noordermeer
za. 26-sep

géén viering

zo. 27-sep 26e Zondag d.h. jaar

09.30 EV pastor Lansbergen /

19.00 EV pastor Lansbergen
11.00 EV pastor Lansbergen /

Cantemus

Legenda:
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EV = Eucharistieviering
WCV = Woord- en Communieviering
WGV = Woord- en Gebedsviering

11.00 EV

Spirit / gezinsviering

OCV = Oecumenische viering
KWD = KinderWoordDienst

pater Magnin / KWD /
Laurentiuskoor

Liturgische Agenda
De Moeder Gods /
Voorschoten

De Goede Herder/Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

B.S. v.d. Oyelaan 18

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

(zie St. Jozef: 19.00u)

19.00 EV pastor Lansbergen /

(zie St. Jozef: 19.00u)

za. 29-aug

09.30 EV pater Bouman &

zo. 30-aug

cantor
09.30 EV

pater Magnin &
pw Gudde /
Laurentiuskoor

19.00 EV pater Bouman &

09.15 EV
11.00 EV

Franstalige parochie
pastor Lansbergen /
samenzang

10.30 EV pastoor Hagen / in

pw Gudde

09.30 EV pastor Lansbergen /

Magn. Cantorij

gbl Elshout /
samenzang

09.00 EV pastoor Hagen

di. 1-sep

Kerkehout
09.00 EV pater Bouman &

wo. 2-sep

gbl Elshout
09.00 EV pastoor Hagen
09.00 EV pater Bouman &

do. 3-sep
10.00 EV pastoor Hagen / in

gbl Elshout / in Mariakapel

vr. 4-sep

Sophiekehuis

(zie Sint Willibrordus: 19.00u)

(zie Sint Willibrordus: 19.00u)

19.00 EV pastoor Hagen /

za. 5-sep

samenzang
11.00 EV pastoor Hagen &

pw Gudde / Respons /
Augustinusviering /
voedselmanden /
start seizoen

09.15 EV
11.00 EV

Franstalige parochie
pastoor Boro &
diaken Brink /
muzikale omlijsting

19.00 WCV gbl Naber

(zie St. Jozef: 19.00u)

09.30 EV pater Peters /

09.30 WCV diaken Brink /

Magn. Cantorij /
Augustinusviering /
koffiedrinken
19.00 EV pastoor Hagen &

10.30 EV

di. 8-sep

diaken Brink / Magn.Cantorij /
Augustinusviering HELE PAROCHIE

(zie St. Jozef: 19.00u)
pastor Versteegen / in
Johannahuis

zo. 6-sep

Caecilia / KWD /
Augustinusviering /
koffiedrinken

(zie St. Jozef: 19.00u)

09.00 EV pastoor Hagen
09.00 EV pater Bouman &

wo. 9-sep
do. 10-sep

diaken Brink
09.00 EV + aanbidding / pastoor

vr. 11-sep

Hagen / in Mariakapel
(zie St. Jozef: 19.00u)

19.00 EV pater Magnin /

(zie St. Jozef: 19.00u)

za. 12-sep

cantor - samenzang
09.30 WCV pw Gudde /

organist-cantor
(zie St. Jozef: 11.30u)

09.15 EV
11.00 EV

09.30 EV pastor Van Bockxmeer / 09.30 EV pastoor Hagen /
Franstalige parochie
pastoor Boro &
Magn. Cantorij
Pro Deo
diaken Schat / samenzang

(zie St. Jozef: 11.30u)

19.00 EV pater Bouman

11.30

Kleuterkerk

09.00 EV

pastoor Hagen

zo. 13-sep

(zie St. Jozef: 11.30u)
di. 15-sep
09.00 EV pater Bouman &

wo. 16-sep

gbl Elshout
09.00 EV

pastoor Hagen

do. 17-sep

09.00 EV pastoor Hagen / in

vr. 18-sep

Mariakapel
16.30 EV pastoor Hagen / in Zomerland
(zie Sint Willibrordus: 19.00u)

(zie Sint Willibrordus: 19.00u)

19.00 EV pater Magnin /

za. 19-sep

samenzang
09.30 WCV gbl Klaasesz /

Laurentiuskoor /
vredeszondag

09.15 EV
11.00 EV

Franstalige parochie
pater Bouman &
diaken Brink / samenzang

19.00 EV pastoor Hagen

09.30 WCV diaken Brink /

09.30 EV pastoor Hagen /

Magn. Cantorij
09.00 EV

pastor Lansbergen

di. 22-sep
09.00 EV

09.00 EV

pastoor Hagen

zo. 20-sep

Caecilia /
koffiedrinken

pastoor Hagen

10.30 EV pater Bouman /

wo. 23-sep
do. 24-sep

in Huize Willibrord
19.00 EV
09.00 EV pastoor Hagen / in

Mariakapel
(zie St. Jozef: 19.00u)
09.30 EV pastoor Hagen /

organist-cantor

Opmerking:

09.15 EV
11.00 EV

16.00 EV

pastor Lansbergen
t.b.v. wijkcontactpersonen
pastor Lansbergen /
in Duinstede

19.00 WGV Taizé-viering

vr. 25-sep

(zie St. Jozef: 19.00u)

09.30 EV pastor Van Bockxmeer / 09.30 EV pater Kimman /
Franstalige parochie
pastoor Hagen /
The New Voices
Pro Deo
Dameskoor / ziekenzalving
pastor Van Bockxmeer /

za. 26-sep
zo. 27-sep

Bij onduidelijkheden of een (ogenschijnlijke) fout in een vermelding:
neemt u s.v.p. contact op met uw locatieredacteur
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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/heer:
aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur
IBAN Bankrek. nrs.:
Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en
NL95 RABO0138 4020 19
Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32

Gedoopt
Juliette Christine Maria ( 2 augustus),
dochter van Marc den Heijer en Jette
Konings. Dat zij uit mag groeien tot
betrokken Christen.

Overleden

Wil Zuidhoek - van Velzen (84). Geboren in Sassenheim kwam ze door haar
huwelijk naar Oegstgeest. Daar was ze
de spil van haar gezin. Tot op het laatst
woonde ze in de Lavendelhof.
Mogen al onze lieve doden nieuwe
toekomst ervaren bij de goede God.

Armand Zecha (86) woonde op den
duur in Krimpen aan de IJssel. Kwam
terug naar Oegstgeest voor de uitvaart
in onze kerk en begrafenis op ons
kerkhof.
Gerard Rozemeijer (80). Gerard paste
zich steeds aan zoals het leven zich
aandiende en wist zo door de wisseling
van beroep de wisseling der tijden het
hoofd te bieden en voor zijn gezin
brood op de plank te brengen. Samen
met zijn vrouw Annie woonde hij aan
de Irislaan en waren ze actief in het
kerkenwerk rondom de Leonardus in
Leiden. De laatste levensperiode
maakten ze samen door.
Fiet Kop – van Leerdam (85). Ondanks
ferme tegenslagen in haar leven, gaf
Fiet positief vorm aan wat haar overkwam. Zo bracht ze als weduwe in haar
eentje vijf zonen groot, vond ze haar
weg met hobby en bezigheid en stond
ze voor anderen klaar. Daarnaast was
ze jarenlang trouw lid van het dameskoor.
Jacques Devilee (89). In zijn werkzaam leven was hij verkoper op de
mannenafdeling van C&A. Hij was
steeds tip top gekleed. Jarenlang zong
hij ook bij onze Schola. Jacques was
een liefdevolle, zorgzame en plichtgetrouwe man.
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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 9.30 uur
za om 19.00 uur en zo om 11.00 uur
Locatiereferent:
dhr. P. van Beurden, Pastoraal werker (PB)
E-mail: petervanbeurden@parochie-augustinus.nl
Locatieredacteur:
mw. M.L. de Laat (kopij) (MLdL)
E-mail: mldelaat@freeler.nl

Kerkhof naast de H. Willibrordkerk (foto ML).

Kinderkoor Willibrord
Wie niet waagt die niet wint. We voelen
al jaren het gemis van een kinderkoor
in de Willibrord van Oegstgeest. Zingen is een mooie bezigheid, samen
zingen verbindt. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat Lisa van Arend
bereid is, om met veel enthousiasme
kinderen samen zingen te leren. Ze
start vanuit de basis en kan dat heel
goed, want haar beroep is zingen met
kinderen, jeugd en jongeren. Deze
maand worden alle kinderen in de
leeftijd vanaf groep 5, die ingeschreven staan bij de Willibrord van Oegstgeest aangeschreven en uitgenodigd
mee te doen met dit nieuwe koor. Wie
weet lukt het al om komend jaar samen
te zingen in een gezinsviering.

Inzameling voedselbank
Weekend van 5 en 6 september.

Schrijven voor Amnesty
Na de vakanties starten we weer in
Oegstgeest, maandag 7 september
van 14.00-16.00 uur op de pastorie.

Vormsel
Net als op de andere locaties van onze
parochie start in september de voorbereiding voor het vormsel. In Katwijk en
Oegstgeest gebeurt dat gezamenlijk.
De uitnodigingen voor de kinderen uit
de tweede klas van het voortgezet
onderwijs zijn de deur uit. Mocht u dat
per abuis gemist hebben, neemt u dan
even contact op met pastores T. Wüts
of P. van Beurden. U kunt ook terecht
bij het adres van de werkgroep: vormsel@willibrordoegstgeest.nl.

Bron: www.pgenkhuizen.nl

De repetities vinden plaats op vrijdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur, op de
pastorie en in de kerk van Willibrord
van Oegstgeest. We starten 2 oktober
met de eerste bijeenkomst. Zit je in
groep 5 of hoger, dan ben je van harte
welkom. Doe mee en geef je op bij
pastor van Beurden, petervanbeurden@augustinus-parochie.nl of Lisa
van Arend l.j.c.vanarend@hotmail.
com.
PvB

H. Willibrord - Oegstgeest
Sint Willibrord
Summerschool
Afgelopen zomermaanden verzamelden zich met enige regelmaat parochianen van verschillende locaties in de
pastorie van Oegstgeest. Zomerschool 2015 organiseerde een aantal
ontmoetingen waar op een luchtige
manier religieuze thema’s aan de orde
kwamen. In beeld en verhaal werd van
heiligen verteld. We onderzochten
onze geliefde kerkliederen. Er was
gesprek over kerkelijke ruimtebeleving. Samen lazen en bespraken we
verhalen van Toon Tellegen.

Augustinuszondag

Zorg voor tuin en hof

Ook in Oegstgeest vieren we het feest
van onze parochiepatroon Augustinus.
Zondag 6 september is er om 11 uur
een feestelijke viering met als thema:
Ga open! In de kinderwoorddienst
wordt de bisschop versierd en in een
gezamenlijke nazit is er ruimte voor
koffie en ontmoeting. Ook kunt u als
bisschop Augustinus op de foto en
daarna (net als vorig jaar) een gezamenlijke foto. Kortom een relaxte opening van het werkjaar.

Samen met drie andere mannen verzorgt Piet van Rijn (80) al zo'n 12 jaar
de tuinen rond het kerkgebouw, de
pastorie en het kerkhof zelf. Ook het
netjes houden van het grote plein is
aan hun zorgen toevertrouwd. "Het is
heerlijk om veel buiten aan het werk te
zijn en de boel netjes te houden."
Groene vingers heeft Piet van Rijn al
heel lang. Tegenwoordig is het werken
in de tuin voor hem liefhebberij en
hobby. Vroeger verdiende hij als teler
van bloemen en bloembollen er zijn
brood mee.

Augustinuslezing
Dinsdagavond 9 september bent u van
harte welkom in Wassenaar. Na de
viering van 19.00 uur in de Jozefkerk
zal aansluitend de jaarlijkse Augustinuslezing plaatvinden. Stijn Fens, bekend journalist en schrijver en zoon
van, zal de lezing verzorgen. Rond half
tien sluiten we af met een drankje.

Monumentendag

Uitzicht pastorietuin vanaf terras (foto ML).

Eekhoorn en Mier (bron: www.homeplanet.nl)

De opkomst was voor dit eerste proberen niet slecht. Gemiddeld zo’n tien
bezoekers. Het geeft in ieder geval te
denken om deze opzet een volgend
jaar te herhalen in de zomertijd.
PvB

Zaterdag 12 september tijdens Open
Monumentendag is de kerk open van
12.00 uur tot 16.00 uur. Rond 12.00 en
14.00 uur is er een muzikaal moment
verzorgd door Martin Gordijn (orgel) ,
Peter van Beurden (blokfluit) en Jan de
Laat (hobo). Om 13.00 en om 15.00
uur is er een rondleiding. Verder kunt
u een tentoonstelling van een collectie
miniatuur kerken en de inhoud van de
kluisschatten bewonderen. Kortom:
genoeg te beleven!

Vredesweek
Zoals ieder jaar organiseert de Raad
van Kerken van Oegstgeest in de
Vredesweek diverse activiteiten. Natuurlijk gaan we weer de Vredesvlag
hijsen bij het Gemeentehuis, is er een
Vredesweeklezing en een speciale
filmavond.
Op Vredeszondag 20 september zal er
extra aandacht zijn voor het thema
vrede in de viering van 11 uur. De
details zijn binnenkort te vinden op de
website www.raadvankerkenoegstgeest.

Iedere maandagochtend zijn de heren
gezamenlijk aan het werk. Schoffelen,
snoeien, grasmaaien. Planten verzorgen, dood hout verwijderen en verwelkte bloemen op de graven verwijderen. Ook het zwaardere werk doen
ze zo veel mogelijk zelf. De eigenaren
van de graven verzorgen meestal zelf
de grond direct rond het graf. Waar ze
dat - om welke reden dan ook - verwaarlozen, wil de 'tuinploeg' graag een
handje helpen. Ook rond een begrafenis assisteert Piet van Rijn bij de voorbereidende werkzaamheden aan een
nieuw graf. De overige werkzaamheden zijn in handen van de firma Vliem
uit Sassenheim.
Om al het groen ook in de toekomst zo
prachtig te laten zijn als nu het geval
is, is uitbreiding van de tuinploeg met
een (iets jongere) man of vrouw van
harte welkom!
ML

Cartoon van Len Munnik
Bron: ambassades.paxvoorvrede.nl
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Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods
Het Kerkelijk Bureau:
ma t/m za van 9.30 tot 12.30 uur
Leidseweg 102
2251 LG Voorschoten
tel. 071 - 561 2508
Website:
www.rkvoorschoten.nl
E-mailadres:
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
Parochiekerken:
Heilige Laurentius
Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten
De Moeder Gods
B.S. v.d. Oyelaan 18, 2252 EB Voorschoten

Agenda
Missie Verkeersmiddelen Aktie
2 september
Vergadering Pastoraatgroep
Viering Adegeest
Actueel avondgebed (HL kerk)
3 september
Meditatie vanuit Christelijke traditie
( Pluspunt)
Zondag
6 september
Voedselmand in De Moeder Godskerk
Maandag
7 september
11.00 uur
Liturgisch Bijbellezen ( Past. HL)
Zaterdag
12 september
16.00 uur
Meditatie vanuit Christelijke traditie
( Sacristie MG)
Woensdag
16 september
20.00 uur
Vergadering Stuurgroep Liturgie
19 t/m 27 september Collecte Vredesweek
Donderdag
17 september
20.30 uur
Meditatie vanuit Christelijke traditie
( Pluspunt)
Zondag
20 september
13.00 uur
Doopviering H. Laurentius
Maandag
21 september
13.30 uur
Vergadering Beheercie. HL
Woensdag
23 september
09.30 uur
Vergadering Pastoraatgroep
19.00 uur
Vredesvesper H. Laurentius
Donderdag
24 september
10.00 uur
Vergadering Seniorenpastoraat
Zaterdag
26 september
16.00 uur
Meditatie vanuit Christelijke traditie
( Sacristie MG)
Woensdag
30 september
15.00 uur
Viering Adegeest

IBAN Bankrek. nrs:
NL95 RABO 0155 0008 53
NL45 INGB 0000 3669 37
Vieringen:
zo 9.30 uur De Moeder Gods
zo 11.00 uur H. Laurentius
di 19.00 uur De Moeder Gods
do 9.00 uur H. Laurentius
Locatiereferent:
dhr. D. Gudde, Pastoraal werker (DG)
tel.: 071-5612508
(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: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

Van de beheercommisie

29/30 augustus
Woensdag
09.30 uur
15.00 uur
19.00 uur
Donderdag
20.30 uur

Mededeling: Kerala
Kleinzoon verkoopt spulletjes en de opbrengst is bestemd
voor Kerala. Een gift van € 27,50, ontvangen van de oma
van deze lieve kleinzoon. Hartelijk dank!!
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Bijbelmaand
Zoals wij in het vorige nummer van De Augustinus al
schreven wordt er in oktober a.s. in de parochiekern H.
Laurentius en De Moeder Gods traditioneel een bijbelmaand gehouden. Dit jaar staat de eerste brief van Johannes centraal. Naast een gedeelte uit het Oude Testament
en een evangelielezing lezen wij in de vier zondagse vieringen een deel van deze brief. In de overweging zal hieraan
ook veel aandacht worden besteed.
Vier avonden in de maand oktober zullen ook gewijd zijn
aan de eerste brief van Johannes. De data zijn: 7, 14, 21
en 28 oktober. We gaan dan dieper in op de brief.
Zo zal de eerste avond gaan over de eerste christelijke
gemeenten. Mevrouw Juliëtte van Deursen, die lid is van
de pastoraatgroep in Voorschoten en afgestudeerd is in
theologie, zal op deze avond spreken. Er zal ook een avond
worden gehouden over opbouw, structuur en overzicht van
de brief.
Een van de andere sprekers die wij in oktober zullen ontvangen is pastor Henk Bloem. Hij heeft de afgelopen jaren
de nascholing van gebedsleiders in ons bisdom verzorgd
met zijn gedegen en boeiende uitleg over de vier evangeliën.
Wij kijken uit naar vier heel interessante avonden en hopen
dat veel mensen uit onze kern, maar ook velen uit de andere kernen de avonden zullen bezoeken en zullen genieten van het gebodene.
In de volgende Augustinus vermelden wij het laatste nieuws
over de Bijbelmaand.
Werkgroep Bijbelmaand

H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten

Van ontwerp tot oplevering...
Sleutel naar het gebruik
Wanneer er een project gerealiseerd is, dan is het gebruikelijk om het doorlopen proces te evalueren. In de voorgaande nieuwsbrieven hebt u kunnen lezen hoe het uiteindelijke resultaat bereikt is. De Beheercommissie van de
H. Laurentius en De Moeder Gods te Voorschoten wenst
haar dank te betuigen aan ALLEN, die dit project hebben
doen slagen.
Het Bisdom heeft in 2006 een nota gepresenteerd met de
titel “de Tent van God”, welke gericht is op de capaciteit van
kerkgebouwen. Deze nota heeft tot gevolg gehad, dat het
toenmalige kerkbestuur in Voorschoten zich heeft moeten
beraden om De Moeder Godskerk te onttrekken aan de
eredienst. Alvorens tot dit verzoek te kunnen komen, zijn
verschillende werkgroepen binnen onze geloofsgemeenschap tussen 2006 en 2008 nagegaan welke maatregelen
genomen zouden moeten worden om de activiteiten, welke
in De Moeder Gods kerk plaatsvinden, elders onder te
brengen. De resultaten van de verschillende studies hebben er toe geleid, dat een nieuw onderkomen voor de activiteiten van beide parochie-gemeenschappen noodzakelijk blijkt te zijn. De basis voor de bouw van een nieuw
Bondsgebouw is toen gelegd.
De algemeen econoom van het Bisdom, mr J.C.G.M.
Bakker heeft de toestemming gegeven om een architect te
selecteren en een opdracht te geven om een voorlopig
ontwerp te maken. In 2008 is in samenspraak met de
werkgroepen en de parochianen een Programma van Eisen
(PvE) opgesteld. Eind 2008 zijn de eerste ontwerpen van
Architectenbureau Visser & Wijtman te Waddinxveen
van architecten Roel Visser en Martijn van der Werf op
tafel gekomen. Er is een voorbereidingscommissie, bestaande uit de heren Roel Visser, Wim Niersman, Nico
van der Ploeg onder leiding van Wim Koster aan de
slag gegaan om een omgevingsvergunning (bouwvergunning) bij de gemeente Voorschoten te verkrijgen. Alsmede
een sloopvergunning. Later is deze commissie overgegaan
in het bouwteam. Er is veel overleg nodig geweest met de
parochianen, de bewoners, de gemeentelijke instanties en
de leden van de Raad van State om het proces tot een goed
einde te brengen. Aan het einde van het jaar 2013 is de
verkrijging van de vergunning een feit.
Ondertussen is de parochie H. Augustinus uit zes (6) parochies ontstaan en is er per 1 januari 2012 een nieuw Parochiebestuur, bestaande uit o.a. Pastoor M.P.J. Hagen,
mw. drs A.J.M. van der Valk, en mr F.C. Bakker.
Het Parochiebestuur heeft de beheerder gebouwen, ir R.
F.P.M. Kimman, gevraagd om namens hen het project te
bewaken.Voor elke investering verstrekt het Bisdom een
Bisschoppelijk Machtiging, die gebaseerd is op een begro-

ting van het bouwteam en op een advies van de heer H.C.
J. van Boxtel van het Bisschoppelijke Advies Bureau
Haarlem.
Op 25 juni 2014 is de aannemingsovereenkomst met de
hoofdaannemer Houtman te Gouda en onderaannemers Oostrom Installatie te Gouderak en Hoffman
Electro te Hendrik Ido Ambacht getekend. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de bedrijfsleider Arie Mooy en
uitvoerder Richard.
De installatieadviseur B. van der Graaf te Hendrik Ido
Ambacht heeft het Programma van Eisen vertaald naar de
gewenste installaties. De staalconstructie is geleverd door
Goudriaan te Oudewater. Het schilder- en behangwerk is
verzorgd door DPS Int. uit Bodegraven en de beglazing
is uitgevoerd door Van Dijk uit Leerdam.
Begin mei 2015 is het oude Bondsgebouw definitief verlaten
en in handen gegeven van de firma Kruiswijk om het
gebouw te slopen. De sloop van het gebouw laat een gat
achter, dat moet worden opgevuld met zand en opnieuw
bestraat gaat worden.
Nadat het gebouw op vrijdag 19 juni 2015, na een bouwtijd
van 1 jaar, door de architect en de aannemer is opgeleverd
is de inrichting van het gebouw ter hand genomen.
De Inrichtingscommissie bestaande uit de dames Diny
Westgeest en Irene Kouwenhoven en de heren Wim
Warmerdam en Jacques Noordermeer hebben gezorgd
voor aankleding van het gebouw.
De omgeving van het gebouw is door de architect en met
medewerking van Henny van Haastrecht en Chris de
Koning in kaart gebracht.
Het gehele straatwerk rondom het Bondsgebouw en de
bijbehorende parkeerplaats zal door Douwes Bestratingen Tegelwerk te Voorschoten uitgevoerd worden. De
nodige groenvoorziening zal door Van der Holst uit
Wassenaar verzorgd worden.

Op 11 oktober zal de Bisschop van Rotterdam, mgr. dr. J.
H.J.van den Hende, hoofdcelebrant zijn in de Eucharistieviering van 11.00 uur. Aansluitend zal de bisschop in een
korte ceremonie het gebouw inzegenen. Daarna rond 13.00
uur is er koffie in het Bondsgebouw, waarbij nog enkele
korte toespraken gehouden worden. Vanaf 15.00 uur is er
"open huis". Meer informatie over de feestelijke opening
leest u in het volgende nummer van De Augustinus. De
nieuwbouw zal onder de naam “BONDSGEBOUW” herkenbaar zijn.
Wij wensen alle gebruikers veel genoegen in de nieuwe
behuizing.
Wim Koster, 18 juni 2015.
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H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten
Vrijwilliger in de kerk, heb jij behoefte aan
scholing?
Is de Pastorale School iets voor jou?
Terecht wordt er vaak gevraagd: Hoe zou het met de kerk
gaan, als er geen vrijwilligers zouden zijn? Als je de kerk
en de parochies een goed hart toedraagt, word je van het
antwoord op die vraag niet vrolijk. Heel veel essentiële en
voor de parochianen belangrijke activiteiten zouden niet
meer worden gedaan.
Gelukkig is het zover (nog lang?) niet. In allerlei werkgroepen, commissies en koren zijn veel mensen die vrijwillig de
kerk draaiende houden. Gezien mijn openingszinnen doen
ze allen dus heel belangrijk werk.
Je werk en dus ook je vrijwilligerswerk doe je graag met
plezier. Des te meer vruchten werpt het af. Ik ben er van
overtuigd dat onze vrijwilligers hun taak met hart en ziel
doen. Het is wel zaak je plezier en je inspiratie te blijven
behouden. Dat kan waarschijnlijk op veel manieren, o.a.
door je meer in de activiteiten die je doet te verdiepen en
daardoor meer mogelijkheden te zien. Of door jezelf te laten
scholen en meer kennis en toerusting te vergaren. Of door
je meer te verdiepen in het geloof en daardoor weer extra
inspiratie op te doen. Bij dit alles kan de Pastorale School
je helpen.

lichting met regeling. Mogelijk willen wij het podium bij een
bepaald evenement af kunnen schermen. Ook willen wij
een bronzen afdruk van het zijaanzicht van pastoor Gerard
Paardekooper laten maken en in het entreeportaal bevestigen. Hij is de grote animator tot de start van het nieuwe
Bondsgebouw. De restauratie van de H.Laurentiuskerk,
pastorie en orgel zijn eveneens onder zijn bezielende leiding voltooid.
Wij willen gedurende 2 jaar opnieuw een wijnactie houden
met de bekende rode en witte wijn. Ook denken wij aan een
klaverjasavond in de 2e helft van oktober en herhaling van
de succesvolle dansavond in de 2e helft van november.
Mogelijk zijn er ook nog andere ideeën en voorstellen om
enige gelden binnen te halen. Voorstellen zijn welkom!!
De uitstekende rode wijn Merlot Cabernet kost slechts
€ 59,50 voor 6 flessen en de witte wijn voor € 55,00 per 6
flessen. Over de vervolgacties wordt u nog nader geïnformeerd.
Bestellingen kunt u opgeven bij het Kerkelijk Bureau,
Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten of per e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl of Gerard de Graaf, Leidseweg 132, 2251 LH Voorschoten, telefoon 06 53 28 01 26,
e-mail: gjamdeg@kpnmail.nl
Het actiecomité G. de Graaf. en W. Warmerdam.

In het kort iets over de Pastorale School.
Deze biedt scholing en toerusting voor vrijwilligers die
werkzaam zijn in parochies en die op een verantwoorde
manier en met enthousiasme hiermee verder willen gaan.
De opleiding kent leerroutes van een of meer modules. Een
module is een kleine cursus van maximaal vijf bijeenkomsten van 2½ uur. Er zijn modules voor alle pastorale
werkvelden: leren (catechese), vieren (liturgie), dienen en
pastoraat. Ook zijn er modules op het terrein van oecumene. De lessen worden gegeven door professioneel geschoolde docenten en zijn theologisch en didactisch goed
doordacht.
Als je van plan bent vrijwilligerswerk in de kerk te gaan doen,
maar nog niet precies weet op welk terrein, is de module
Vrijwilliger in de Kerk zeer aan te bevelen. In september
2015 start deze cursus op twee plaatsen in ons bisdom: in
Aarlanderveen en in Nootdorp.
Wie zich voor deze module of voor andere modules wil
opgeven, kan terecht bij de contactpersoon van zijn/haar
parochiekern. Je krijgt dan een gesprek met die persoon
en deze geeft jou ook op voor de Pastorale School.
Voor vragen naar aanleiding van dit artikel kun je ook bellen
met ondergetekende.
José Klaasesz
contactpersoon Pastorale School voor Voorschoten
071 5612000

Acties t.b.v. extra interieur voor het nieuwe
Bondsgebouw
Er moest bezuinigd worden op de inrichting tot het strikt
noodzakelijke wat nodig is om alles goed te laten functioneren. Toch willen wij graag enkele extra zaken uitvoeren.
Wij denken aan een verplaatsbaar podium met podiumver-
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Augustinuszondag 6 september
Op zondag 6 september zal dit jaar in onze parochie de
Augustinuszondag zijn. Daarmee openen wij ook in onze
parochiekern samen het nieuwe seizoen. Er is om 11.00
uur een Eucharistieviering in De Moeder Godskerk. Kinderen speciaal welkom: Er is kinderwoorddienst en crèche.
Daarna is er een feestelijke koffie (thee, limonade ...) zo
mogelijk buiten, met wat informatie over komende activiteiten en met verrassende live muziek!
We willen vragen: Wie wil er iets (zelfgebakken?) lekkers
meenemen voor bij de koffie? Graag even melden aan het
Kerkelijk Bureau. Graag tot dan!
Namens de pastoraatgroep,
Dirk Gudde, locatiereferent

Het Weekend van Voorschoten
Op 12 en 13 september a.s. wordt het Weekend van
Voorschoten gehouden. Ook de kerk staat er, vlakbij de
Wereldwinkel. Het is een oecumenische stand, waarin
mensen van allerlei kerken hun gezicht laten zien. Groepen,
werkgroepen, commissies geven materiaal en staan ook
vrijwilligers af om vanuit de kraam de hele dag iets van
warmte en vriendelijkheid uit te stralen. Vorige jaar maakte
de kraam een heel goede indruk. Bent U nog niet op een
andere manier benaderd en wilt U graag meedoen, dan
kunt U zich melden bij Freek Bakker, tel. 5761130 of
06-13805668 of e-mail f.l.bakker51@online.nl.
Freek Bakker

Kopij
Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus dan s.v.p.
inleveren vóór 8 september 2015.

Wassenaar Gezamenlijk
beteren. Habitat for Humanity Nederland wil mensen en organisaties in
Nederland actief bij haar werk betrekken.
De werkgroep gemeenschapsopbouw
van de Sint Willibrordparochiekern
nodigt u van harte uit voor deze boeiende avond. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.
AvdZ

Bazaar in de Sint Jozefkerk

Wij sloten het schooljaar af met een gezinsviering in De Goede Herder, met aansluitend een picknick bij de schaapjes.Het was een mooie mis met het koor La Pastorella, en een gezellig zomers
samenzijn na afloop.
Foto: MdM

November 2015 Vormsel
voor Wassenaarse kinderen
De Vormselviering voor de Wassenaarse parochiekernen zal plaatsvinden op zondag 22 november in
de Sint Jozefkerk. Kinderen die in
groep acht van de basisschool zitten
en/of die de leeftijd van twaalf jaar
hebben bereikt, kunnen hieraan
meedoen.
Op donderdagavond 3 september is
er om 20.00 uur in zaal Sion bij de
Jozefkerk een informatieavond voor
ouders als start van het voorbereidingstraject voor het Vormsel. Ook
ouders van kinderen die nog twijfelen over deelname zijn hierbij van
harte welkom.
Voor nadere informatie en vragen
kunt u contact opnemen met diaken
George Brink:
diakenbrink@parochie-augustinus.nl
Tel: 06 3078 0364

Wijkcontactpersonen in het
nieuwe seizoen.
In een gezamenlijke eucharistieviering
van de drie Wassenaarse parochiekernen op donderdag 24 september a.s.
zal het nieuwe kerkelijk jaar voor de
Wijkcontactpersonen worden geopend. Aanvang van deze viering: 19.00
uur, in de Sint Jozefkerk. Aansluitend
zal mevrouw Karin Nas in SION een
lezing verzorgen over Habitat. ‘’Habitat
for Humanity’’ ondersteunt mensen bij
de bouw van een eigen, veilig en degelijk huis, zodat zij zelfstandig een
beter bestaan en een betere toekomst
kunnen opbouwen. Habitat gelooft dat
een veilig en degelijk onderkomen hét
middel is hiervoor. Daarom bouwt Habitat, samen met de nieuwe huiseigenaren, eenvoudige en betaalbare huizen. Habitat verstrekt hiervoor een lening zonder winstoogmerk die de eigenaren via een maandelijkse aflossing
terugbetalen. Hiervan worden weer
nieuwe huizen gebouwd. Zo kan Habitat steeds meer mensen ondersteunen
om zelfstandig hun leefruimte te ver-

De Werkgroep Bazaar heeft in 2014
een bijzonder geslaagde bazaar georganiseerd.
Het enthousiasme over deze bazaar
maakte dat de werkgroep de mouwen
opstroopte en het heel logisch vond om
in 2015 weer een bazaar te
organiseren!
Vrijdag 30 oktober en zaterdag 31
oktober a.s. zal dit plaatsvinden in de
Sint Jozefkerk.
De ingang van de bazaar is de zaal
naast de Sint Jozefkerk: SION, Parklaan 26.
Op vrijdagavond zal er een veiling zijn.
Aanvang: 19.00 uur tot 21.00 uur.
Zaterdag 31 oktober is de bazaar geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Spullen voor de bazaar kunnen aangereikt worden aan de pastorie, op
woensdagochtenden tussen 09.00 en
12.00 uur.
Gedacht wordt aan: serviesgoed, pannen, mooie beeldjes om neer te zetten,
sintcadeautjes, kerstcadeautjes, speelgoed, boeken, tuinstoelen, gezellige
spulletjes.
De opbrengst van deze bazaar is gedeeltelijk voor de Sint Jozefkerk, en
gedeeltelijk voor het Hospice in Wassenaar (sinds enige tijd gevestigd in de
voormalige pastorie van de Sint Willibrorduskerk in de Kerkstraat):
30 oktober a.s. van 19.00 tot 21.00 uur,
en 31 oktober van 10.00 tot 16.00 uur,
in SION, naast de Sint Jozefkerk.
Kijk rond in uw huis wat u niet meer
gebruikt: de bazaar en de bezoekers
van de bazaar vinden het wel bruikbaar! Dank voor het aanleveren van
spullen!
EvdW
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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
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

Terugblik
Op 28 juni 2015 werd de eucharistieviering opgeluisterd door muziek van
piano en cello. Ook het dameskoor
onder leiding van organist Rien Calis
droeg bij aan de plechtigheid.
Dit alles vanwege het aanstaande
huwelijk (in Frankrijk) van Juliëtte Aver
met Nicolas Bary. Juliëtte is de kleindochter van Annie en Cees Romijn-Giezeman. Juliëtte en Nicolas ontvingen aan het eind van de eucharistieviering de "zegen op weg naar het
huwelijk". Vele familieleden in Nederland waren hiervan in onze Goede
Herder getuige. Namens alle parochianen wensen wij het bruidspaar Gods
zegen over hun huwelijk en veel geluk.
Ze trouwen op 29 augustus in Frankrijk.

Diaken Brink geeft Juliëtte en Nicolas de "zegen op weg naar het huwelijk". Acoliet: Raphaël Barge. Foto: familie Romijn
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Op 5 juli zong La Pastorella in de gezinsmis. We misten daarbij onze dirigente Belén Kerkhoven. Het koor werd
geleid door haar tijdelijke vervanger,
Koos Verhagen.
Belén heeft een andere baan gekregen
waardoor het haar onmogelijk is La
Pastorella te blijven leiden; na zeven
jaar waarin het koor onder haar leiding
geweldig is gegroeid, moet Belén als
koorleider afscheid nemen.
Belén laat weten dat ze dit heel erg
jammer vindt en dat het werken met
het koor La Pastorella voor haar als
een "thuis" voelde in vele opzichten.
Ze heeft samen met het koor een
mooie tijd gehad en ze wil graag later
dit jaar van de parochianen afscheid
nemen na een viering waarin La Pastorella zingt.
Een ander afscheid werd op 5 juli
aangekondigd door diaken Brink: hij
riep Danielle Landesz-Campen naar
voren om haar te bedanken voor de
vele jaren inzet voor De Goede Herder.
Zij vertrekt met haar man Stefan en
zonen Max en Peter naar het buitenland. Namens de parochiekern wensen wij hen een mooie tijd in Zweden
en bedanken wij Danielle voor het werk
dat zij gedurende een tiental jaren
gedaan heeft voor de Goede Herdergemeenschap. Zij deed jarenlang de
begeleiding van de voorbereiding voor
de Eerste Communie, legde daartoe
voortvarend contacten met scholen en
organiseerde mede de gezinsvieringen. Ze was bestuurslid voor de catechese en voor de penningen in de
periode voordat we in 2012 deel werden van de parochie H. Augustinus.
Vanaf die tijd was ze in de beheercommissie verantwoordelijk voor de financiën in onze parochiekern. We zullen
haar als steun en vraagbaak op velerlei gebied enorm missen.

IBAN bankrek. nummers:
NL73 INGB 0000 0201 43
Betaling misintenties.:
NL78 INGB 0000 5017 55 t.n.v. Intentiekas G.H.
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
Locatieredacteur: mw. H. Reuser (kopij) (HR)
E-mail: hannekereuser@hotmail.com

Picknick
Bij de traditionele picknick na afloop
wensten we elkaar een goede zomer.

Midden op de foto, vervangend dirigent Koos
Verhagen. Tweede van rechts Danielle
Landesz

Spel van de kinderen. Rechts: Stefan Landesz

Parochianen aan de koffie. Midden op de foto:
Martha van der Werf, voorzitter van det
dameskoor

Bij de schaapjes op het grasveld
speelden de kinderen spontaan een
voetbalspel. Ook het zonnige weer
droeg bij aan een ongedwongen samenzijn. Foto's: diaken G. Brink.
HR

De Goede Herder - Wassenaar
Agenda
Augustinusfeest 6 september
In de eucharistieviering van 11 uur
zingen het Dameskoor en La Pastorella. Anneke Huiting speelt fluit.
Ziekenzalving 27 september
De senioren van onze parochiekern
die dit wensen ontvangen tijdens deze
viering waarin pastoor Hagen voorgaat
het sacrament van de ziekenzalving.
Het Dameskoor onder leiding van Rien
Calis verleent medewerking. Heeft u
geen brief ontvangen en wilt u toch
deelnemen, meldt u dit dan even via
e-mail herder20@bart.nl of telefonisch
aan het secretariaat.

Over wijkcontactpersonen
en bezoekgroep

zoekjes te brengen aan de parochianen in wijk 000 (of in de andere wijken
na overleg met de desbetreffende
wijkcontactpersoon als deze bijvoorbeeld geen tijd heeft). Indien u prijs
stelt op bezoek vanuit de parochiekern
De Goede Herder dan hoort de bezoekgroep dit graag.
Dit bezoekwerk vervangt niet het huisbezoek dat de leden van het pastoraal
team (op verzoek) bij parochianen
doen. Beide soorten bezoek staan
naast elkaar.
Indien u mee zou willen doen aan het
bezoekwerk in de bezoekgroep bent u
van harte welkom. Contactpersoon
bezoekgroep: Hanneke Reuser. Berichten en verzoeken graag telefonisch
of per e-mail via het secretariaat.

zondag 13 september
Voor de intenties van de Mariadagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Mat van Dael
Fred van Wordragen
Bram en Truus Boutkan-Remmerswaal
Monique Wittop Koning-Heijnen
Karel en Györgyi Landesz
Ria van der Plas-van Roeij
Marie Anne Barge-van der Putt
Laurent Dullaart

HR

zondag 20 september
Voor de intenties van de Mariadagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers
Bram en Truus Boutkan-Remmerswaal
Fred van Wordragen
Monique Wittop Koning-Heijnen
Caspar Kerckhoff
Marie Anne Barge-van der Putt
Laurent Dullaart

Misintenties
In onze parochiekern wordt op het
secretariaat een ledenadministratie
bijgehouden. Deze bevat ongeveer
600 adressen (met een of meerdere
personen). 500 van deze adressen zijn
dichtbij de kerk gelokaliseerd. De andere 100 bevinden zich buiten de officieel door het bisdom gehanteerde
parochiekerngrenzen. In de administratie - die iedere parochiaan indeelt
in een wijk - vallen ze onder "wijk 000".
De parochianen in wijk 000, de zogenoemde voorkeursparochianen, ook
wel "buitenparochianen" genoemd wonen bijvoorbeeld in Den Haag of
verspreid in andere gemeenten van
waaruit zij gemakkelijk hun band kunnen houden met parochiekern De
Goede Herder.
De 500 adressen dichtbij de kerk zijn
verdeeld in 20 verschillende "wijken".
Elke wijk heeft een wijkcontactpersoon. De taak van de wijkcontactpersoon is contact bevorderen tussen de
parochianen in de wijk en het gebeuren
in de parochiekern. Bij speciale gelegenheden of ziekte of jubilea kan de
wijkcontactpersoon een bezoekje
brengen. De parochianen kunnen bij
eventuele vragen een beroep doen op
hun wijkcontactpersoon.
Voor wijk 000 zijn er geen wijkcontactpersonen. Sinds enige tijd is in onze
parochiekern een zogenoemde bezoekgroep werkzaam, die onder leiding van diaken G. Brink een cursus
gevolgd heeft en enige keren per jaar
bij elkaar komt. De leden van deze
bezoekgroep stellen zich als taak be-

zondag 30 augustus2015
Voor de intenties van de Mariadagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Mat van Dael
Jan Hooijmans
Leo den Hollander
Fred van Wordragen
Monique Wittop Koning-Heijnen
Karel en Györgyi Landesz
Marie Anne Barge- van der Putt
Laurent Dullaart
dinsdag 1 september Kerkehout
Buurtcentrum
Truus, Hans, Harry en Jerry
Remmerswaal en verdere familie,
Leo Onderwater, Kees Voorham,
Herman Lugthart, Huub Jacobs,
Luigi Gandini, Jan van Eijk, Bep
Laarman-Oliehoek, Kees
Hogewoning,
Jo Geerligs-Ziegerink, Cees en Wil van
Wissen-van den Heuvell, Willem en Iet
van Veen-van Hemert, Albert en Toos
Wissink-Duindam, Eep en Riet Wiskamp-Beesems,
Mia Alkemade-Vernooy

vrijdag 18 september Zomerland
Simon Kabel, Tanneke UbbinkStouthamer, Corrie Elffers-Lucassen,
Wim en Joe Truffino, Jochem
van der Bijl, Mw. Pieters-Böhm,
Hans van der Geest, Conny Wellink,
Joyce Gimbrère-van Genderen

zondag 27 september
Voor de intenties van de Mariadagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
Mat van Dael
Reinout Barge
Marie Anne Barge-van der Putt
Overleden families van Moll-Beutener
Bram en Truus BoutkanRemmerswaal (jaargetijde van Truus)
Fred van Wordragen
Monique Wittop Koning-Heijnen
Karel en Györgyi Landesz
Ria van der Plas-van Roeij
Laurent Dullaart

Ochtendgebed
O Heer, ik draag U op vandaag
al is het klein van waarde

zondag 6 september
Voor de intenties van de Mariadagkapel
Henk en An Metkemeijer-Kloos
George Freriks
Bram en Truus Boutkan-Remmerswaal
Fred van Wordragen
Monique Wittop Koning-Heijnen
Ank Ooms-Timp
Marie Anne Barge-van der Putt
Laurent Dullaart

al wat ik ben, al wat ik ken
al wat ik heb op aarde.
Lodewijk Makeblijde s.j. (1564-1630)
Uit: Zo kan het ook. Over gebed naar
aanleiding van oude heiligenlegenden
en wonderverhalen - Dries van den
Akker s.j.
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Parochiekern St. Jozef - Wassenaar
Pastorie:
v. Cranenburchlaan 31
2241 PJ Wassenaar
tel. 070 - 511 4262
Website:
www.sintjozefwassenaar.nl
E-mailadres:
secretariaat@sintjozefwassenaar.nl
Gastvrouw/heer:
ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur
Secretariaat:
M.W.H. Mulder
Hoogheemraadstraat 75
2241 CD Wassenaar
tel. 070 - 517 7926 (na 19.00 uur)

Dankbaarheid
Op verschillende manieren kwam
dankbaarheid ter sprake de afgelopen
periode; in stukjes in de krant en in de
preken in het weekend. Komt dat door
de vakantie tijd? Het mooie weer? In
deze periode hebben we wellicht meer
tijd om aan ons zelf toe te komen.
Nederlanders zijn eigenlijk niet zo
dankbaar blijkt uit de statistieken. Maar
we hebben het hier toch niet zo slecht.
Een korte zomercursus dankbaarheid
om je zelf beter te voelen. Dankbaarheid is de ervaring van iets positiefs
waar jezelf niet verantwoordelijk voor
bent. Een cadeautje dus.
Dat betekent dan ook dat hoe meer
aandacht je besteedt aan de positieve
dingen in het leven hoe dankbaarder
je kan zijn. En als je dat dan ook laat
merken (naar de ander toe) dan wordt
je er gelukkiger van. Dat is wetenschappelijk bewezen. Het blijkt dat je
er ook lichamelijk gezonder door
wordt. Wie zijn dankbaarheid regelmatig uit naar anderen – gezin, vrienden,
collega’s – verbetert zijn relaties.
Dankbaarheidsonderzoeker Robert Emmons zegt dat wij anderen nodig hebben om ons leven te leiden; het is de
kunst om daar oog voor te krijgen. Dus
tel je zegeningen en som iedere dag
even de mooie momenten op - minstens drie -. Luister niet alleen naar het
negatieve nieuws.
Met de Johanneslezingen in deze vakantietijd hebben we gehoord dat
Jezus het brood voor ons leven is maar
ook dat we zelf dichter bij de mensen
moeten staan. Mensen hebben mensen broodnodig.
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Dank U wel
Wat zou de Sint Jozef gemeenschap
zijn zonder de inzet van zo veel vrijwilligers; wijkcontactpersonen, kerkschoonmakers, kosters, gastheren/vrouwen, Café Noir (het wordt steeds
drukker op de 1e zondag in de maand
met het koffie drinken), de koren (bijzonder dank aan Magnificat Cantorij,
die ook in de vakantie tijd door blijft
zingen), kerkversiering, Pastoraatgroep en leden Beheercommissie en
alle andere die ik niet genoemd heb,
maar die zich ook inzetten voor de Sint
Jozefgemeenschap.
We hebben natuurlijk altijd nog meer
mensen nodig; ook een aantal leden
van de beheercommissie stoppen er in
januari mee. Gelukkig hebben we al
een nieuwe secretaris gevonden; nu
nog iemand voor de financiën. Ook de
pastoraatgroep zoekt versterking; in
het bijzonder voor het werkveld Diaconie.
Bedankt voor uw kerkbijdrage
Vele mensen hebben al een bijdrage
gegeven. Maar we hebben meer nodig
om onze begroting rond te krijgen. Dit
jaar zijn er extra uitgaven voor twee
nieuwe ketels voor de pastorie en Sion.
De huidige zijn al van 1992 en zijn
nodig aan vervanging toe. Door betere
ketels en een betere temperatuurregeling zal het gasverbruik minder worden. Daarnaast moeten we meer reserveren voor onze voorzieningenpot.
Gelukkig hadden we een speciaal
potje om een kapotte loopmicrofoon te
vervangen. In september krijgt iedereen een herinnering in de bus voor de
(extra) kerkbijdrage. U kunt ook meehelpen door voor de bazaar (waardevolle) spullen te doneren; iedere
woensdagmorgen op de pastorie.

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
v. Z. v. Nijeveltst. 487
2242 MC Wassenaar
tel. 070 - 512 1142
Vieringen:
Zo 9.30 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur
Duinstede:
Iedere 1e vrijdag v. d. maand om 16.00 uur
Sacramentskapel geopend:
Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur
Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW)

In de komende maanden zal KPN de
zendinstallaties in de kerktoren iets
aanpassen (voor 4G). De vergoeding
gaat gelukkig ook iets omhoog.
Agenda na de vakantie
De Sint Jan Baptist opent het schooljaar op 25 augustus met een viering in
onze kerk en op 1 september heeft het
Adelbertcollege een eigen viering.

Basisschool in de Jozefkerk foto: G.L.

Het nieuwe werkjaar voor de Augustinusparochie start met het feest van
onze parochieheilige, op zondag 6
september. ‘s Middags is er een uitvoering van een koor (a capella) in onze
kerk.
Op 8 september is er een eucharistieviering voor de hele parochie en zal de
Augustinus lezing plaatsvinden, gehouden door Stijn Fens, beide in de
Sint Jozefkerk/Sion. Vrijdag 11 september zal er een bijeenkomst zijn in
Oegstgeest voor de leden van pastoraatgroepen, beheercommissies, bestuur, pastoraal team van de Heilige
Augustinusparochie.
De wijkcontactpersonen van de drie
Wassenaarse parochies openen het
seizoen met een viering en lezing in
SION op 24 september.
Gabrie Lansbergen

St. Jozef - Wassenaar
65 jaar gehuwd
Op 10 augustus heeft het bruidspaar
Peters-Suijkerbuijk het heuglijke feit
gevierd dat zij 65 jaar geleden in het
huwelijk zijn getreden. Tijdens de eucharistieviering op zondag 2 augustus
j.l. werd uit dankbaarheid voor hen
gebeden. Na de viering feliciteerden
pastor Berry Lansbergen en vele kerkgangers het jubilerende bruidspaar. In
SION, bij koffie en thee, werd het
bruidspaar enthousiast toegezongen!
Zij kregen een schitterend boeket
bloemen aangeboden namens allen
van de Sint Jozefparochiekern. Van
harte gefeliciteerd mevrouw en mijnheer Peters!
Gerard, dank je wel!

foto: EvdW

Grapjes en Poetsen
‘’Het was een wedstrijdje met Irene,’’
vertelt Gerard, ‘’wie het eerste in de
pastorie was.’’ Meestal won Gerard.
De overige leden van de Kerkpoetsgroep voegden zich al heel snel in de
ochtend bij de twee starters. Stofzuigen, dweilen, de trap naar het koor en
boven op het koor stofzuigen. Dat was
het werk dat Gerard Konings deed,
gedurende negen jaar! Hij sjouwde
met zware emmers. Hij zorgde voor
wat lekkers bij de koffie als er iets te
vieren was. En altijd een kwinkslag of
een praatje. ‘’Was’’ ja, want Gerard
Konings beëindigt helaas zijn taak bij
de Kerkpoetsgroep. Vanwege zijn gezondheid is het niet meer verantwoord
om dit werk te blijven doen. Het is een
genoegen om de blinkend schone Sint
Jozefkerk te zien en spijtig om te weten
dat het aandeel van Gerard Konings
hierin verleden tijd is.
Gerard, bijzonder hartelijk dank voor al
het werk dat je in die negen jaar hebt
gedaan! Dank namens ons allen van
de Sint Jozefkerk! Het moge je goed
gaan!
EvdW

EvdW

Vredesweek
Vesperviering vrijdag 25 september
a.s., aanvang 19.00 uur, plaats:
Messiaskerk.

Sint Jozefkerk voor Kerala
De afgelopen maanden heeft u regelmatig kunnen lezen over de acties voor
Kerala in Zuid-India. Het drie-jarenplan, gestart met de Vastenactie in
2015, omvat drie projecten, t.w. het
naaimachineproject, de boekbinderij
en kinderen en scholing.
De Jozef heeft haar steentje bijgedragen door donaties in de prachtige olifant, het offerblok en door middel van
de deurcollecte op Eerste Paasdag.
De opbrengst van dit alles was Euro
900,19, een geweldig resultaat, waarmee de mensen in Kerala verder op
weg kunnen worden geholpen. Hartelijk dank namens allen.
MOV-Jozef, Jopie Bregten

Misintenties

Drie schroefjes en het schildje hangt.
Foto: Gabrie Lansbergen

Gemeentelijk Monument
Na lang wikken en wegen is het nu
toch zover. De Sint Jozefkerk heeft de
status: Gemeentelijk Monument, bereikt. Op 16 juli j.l. heeft pastoor Michel Hagen het schildje aan de gevel
van de kerk bevestigd. Dit onder het
bemoedigend oog van de leden van de
Beheercommissie en Pastoraatgroep
van de Sint Jozefparochiekern: Gabrie
Lansbergen, Martin Mulder, Hans
Overgaag, Alex Nijp en ondergetekende. Thea den Hollander vertegenwoordigde de Pastoraatgroep. Alex had
vooraf de gaatjes voor de schroefjes
geboord. Het was een klein werkje.
Voor een goede toekomst van ons Sint
Jozefkerkgebouw.
EvdW

Dinsdag 1 en donderdag 3 september
Voor het welzijn van de gemeenschap
van de Jozefparochiekern
Zondag 6 september
Hendricus Joannes Kennedie
Petronella van der Hulst-Zoet
Ben Vrijburg
Overleden familie van Haaster-van der
Kroft
Dinsdag 8 en donderdag 10 september
Voor het welzijn van de gemeenschap
van de Jozefparochiekern
Zaterdag 13, dinsdag 15, donderdag
17 en zondag 20 september
Voor het welzijn van de gemeenschap
van de Jozefparochiekern
Dinsdag 22 september
Maria Martha van Hemert- Bakker
Donderdag 24, zondag 27 en dinsdag
29 september
Voor het welzijn van de gemeenschap
van de Jozefparochiekern.

Parochiekernagenda
3 sept. Infoavond Vormsel. 19.00 u.
6 sept. Koffie en H.Augustinusfeest
8 sept. Augustinuslezing
20.00 u.
10 sept. Handwerken.
10.00 u.
Vergadering I.C.W. 20.00 u.
13 sept. Kleuterkerk.
11.30 u.
14 sept. Paroch. Fin.Beraad 20.00 u.
24 sept. Handwerken
10.00 u.
24 sept.Beheer-+Pastoraatcie.20.00u
25 sept.VredesdienstMessiaskerk19.00u.
26 sept. Taizéviering Jozefkerk19.00 u
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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:
dhr. 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
Secretariaat Beheercommissie:
mw. Joke Meijer- van der Aa, adres: zie Kerk,
tel. 070 - 511 4624
Redactie voor parochieblad en voor website:
Anne van der Zalm (afgekort als AvdZ):
annevanderzalm@hotmail.com
Louis Brackel (afgekort als LB):
louis@brackel.info,
tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ►►
Kortom: het bekijken van de filmpjes
over de sacramenten op genoemde
site is een regelrechte aanrader!
Van de site www.bewustkatholiek.nl
staat de QR-code hierboven. Indien u
deze code met een smartphone of tablet scant, komt u meteen op deze site
terecht.

Verdieping van uw geloof
Zo na de vakantie en aan het begin van
het nieuwe seizoen is het misschien
zinvol om u ook eens te verdiepen in
de achtergronden van uw geloof. Dit té
meer daar er recent hiervoor een aantrekkelijke mogelijkheid is gekomen.
Op de site www.bewustkatholiek.nl
komen internetfilmpjes te staan, die
voor elk van de 7 sacramenten achtergrond verschaffen. Momenteel staat er
een filmpje op over de Doop en een
over de H. Eucharistie; die over de
andere 5 sacramenten: Heilige Communie, het Vormsel, de Biecht (oftewel
het sacrament van de verzoening), de Ziekenzalving, de Priesterwijding
en het Huwelijk zullen nog verschijnen
in de komende tijd.
Het team Bewust Katholiek uit Gouda
(onder leiding van pastoor Van Klaveren) dat dit project aan het realiseren
is, vermeldt op de site als hun motivatie voor deze activiteit dat zij (jonge)
katholieken op een vernieuwende
manier wil vertellen over waar het in de
kern in het geloof over gaat. Via internetfilmpjes willen zij het katholieke
gedachtegoed toegankelijk maken.
Zo kan iedere bezoeker (her)ontdekken wat het geloof in zijn/haar eigen
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leven kan betekenen. De inhoud van
die filmpjes bevat vragen die ook vaak
aan pastores, diakens en pastoraal
werkers worden gesteld. Vragen die
aan de basis liggen van ons katholieke
geloof.
Kort gezegd: de zeven filmpjes over de
sacramenten zijn bedoeld informatief
te zijn, uit te dagen tot nadenken en
iedere bezoeker te helpen zijn geloof
beter onder woorden te brengen.
Om het professionele karakter van de
opzet van deze filmpjes enigszins te
laten zien: boven dit artikel is een
screenshot uit het filmpje over de Eucharistie opgenomen.
Als toelichting op dit filmpje over de
Eucharistie vermeldt het team: over de
eucharistie valt ontzettend veel te vertellen.
In het filmpje gaan zij onder meer in op
de vier manieren waarop wij Christus
kunnen ontmoeten in de eucharistieviering.
Ook beantwoorden zij de vraag of dat
stukje brood nu écht het lichaam van
Christus wordt, waarbij zij de kijker
uitnodigen om met gelovige ogen naar
de eucharistie te kijken.

Op deze site is overingens een mogelijkheid aangebracht voor het aanmelden voor een nieuwsbrief; hierdoor
wordt u bij het uitkomen van een nieuw
filmpje hiervan per e-mail in kennis
gesteld.
Tenslotte: voor het geval dat u in de
toekomst naar deze site zou willen
gaan, maar de preciese site-naam niet
meer weet: voor uw gemak is op onze
website een blijvende link naar deze
site van Bewust Katholiek aangebracht.

Noot:
op pagina 5 ‘Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom’ staat eveneens een artikeltje
over dit onderwerp. De redactie van
deze Willibrorduspagina’s vond dit
onderwerp echter dermate interessant, dat zij het nuttig vond voor onze
parochiekern iets diepergaande informatie te verstrekken.
LB

QR-code www.bewustkatholiek.nl

Sint Willibrordus - Wassenaar
Van de redactie
Wij zijn blij dat Helma Rader (lid van
Pro Deo) is ingegaan op ons verzoek,
om zo af en toe in de rubriek Levend
Lied de tekst van een lied dat Pro Deo
de komende maand tijdens een viering
zal zingen, kort inhoudelijk te bespreken. Zij heeft dit in het verleden ook
een aantal jaren op de bladzijden voor
onze parochie(kern) in de Gaffel gedaan.
Nu bespreekt zij onderstaand lied, dat
op zondag 27 september a.s. door Pro
Deo tijdens de viering zal worden gezongen.

De crisis was een kans om massaal te
consuminderen, maar onze enige politieke zorg lijkt te zijn om weer te
groeien en uit te kunnen geven.
Wij zijn geen nieuwe aarde waard zegt
de dichter.
Alleen God kan ons redden door een
nieuwe generatie op te laten groeien.
Kinderen die “gerechtigheid” doen.
Kinderen van de Nieuwe Tijd.
Een nieuwe mens, een nieuwe tijd.
Helma Rader

Drie dopelingen in onze gemeenschap opgenomen
Wij zijn voor onze parochiegemeenschap erg blij dat er op zondag 16
augustus maar liefst 3 dopelingen in
onze kerk het H. Doopsel kregen toegediend.
Diaken Brink leidde beide doopplechtigheden.
Het betrof als eerste: de 4-jarige Giorgio Diego Alois Vis uit het gezin Vis Van der Sluys.

Levend Lied
titel: Om wat misdaan wordt
(Oosterhuis)
Om wat misdaan wordt, ziende blind,
aan grond en lucht, dier en mensenkind,
weeklaagt de aarde, afgeknecht - zij
schreeuwt om nieuw geboorterecht.
Wij vluchten weg, wij horen niet. Wij
spelevaren in doodsgebied:
de tijd zo kort, de druiven zoet, dus pluk
de dag, na ons de vloed.
Geen taal die nog wat hoop vertolkt.
Over ons heen daalt een zwarte wolk.
De regen stroomt, het water stijgt, een
vloed van wee die ons wel krijgt.
Wij zullen worden afgedaan en niets
begrijpend ten onder gaan,
met man en macht, met vuur en
zwaard. Wij zijn geen nieuwe aarde
waard.
Gij kiest het leven - niet de dood.
Gij zult verwekken in onze schoot een
kind dat doet gerechtigheid,
een nieuwe mens, een nieuwe tijd.
------------Een protest lied. Een aanklacht tegen
de huidige generatie waaronder de
dichter en ook ikzelf behoor.
We horen wel maar kijken machteloos
toe. De problemen zijn te groot voor
ons. We troosten onszelf door de verwarming een graadje lager te zetten en
misschien hebben we zonnepanelen
en aandelen in een windmolen of iets
dergelijks.
Maar we weten best dat het niet genoeg is.

H. Augustinus aan het werk

Aandacht voor H. Augustinus op zondag 6 en dinsdag
8 september
Op zondag 6 september vieren wij in
onze kerk om 09:30u in de eucharistieviering het jaarfeest van de patroon
van onze parochie, de H. Augustinus
(bisschop en kerkleraar, ca. jaar 400
na Chr.). Ons parochiekoor Caecilia
zal tijdens deze viering de gezangen
verzorgen. Voor de kinderen is er dan
een KinderWoordDienst met speciale
aandacht voor de H. Augustinus.
Na de viering willen wij met u samen
zijn onder het genot van een feestelijk
aangekleed kopje koffie; tegelijkertijd
vindt er dan voor de kinderen een speciale activiteit plaats.
En op dinsdagavond 8 september
zal er aansluitend op een viering om
19.00 uur in de Jozefkerk, voor de
gehele parochie in Sion een lezing
gehouden worden door de in katholieke kringen bekende 'Rome-journalist'
Stijn Fens. hij zal spreken over Paus
Franciscus en de 'hete Vaticaanse
vuren': waarin moeten wij hem plaatsen en wat kunnen wij wel en niet van
hem verwachten?
Wij willen u graag uitnodigen om zo
mogelijk aan één of twee activiteiten
deel te nemen.
LB

In de 2e doopplechtigheid waren het 2
jongeren uit het gezin Van der Sluis Van Ekeren, namelijk:
Feline Helena Antoinette van der Sluis
(14 jaar) en Floris Anthonie Jacobus
van der Sluis (12 jaar).

doop van Feline van der Sluis

doop van Floris van der Sluis

Wij hopen dat deze dopelingen zullen
opgroeien als gelovige mensenkinderen.
LB
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Sint Willibrordus - Wassenaar

Overleden
Op 4 juli is de heer Adrianus
Hendrikus Kouwenhoven overleden in de leeftijd van 58 jaar.
Op maandag 13 juli is de uitvaartplechtigheid gehouden in
onze kerk en is hij vervolgens
begraven op kerkhof Persijn.

In Memoriam Pater Mariano
Gijsen
In Belo Horizonte Brazilië is op 28 juni
Frei Mariano Gijsen overleden.
In 1989 werd bij Blauw Zwart een 24uurs voetbaltoernooi gehouden, waarvan de opbrengst was bestemd voor
Pater Gijsen, die zich in Rio de Janeiro
en later in Belo Horizonte zich het lot
van de straatkinderen had aangetrokken. In de jaren die volgden werden
door Run For Rio en Broeder Zon met
én door allerlei acties, geld op gehaald
om zijn werk te steunen.
Regelmatig kwam hij over naar Wassenaar om even bij te komen van zijn
werk en om alle gulle gevers te bedanken. Tot op hoge leeftijd bleef hij de
kinderen op de straat volgen en zo
nodig te plaatsen in een van zijn huizen. Onder leiding van een echtpaar
kregen de kinderen dan onderwijs en
een liefdevol thuis.
Tijdens een gedachtenisviering op 14
juli in Huize Willibrord werd hij geroemd
om zijn geduld, zijn bevlogenheid, zijn
inzet, zijn eigenzinnigheid, maar vooral om zijn zorg voor de kleine medemens.
Ook zijn broer Menno sprak een In
Memoriam uit, waarin hij vertelde over
de roeping van zijn broer, om priester
te worden.
De viering, geleid door Franciscaner
medebroeders, werd afgesloten met
het Zonnelied van Franciscus:
Geloofd zijt Gij, om broeder Zon, om
Zuster Maan, om Zuster Aarde, om
broeder Vuur en om zuster Dood, die
nooit een sterveling buiten sloot van
loon of leed in ’t eeuwig Leven.
Moge hij rusten in vrede.
AvdZ

30

Op 17 juli is mevrouw Elisabeth Paulina Schelfhout-Hiel overleden in de leeftijd van 96
jaar. Op vrijdag 24 juli is de
uitvaartplechtigheid in onze
kerk gehouden en is zij vervolgens begraven op ons parochiekerkhof.
Op 19 juli is mevrouw Catharina Elisabeth Maria Johanna
Konst - van Galen overleden.
Zij werd 72 jaar. Op donderdag
23 juli heeft de uitvaart in onze
kerk plaats gevonden en is zij
begraven op ons parochiekerkhof.

Vaker koffiedrinken zondags
na de viering
Het blijkt dat veel parochianen het
contact met elkaar – onder het drinken
van een kopje koffie na de viering - zeer
op prijs stellen.
Om die reden wil de werkgroep gemeenschapsopbouw óók op de 3e
zondag van de maand na afloop van
de viering koffie gaan schenken. Dit
gaat beginnen in september én komt
dus als extra naast de reeds lang bestaande 1e zondag van de maand. U
kunt - zoals u mischien wel weet - de
datums van de zondagen in een bepaalde maand dat er koffiedrinken is,
aflezen in de Liturgische Agenda in dit
blad op blz. 16/17
Aan het einde van het jaar gaat deze
werkgroep evalueren om te besluiten
of deze uitbreiding volgend jaar blijft
gehandhaafd.

Bijeenkomst Wassenaarse
wijkcontactpersonen op 24-9
Op donderdagavond 24 september
aanvang 19.00u is er in Sion een bijeenkomst voor de Wassenaarse wijkcontactpersonen ter opening van het
nieuwe seizoen.
Voor verdere informatie: zie de pagina
getiteld 'Wassenaar Gezamenlijk' (blz.
23).

Misintenties
Zondag 30 augustus:
Georgine Krul-Vinke,Joseph Schelfhout,Nicolaas Smit,Jan Marsman,
Janny Wisse-Noordover,overleden
ouders van der Voort-Brouwers,
overleden ouders van der Moolen-Bakker, Johanna Lippmann, overleden ouders van der Velde-Kraan
Zaterdag 5 september:
Henny Groenewegen-Kaptein (jrgt), Chris Groenewegen, Marjolein
Wubben, Helena Maria van Maren-Peters en haar zoon Frank
Zondag 6 september:
George Krul-Vink, Hubertus van der
Ham, overleden ouders Vogels-Vrijburg, familie Oosterveer-Compier
Zondag 13 september:
Georgine Krul-Vinke, Adrie Bakker
(jrgt), Henny en Anny VoorhamLagerberg, Joannes Bots, Ton Bakker, overleden ouders Wensveen-Gardien, overleden ouders Kouwenhoven-Ruigrok van der Werve,
overleden ouders Bayer-van der
Kleij, overleden ouders Kerklaan-van der Laar, Coby Heijstek en
overleden familie
Zaterdag 19 september:
Leen en Lies Bellekom-Gerse, overleden ouders Knaap-Remmerswaal, overleden ouders van der
Moolen-Bakker
Zondag 20 september:
Georgine Krul-Vinke, Johannes
Knaap, Frans Westgeest en Anneke Westgeest-Slats, Jan Marsman, Paulina Kok-Oosterveer, overleden ouders Bollen-Horsten, overleden leden familie Ruygrok, overleden ouders van der Velde-Kraan,
overleden ouders Zwartelé-van der
Laar, overleden ouders Ebbing-Koppelman
Zondag 27 september:
Georgine Krul-Vinke, Joseph Schelfhout, Nicolaas Smit, Johanna Lippmann, Hubertus van der Ham, overleden ouders Bakker-Vogels, overleden ouders van der HoortEndhoven

Contacten
Bestuur parochie H. Augustinus
- Pastoor Moderator: Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl
- Vicevoorzitter: Astrid van der Valk, tel. 06 - 2002 4214, e-mail: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl
- Personeel: Fred Bakker, tel. 070 - 369 5107, e-mail: fcbakker@kpnmail.nl
tevens waarnemend secretaris
- Penningmeester: Mike Emmerson
- PR en communicatie: Connie Schutten-Faes, tel. 070 - 511 7043, e-mail: connie@schutten.nl
- Vrijwilligers: Balth Schröder, tel. 071 - 514 1718, e-mail: balthschroder@gmail.com
- Beheer gebouwen: Reinoud Kimman, tel. 070 - 514 4403, e-mail: augustinus@chimborazo.nl
- Beheer begraafplaatsen: Bert Gerritsen, tel. 071 - 517 2933, e-mail: bertgerritsen@ziggo.nl

Pastoraal Team parochie H. Augustinus
- Pastoor Moderator: Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl
- Pastor: Berry Lansbergen, pr., tel. 070 - 213 5195, e-mail: berrylansbergen@parochie-augustinus.nl
- Diaken: George Brink, e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl
- Pastoraal werker: Truus Wüts, e-mail: truuswuts@parochie-augustinus.nl
- Pastoraal werker: Peter van Beurden, e-mail: petervanbeurden@parochie-augustinus.nl
- Pastoraal werker: Dirk Gudde, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Referentschappen voor de locaties
- Katwijk:
- Oegstgeest:
- Voorschoten:
- Wassenaar:

Truus Wüts, tel. 06 - 2313 3501
Peter van Beurden, tel. 06 - 5118 3936
Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508
George Brink, tel. 06 - 3078 0364

Centraal Secretariaat parochie H. Augustinus
- Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565:
ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Redactie
- Hoofdredacteur:
Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl. (MH)
- Eindredacteur, a.i.:
Connie Schutten-Faes, tel. 06 - 2439 9866, e-mail: connie@schutten.nl (CSF)
Locatieredacteuren:
- H. Joannes de Doper Katwijk:
Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH)
Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com (PvH)
- H. Willibrord Oegstgeest:
May-lisa de Laat, tel. 06 -1037 2659, e-mail: mldelaat@freeler.nl (ML)
- H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten:
Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ)
- De Goede Herder Wassenaar:
Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR)
- St. Jozef Wassenaar:
Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW)
Maike Marks, tel. 070 - 511 9994, e-mail: maike.marks@gmail.com (MM)
- Sint Willibrordus Wassenaar:
Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB)
Anne van der Zalm, e-mail: anne vanderzalm@hotmail.com (AvdZ)
Rubrieksredacteuren:
- Pastoraal Team/Spiritualiteit:
Truus Wüts, tel. 06 - 2313 3501, e-mail: truuswuts@parochie-augustinus.nl
- Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom:
Maike Marks, tel. 070 - 511 9994, e-mail: maike.marks@gmail.com (MM)
- Jeugd, Gezin en Jongeren:
Mirjam Aerden-de Mol, e-mail: gezinspagina.augustinus@gmail.com (MdM)
- Liturgische Agenda:
Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB)
- Augustinus, 6 in 1, a.i.:
Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH)

QR-code Website
Parochie Augustinus

QR-code Augustinus
Facebookpagina

Website: www.parochie-augustinus.nl
Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie
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De Augustinus-kids
Vraag: Wie stuurt ons voor 12 september a.s. een tekening van Maria? We zouden daar heel blij mee zijn en
we gebruiken hem om te plaatsen in de Augustinus. Stuur
de gescande tekening naar:
gezinspagina.augustinus@gmail.com

De H. Augustinus aan zee
Ooit vertelde de heilige Augustinus dit verhaal: Op een dag probeerde ik God
te begrijpen. Dat lukte steeds maar niet. “Er is één God” begon ik dan “maar er
zijn drie goddelijke personen: God de Vader, God de zoon – dat is Jezus – en
God de Heilige Geest. Dat weet ik, want als we een kruisteken maken zeggen
we altijd: “In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
Amen”. Maar hoe kan dat: drie personen, en toch één God?” Omdat ik het maar
niet kon begrijpen ging ik een eindje lopen over het strand. Daar piekerde ik
verder: “3 personen, en toch 1 God. 1 God in 3 personen.” Ik wilde het snappen,
maar ik werd er gek van. Toen zag ik vlak bij het water een klein jongetje. Hij
had een kuiltje in het zand gegraven en hij liep steeds maar heen en weer naar
de zee. Hij liet water in een emmertje en goot het in het kuiltje.

Wist je dat...
...een heilige een gewoon mens is die
is gestorven en nu bij God in de hemel
is? Een heilige kan ons helpen en wij
kunnen hem of haar om hulp (voorspraak) vragen. We kunnen heiligen
ook als als voorbeeld nemen. Je hebt
ook je eigen beschermheilige of patroonheilige die jou helpt. Het is de
heilige naar wie je naam verwijst. Als
je bijv. Pieter heet dan is je patroon St.
Petrus. St Augustinus is de beschermheilige van onze parochie. Dat betekent dat hij onze parochie speciaal
beschermt.

Wordt vervolgd op pag. 10.

Drie-eenheid
God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn drie Personen, maar
samen één God. Dit is een mysterie. Een mysterie betekent dat het te groot is
om te snappen (ook voor volwassenen). God is te groot voor ons verstand al
heb je nog zo'n wiskundeknobbel. We kunnen wel proberen het wat beter te
snappen en er ook over nadenken wat de Drie-eenheid voor ons betekent. Je
kan denken aan een gezin van een vader, moeder en een kind: één gezin. Ze
horen bij elkaar. Maar toch ook: drie eigen, aparte personen. Ze hebben alle
drie een eigen rol in het gezin: vader, moeder en kind. Ze hebben alle drie een
eigen gezicht en een eigen karakter. Tegelijk horen ze bij elkaar en ze houden
van elkaar. Met één God in drie Personen is het net zo. De drie Personen, de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn alle drie weer een beetje anders. Ze
helpen je alle drie op hun eigen manier. Ze houden alle drie op een andere
manier van jou. Ze kennen jou op drie manieren. Toch zijn ze samen één God.
Ze horen bij elkaar. En tussen hen is er liefde.
MdM (bron: www.hagenpreken.nl)

Ons vriendje Bobbie is tijdens de zomervakantie overleden. Hij was al best oud, 13 jaar. We
zullen hem missen. (Foto en tekst door baasje
Femke van de Sint Jozef)

Lego-Kerk
Hiernaast zien we van lego een priester die voorgaat in de Mis. Herken jij
alles en weet je hoe het heet? Zullen
we eens kijken hoe ver je komt.
Weet jij hoe de volgende dingen heten:
(1) De zwarte tafel vooraan? (2) Het
kastje achteraan met de grijze deuren?
(3) Het ding met het rode puntje links
naast het kastje. En (4) weet jij ook wat
er wordt bewaard in het kastje met de
grijze deuren? Tot slot (5) er klopt iets
niet, zie jij wat?
De antwoorden staan op pagina 10.
Enne ...Olivia vindt de lego-priester op
onze pastoor Michel lijken, vind jij dat
ook?

Legobouwsel Lego-Kerk door Olivia (8 jaar) van de Sint Willibrordus samen met haar moeder.
Foto MH.

MdM
Zie ook op www.trideo.com de LEGO
catechese-filmpjes van Roderick Vonhögen pr.

