Parochiekern H. Joannes de Doper
Katwijk

Digitale nieuwsbrief
Nr. 298

Deze keer is de digitale nieuwsbrief wat compacter want het is niet altijd een grote gezellige
reuring in onze bruisende bijenkorf.
Op onze website www.joannesdedoper.nl kunt u nu sinds 2 februari door de nimmer
aflatende inzet van Wim van Rijn onze webmaster diverse berichten teruglezen. En dat is
zo lekker van zo’n website dat u het kan lezen op het moment dat het u uitkomt. Dus
blader maar eens terug want u kan bij het diocesane inluidmoment via de link van het
bisdom in het bericht ook de filmpjes van onze vier kerkbalanslopers zien zo ook de foto’s.
In de rubriek ‘Fotogalerij’ staan ook de twee fotoseries van genoemd inluidmoment van
fotograaf Peter van Mulken en de boekpresentatie van het gezin Masih van fotografe
Astrid van der Valk.
Over fotografen
gesproken, bent u
niet benieuwd waar
deze fotosessie van
‘We can do it’ is
gerealiseerd? Zoekt
u misschien een
bekende tussen
deze krachtige
vrouwen? Wie zijn
die anderen dan?
Waarom zijn ook zij
niet voor één gat te
vangen? Lees dan
iets verder in deze
uitgave van de
digitale nieuwsbrief
en het geheim van
deze fotocollage
wordt u onthuld.
Heeft u zelf iets voor deze digitale nieuwsbrief, mail het dan maar naar ons ieder bekende
e-mailadres joannesdedoper.katwijk@casema.nl. We wensen u als webredactie veel
leesplezier en blijf uw / jouw bijdrage leveren om deze bijenkorf bruisend te houden.
Samen-kerk-zijn kunnen we op een hele eenvoudige manier handen en voeten geven.
De webredactie
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Vieringen in onze parochiekern van 10 t/m 15 februari
Zaterdagavond
Zondagochtend

:
:

19.00 uur
9.30 uur

Woensdagochtend
Vrijdagavond

:
:

9.00 uur
19.00 uur

Geen eucharistieviering..
Eucharistieviering met Vocalis en pastoor
Hagen.
Eucharistieviering met kapelaan Plavčić.
Weeksluiting in Rijnweide.

Mededelingen van 10 februari
(zondag) Vanavond om 19.00 uur is in de Joannes de Doper kerk gelegenheid voor het
bidden van de rozenkrans en daarna is er aanbidding met mogelijkheid voor het Sacrament
Boete en Verzoening tot 20.30 uur.
Achter in de kerk liggen nog brieven ivm de kerkbalans. Mocht u uw loper misgelopen zijn,
dan heeft u de kans om het via deze brief te regelen.
Achter in de kerk ligt een intekenlijst voor de trainingsavond over dementie.
We hopen in maart een avond te organiseren om u als parochiaan of als vrijwilliger
informatie te geven over hoe om te gaan met uw dementerende naaste.
De foto's van de STERKE vrouwen die zich op beeld hebben laten vastleggen op de
Vrouwenavond, staan achterin de kerk. Dit leuke kiekje mag door u mee naar huis
genomen worden.

Overleden

Vergaderingen en bijeenkomsten van 8 t/m 28 februari
Er zijn van deze periode tot op heden deze vergaderingen en bijeenkomsten bij het
parochiesecretariaat bekend:
Datum
Wo. 13 feb.
Ma. 25 feb.

Tijd
19.00 uur
19.45 uur

Werkgroep
gezinsvieringgroep
Parochiële kaartavond

Plaats
Pastorie
DKJ

 Ook zo benieuwd naar de hoogte van de toegezegde bedragen voor de Actie
Kerkbalans 2019? Deze liep t/m zaterdag 2 februari. Reken maar dat men achter
de schermen druk doende om een voorlopige tussenstand in
de parochiekern te kunnen presenteren? Halen we weer een
toegezegd bedrag van € 80.000,-? Wat zal de eerste
thermometer straks in de kerk voorafgaand aan de viering
laten zien?
 Op zoek naar de openstaande vacatures in onze
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In het kort
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parochiekern? Zit er wat voor u / jou bij? Laat het de betreffende contactpersoon
gerust even weten, ook als u alleen nog wat informatieve vragen heeft.
Het persbericht over de boekpresentatie van het gezin Masih is na 27 januari op
diverse websites en in lokale bladen (al dan niet met foto) geplaatst en… het is ook
nog op onze website lezen.
Heeft u zondagmiddag 25 augustus al in uw (digitale) agenda genoteerd? Doen hoor!
Want het wordt een ‘Walking lunch’, georganiseerd door de drie
geloofsgemeenschappen in Katwijk aan den Rijn onder de vlag van de
Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. Binnenkort kunt u er meer over lezen.
Deze zaterdagmiddag 9 februari zingt kinderkoor De Vrolijke Noot om 14.30 uur in
Groot Hoogwaak in het kader van het muzikale project van Fonds 1818 ‘Zingen voor
ouderen’.
Het valt allemaal wat later dit jaar, want zo hebben de scholen nog twee weken school
eer er de voorjaarsvakantie is welke wordt afgesloten met het begin van de carnaval
zondag 3 maart. Dan zullen diverse basisscholen, zeker in Noordwijkerhout / De Zilk,
hun voorjaarsvakantie wel gaan verplaatsen wetende dat met carnaval het hele
dorp meedoet en verkleed op z’n kop staat.
Wist u dat we in onze parochiekern ooit ook twee bloeiende
carnavalsverenigingen hadden waaronder die bij jongerensociëteit ’T J.O.K. Deze
laatste droeg de schitterende naam ‘De raggende Rijnkomkommers’ en… gelukkig
hebben we de foto’s nog.

Yes we can!
Het is alweer even geleden, maar zoals beloofd, de foto’s van de Vrouwenavond 2018
hangen vanaf zondag 10 februari achter in de kerk!
We hebben een mooie collage gemaakt van alle vrouwen met
spierballen.
Wij werden er weer helemaal blij van toen we ze allemaal voorbij
zagen komen!
Voel je vrij om je eigen foto van de collage mee naar huis te
nemen.
De plannen voor de nieuwe avonden zijn in de maak, we hopen
binnenkort een datum te kunnen melden.
Groeten,
Debby, Joke, Laura en Marloes

Zij werd rond 1870 geboren in de Oost-Afrikaanse staat Soedan. Haar ouders moeten
vooraanstaande mensen geweest zijn. Als kind was zij er getuige van hoe haar oudste zus
werd gekidnapt door Europese slavenhandelaars. Twee jaar later, ze was toen ongeveer
negen, overkwam haar hetzelfde lot. Slavenhandelaars maakten haar buit. Met een grote
groep andere gevangenen heeft ze dagenlang door het oerwoud gelopen. Toch wist ze
samen met een vriendinnetje op een goed moment te ontsnappen.
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De heilige van de dag
Josephina Bakhita
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Slavenhandelaars
Maar vervolgens viel ze weer in handen van andere slavenhandelaars. Zij waren het die haar
de naam 'Bakhita' gaven, wat cynisch genoeg 'geluksvogeltje'
betekent! Ze werd verkocht aan een Turkse officier. Die gaf het
meisje als cadeautje aan zijn vrouw. De behandeling die Bakhita
van
haar kreeg, tart alle beschrijving. Ze had meer weg van een
roofdier, dan van een mens. Zo liet ze het kind brandmerken en
tatoeëren; daarbij liep het kind rauwe open wonden op, die haar
meesteres met zout behandelde.
Katholiek geloof
Het was de Italiaanse consul in Khartoem, die haar in 1884 wist
los
te krijgen en haar meenam naar Venetië. Daar gaf hij haar cadeau aan een goede vriend.
Deze man had een boekhouder, die diep gelovig was en zijn katholiek geloof niet alleen in
woorden maar ook in daden naleefde. Toen hij bemerkte, dat het meisje een zuiver karakter
had, begon hij haar de beginselen van het katholiek geloof bij te brengen. Bij de Zusters
van Liefde van Canossa werd zij als geloofsleerling verder ingewijd in de katholieke leer.
Maar er dreigde gevaar. De familie die haar cadeau had gekregen, eiste haar op. Zij
wilden dat het meisje meeging op een reis naar Afrika. Doodsbang vroeg zij de zusters of
zij bij hen mocht blijven. Dezen voerden zelfs actie tot bij de aartsbisschop van Venetië.
Die wist bij de Italiaanse regering gedaan te krijgen, dat Bakhita vrij werd verklaard; de
slavernij was immers al enige tijd geleden officieel afgeschaft!

Kloosterleven
Hoewel zij ook binnen de kloostergemeenschap herhaaldelijk vernedering en discriminatie
had te verduren, was zij een toonbeeld van toewijding,
bescheidenheid en geduld. Naarmate zij ouder werd kwamen ook
de gevolgen van haar traumatische jeugd meer en meer aan het
licht; zij leed aan adervernauwing en had
ademhalingsmoeilijkheden. Vooral het lopen kostte haar tenslotte
enorm veel moeite. In januari 1947 kwam daar een dubbele
bronchitis overheen. Op dat moment vroeg zij zelf om de Laatste
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Vrij en gedoopt
Op 9 januari 1890 werd zij door diezelfde patriarch gedoopt. Ze ontving de namen
Josephina Margarita Fortunata (=
Bakhita). De naam, die ze destijds als
kind van haar Afrikaans ouders had
ontvangen, was zij door alle traumatische
ervaringen van de afgelopen jaren
vergeten!
Enige tijd later trad zij in bij de Zusters
van Liefde van Canossa. Op 8 december
1896 legde zij haar geloften af. In haar
kloosterleven kreeg zij achtereenvolgens
de taken te vervullen van kokkin,
portierster, schoonmaakster en
ziekenzuster. Vanwege haar zwarte
huidskleur werd juist zij vaak uitgekozen
om in de verschillende kloosters en instituten te komen spreken over Afrika met de
bedoeling zo de missie te bevorderen. Dat waren voor haar de zwaarste opdrachten.

4

Sacramenten. Zij stierf te Schio in het bisdom Vicenza op 8 februari 1947. Op 17 mei 1992
werd zij zalig verklaard en heilig in 2000.
Patronaten
Zij is beschermheilige van Soedan.
Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
071-4029402, di,wo,vr van 8.45-11.45 uur
joannesdedoper.katwijk@casema.nl
www.joannesdedoper.nl
Rek.nr. kerkbijdrage: NL74RABO331701960
Rek.nr. overig: NL58RABO331701278
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