
 

  

RK aanbod voor gezinnen. In deze folder 

staat het complete aanbod voor gezinnen in de 

Wassenaarse R.K. kerken. De gezinnen zijn van 

harte welkom bij deze activiteiten, ongeacht 

waar jullie staan ingeschreven.  

Hoe neem je de kinderen mee in het 

geloof? Hoe leren ze God kennen? Hoe zet je 

de deur open om met God op weg gaan? Dat Hij 

hun richtingwijzer, bron en steun kan zijn in het 

leven van alledag en bij de belangrijke 

gebeurtenissen in het leven als huwelijk, 

geboorte van kinderen, ziekte en dood? Hoe 

geef je ze mee dat ze geliefd zijn en dat ze 

geroepen zijn om hun steentje bij te dragen aan 

een betere wereld?  

De geloofsopvoeding is een uitdaging! 

Samen naar de kerk gaan is daar een wezenlijk 

onderdeel van. Hopelijk weten ze de kerk de 

rest van hun leven terug te vinden als thuisbasis 

waar ze ook ter wereld zijn. Het meebeleven van 

het kerkelijk jaar is een heel concrete manier 

om met Jezus op weg te gaan. In de kerk 

ontmoeten ze ook andere gelovige kinderen. 

Rust, stilte en bezinning. Samen als gezin 

naar de kerk gaan is ook even loskomen van de 

dagelijkse hectiek en alle dingen die op ons 

afkomen. Het is tijd voor rust, stilte en 

bezinning. Natuurlijk moeten de kinderen de 

rust, stilte en inkeer oefenen en dat is ook niet 

erg; geen stress als ze niet rustig zijn!  

Quality time voor het gezin. Samen naar 

de kerk gaan = quality time voor het gezin en 

ook quality time voor jezelf: quality time met 

God. Dit is echt anders dan de quality time met 

de andere goede dingen van het leven. Tijd met 

God is gegarandeerd heilzaam, in zoveel 

opzichten. 

Alle activiteiten voor  
gezinnen in het  

schooljaar 2021-2022 

 

Parochie  

H. Augustinus 

 

Gezinskerk  

Wassenaar 
Sint Willibrordus  

Sint Jozef 

De Goede Herder 

Gezinszondag:  

Tijdens de Eucharistieviering 

zijn er twee kinderwoord-

diensten: Eén voor kinderen 

van groep 1 tot groep 4 en 

één voor kinderen van groep 

4 en ouder. 

Kinderwoorddienst: 

Tijdens een deel van de H. 

Mis krijgen de kinderen apart 

uitleg over het Evangelie op 

hun niveau, we bidden 

samen en we hebben leuke 

knutselwerkjes.  

Gezinsviering:  

Toegankelijke (Eucharistie)-

viering voor en met 

kinderen. 

Gezinscatechese: 

Catechese voor het hele 

gezin elk in zijn eigen leef-

tijdsgroep met aansluitend 

een gezinsviering. Aan-

melden voor gezinscatecese: 

secretariaat@parochie-

augustinus.nl 

Eerste H. Communie 

(EHC) en H. Vormsel:  

Kinderen vanaf groep 4 

kunnen meedoen aan het 

project ter voorbereiding van 

de EHC. Informatie-avond: 

14 oktober (zie de agenda). 

Kinderen vanaf groep 8 zijn 

welkom om mee te doen aan 

het project ter voorbereiding 

van het H. Vormsel. 

Informatie-avond: 5 oktober 

(zie agenda). Aanmelden en 

info: gezinskerk-wassenaar 

@parochie-augustinus.nl 

Tienermis: 

Eucharistieviering speciaal 

voor tieners van 12-18 jaar.  
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Alle gezinsactiviteiten 

in het schooljaar 

2021/2022 op een rij: 
 

 

 

COVID-19: De activiteiten zijn 

onder voorbehoud van de 

maatregelen die gelden inzake 

corona. Afhankelijk van de 

maatregelen die gelden kan 

het nodig zijn om aan te 

melden voor de H. Mis. Stuur 

bij twijfel een bericht naar: 

gezinskerk-wassenaar 

@parochie-augustinus.nl 

 

Indien samenkomen onver-

hoopt (tijdelijk) niet meer zou 

kunnen, vallen we terug op 

online samen vieren met 

Skypekerk.  

 

Blijf op de hoogte door aan te 

melden voor onze nieuwsbrief: 

gezinskerk-wassenaar 

@parochie-augustinus.nl.  

 

 

Of wordt lid van de 

whatsappgroep “Gezinskerk 

Wassenaar” via deze link: 

bit.ly/Gezinskerk-Wassenaar, 

of scan of upload deze QR-code 

met de WhatsApp-camera om 

deel te nemen aan deze groep: 

 

Sep zo 12 09.30 uur St. Willibrordus  
Gezinszondag - Thema: De Kerk, een netwerk van liefde 

Terugkomviering EHC lichting 2021 

Okt 
di 5 20.00 uur SION  1e ouderavond H. Vormsel 2022 & aanmelding  

zo 10 09.30 uur St. Willibrodus  Gezinszondag - Thema: Sint Franciscus 

do 14 20.00 uur SION  1e ouderavond Eerste H. Communie 2022 & aanmelding 

Nov 
zo 14 09.30 uur St. Willibrordus  Gezinszondag - Thema: Sint Maarten 

za 21 09.30 uur Voorschoten  Gezinscatechese 1  

Dec 

* De hele Advent * Thuis  Advent & Kidsdiaconie project 

zo 12 14.00 uur St. Jozef  
Kinderwoorddienst 3e Advent 

Afscheid diaken George Brink 

zo 19 09.30 uur St. Willibrordus  Kinderwoorddienst 4e Advent 

zo 19 11.00 uur St. Willibrordus  
Oefenen kerstkoor - gelegenheidskoor voor  

(groot)ouders en (klein)kinderen 

vr 24 19.00  uur St. Willibrordus  Gezinskerstviering 

Jan zo 9 09.30 uur St. Willibrordus  Gezinszondag - Thema: Driekoningen 

Feb 
zo 13 09.30 uur St. Willibrordus  

Gezinszondag - Thema: De barmhartige Samaritaan 

Voorstelviering EHC 

zo 20 09.30 uur Voorschoten  Gezinscatechese 2 

Mrt 
zo 13 09.30 uur St. Willibrordus  Gezinszondag - Thema: Verrtigdagentijd 

zo 20 09.30 uur Voorschoten  Gezinscatechese 3 

Apr 

vr 8 15.15 uur Sloep  Alle kinderen kunnen een palmkruis versieren 

zo 10 09.30 uur St. Willibrordus  
Palmzondag, feestelijke intocht met palmpaasstokken en 

kinderwoorddienst 

vr 15 15.00 uur St. Willibrordus  Kruisweg 

zo 17 09.30 uur St. Willibrordus  
Hoogfeest van Pasen. Eucharistieviering en  

kinderwoorddienst 

Mei 
* De hele maand mei * Thuis  Mariamaand & Kidsdiaconie project 

zo 22 11.15 uur Voorschoten  Gezinscatechese 4 

Jun 
zo 5 09.30 uur St. Willibrordus  

Pinksteren 

Kinderwoorddienst 

Zo 19 09.30 uur St. Willibrordus  
Viering Eerste H. Communie 

Sacramentsprocessie 

Jul zo 3 11.00 uur De Goede Herder  
Gezinsviering. Na afloop picknick ter afsluiting van het 

schooljaar en voertuigenzegening (onder voorbehoud) 

 Wassenaar:  Sint Willibrordus , De Sloep |  Kerkstraat 77, 2242 HE  |  Tel 070-511 8133 

  Sint Jozef, SION |  Parklaan 28, 2241 XN  |  Tel 070-5114262  

  De Goede Herder |  Stoeplaan 4, 2243 CZ  |  Tel. 070-517 8278 

Voorschoten: Laurentiuskerk  |  Leidseweg 102, 2251 LG   |  Tel 071-561 2508 

Oegstgeest: H. Willibrord |  Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR   | Tel. 071-517 5304 

Katwijk: H. Joannes de Doper |  Kerkstraat 70, 2223 AJ  |  Tel. 071-402 9402 
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