Geschiedenis
Sinds 1929 vormen wij, de katholieke inwoners van Vijfhuizen, een eigen zelfstandige
parochie. Onze geloofsgemeenschap werd door de toenmalige bisschop van Haarlem,
monseigneur Augustinus J. Callier, vernoemd naar zijn naamgenoot, de kerkvader Sint
Augustinus (354-430). De parochie telde toen 676 parochianen.
Kerk en school
De kerk werd echter reeds in 1923 gebouwd als een dependance van de parochie van
Lijnden, waartoe de katholieken van Vijfhuizen vanaf het begin van de
Haarlemmermeerpolder behoorden. In datzelfde jaar werd ook de naast gelegen St.
Annaschool in gebruik genomen; het gebouw herbergt nu het kinderdagverblijf. Tot die tijd
liepen de katholieke kinderen van Vijfhuizen elke dag naar Lijnden: zes kilometer heen en
zes kilometer terug! De vieringen werden in die beginjaren verzorgd door de paters
Carmelieten, die per trein van Aalsmeer naar Vijfhuizen reisden.
Katholiek sporten
Vanaf 1932 kon er ook katholiek gevoetbald worden in het dorp; in dat jaar werd de
Voetbalvereniging RKDSOV opgericht. Voor de meisjes kwam er al spoedig een
gymnastiekafdeling, zodat zij niet meer ‘hoefden’ deel te nemen aan de neutrale
gymnastiekvereniging van Vijfhuizen. Daar immers gingen zij om met meisjes van de
openbare en de christelijke school en dat was niet wat de bisschoppen toen voor ogen stond.
Oecumene
Bij gelegenheid van de opening van het Nederlands Pastoraal Concilie in 1966 schreef
pastoor Umans een brief die werd voorgelezen in de hervormde en gereformeerde kerk van
het dorp. Het lijkt het begin van de oecumene, de samenwerking tussen de kerken, in
Vijfhuizen. Vanaf de zeventiger jaren vonden regelmatig oecumenische vieringen plaats. De
jarenlange oecumenische samenwerking in het dorp maakte de fusie van de christelijke en
katholieke basisscholen mogelijk. In 1993 ging de interconfessionele basisschool De
Tweemaster van start.
Zingen
Omdat de kerk niets aantrekkelijks had voor kinderen ging in 1967 het Jeugdkoor Vijfhuizen
van start met 25 kinderen, die graag wilden zingen. Pas in 1974 kwam er een gemengd
zangkoor; voor die tijd hadden de mannen het alleenrecht op de koorzolder. Twee jaar later
kwam er een dameskoor voor rouw- en trouwdiensten.
Gehuwde pastores
In 1979 vierde de parochie haar 50-jarig bestaan onder het motto Samen kerk zijn. In
datzelfde jaar werd pastoraal werker Nico Kuiper benoemd tot basispastor van de parochie.
De pastorie werd nu voor het eerst bewoond door een gezin met kinderen. Na 84 jaren
alleen maar mannelijke voorgangers gezien te hebben, krijgt de parochie in 1993 een vrouw
als pastor, in de persoon van pastoraal werkster Annie van Lierop-Wagenaar. Zij zal langer
dan al haar mannelijke voorgangers blijven.

Pastores werkzaam in Vijfhuizen
Pastoor P.A. Kleintjes

1929-1933

Pastoor H.J.M. Nieuwenhuizen
Pastoor H.W. van der Waarden

1933-1937
1937-1945

Pastoor A.R.M. van Beijnen

1945-1952

Pastoor W.G.M. van der Burg
Pastoor A.L. Umans

1952-1961
1961-1973

Pastor J.G. Suidgeest

1973-1979

Pastor N.H.J. Kuiper
Pastor G. Nagel

1979-1985
1985-1989

Pastor J. Woolderink
Pastor A.L. van Lierop-Wagenaar

1989-1993
1993-2007

Pastor A.P.J. Litjens

2007-2021

Pastoor H.W. van der Waarden 1937-1945

Pastoor A.R.M. van Beijnen 1945-1952

Pastor J.G. Suidgeest 1973-1979

Pastor G. Nagel 1985-1989

Pastor J. Woolderink 1989-1993

Pastor A.L. van Lierop-Wagenaar 1993-2007

Pastor A.P.J. Litjens 2007-2021

Pastoor B. Zweers, 2014-heden

