Werkgroepen rond Liturgie
Liturgiegroep
Deze groep bewaakt de kwaliteit van de liturgie en zorgt dat alle operationele taken op een
goede wijze worden ingevuld. De werkgroep vergadert 4 keer per jaar.
Contactpersoon: Ton Overgaag, 023 5583178
Tekstgroep
De tekstgroepen bereiden, mede aan de hand van de lezingen en het koorrepertoire, de
verschillende vieringen voor.
Lectorengroep
De lectoren assisteren bij de vieringen. Zij verzorgen o.a. de eerste lezing, de voorbeden en
soms de mededelingen. Verder verrichten zij voorafgaande aan en na afloop van de viering
diverse kosterswerkzaamheden.
Contactpersoon: Ton Overgaag, 023 5583178
Misdienaars
De misdienaars helpen bij de eucharistievieringen. Kinderen die hun eerste communie
hebben gedaan, zijn van harte welkom. Het is een leuke manier om actief met de kerk kennis
te maken en betrokken te raken.
Contactpersoon: Wilma Schoorl-Vink, 023 5354476
Collectanten
Een vaste groep vrijwilligers verzorgt tijdens de vieringen de collecte.
Contactpersoon: Peter Jansen, 023 5581423
Verzorging en beheer kerk
De verzorging van de kerk omvat onder andere het beheer van de sacristie, de kerkelijke
gewaden en de liturgische voorraden, zoals kaarsen, hosties, wijn en zondagsmisaaltjes.
Contactpersoon: Truus Jansen-Hulsbosch, 023 5581423
Bloemversiergroep
Een aantal dames verzorgt de ‘liturgische’ bloemversiering in de kerk, daarbij rekening
houdend met de aard van de vieringen.
Contactpersoon: Marian Gieske, 023 5581679

Werkgroepen rond catechese
Catechese wil kinderen, jongeren en volwassenen met elkaar in gesprek brengen over de
verhalen uit de Bijbel, de leer en de traditie van de kerk en de betekenis van kerkelijke
feesten en gebruiken. Catechese is van cruciaal belang voor de beleving, de verdieping en
de overdracht van het geloof en daarmee voor de continuïteit van onze
parochiegemeenschap.
Eerste Communie
Elk jaar wordt de Eerste Communie door middel van ouderavonden, kinderbijeenkomsten en
gezinsvieringen voorbereid. Hierbij wordt van de ouders de nodige betrokkenheid en actieve

participatie verwacht.
Contactpersoon: Karin Duwêl, 023 5389707
Vormsel
De voorbereiding op het vormsel gebeurt in samenwerking met de andere parochies in de
regio Haarlemmermeer. Enerzijds worden activiteiten gemeenschappelijk aangepakt;
anderzijds vinden bijeenkomsten in de eigen parochie of die van Halfweg-Zwanenburg
plaats.
Contactpersoon: Karin Duwêl, 023 5389707
Volwassenencatechese
Jaarlijks wordt er in de parochie al of niet in samenwerking met de Protestantse Gemeente
van Vijfhuizen een aanbod gedaan om met elkaar in gesprek te gaan over geloof en Bijbel.
Contactpersoon: pastor Fons Litjens, 06 12383288

Werkgroepen rond Gemeenschapsopbouw
Welkomstgroep
Nieuwe parochianen worden in onze parochie door vrijwilligers bezocht en welkom geheten.
Contactpersoon: Frans Witteman, 023 5581168
Koffieschenkgroep
Na de vieringen is in De Luifel gelegenheid om koffie te drinken.
De koffie wordt bij toerbeurt door vrijwilligers verzorgd.
Contactpersoon: Marianne Klaver, 023 5581204
Herbergmaaltijden
Buiten de zomermaanden is in De Luifel gelegenheid om met elkaar, in principe iedere 2e
vrijdag van de maand vanaf 18 uur, een eenvoudige maaltijd te gebruiken.
Deze maaltijden worden door vrijwilligers verzorgd.
Contactpersoon: Wil Hendriks, 023 5581208
Beheer De Luifel
Direct naast de kerk bevindt zich ontmoetingsruimte De Luifel. Hier vinden allerlei
bijeenkomsten plaats, zoals koorrepetities, vergaderingen, cursussen, feestavonden,
recepties.
Contactpersoon: Ans de Koning-Verschoor, 023 5581175
Beheer Documentatiecentrum
Naast de pastorie bevindt zich het ‘documentatiecentrum’ (DOC), waar bestuur en
werkgroepen kunnen vergaderen. Verder worden daar boeken en tijdschriften bewaard,
waarvan koren, werkgroepen en voorgangers gebruik kunnen maken ter voorbereiding van
vieringen, overwegingen etc.
Contactpersoon: Piet Beelen, 023 5581629

Beheer Parochiearchief
Om de historie van de parochie levend en toegankelijk te houden worden relevante stukken
in het parochiearchief bewaard. Het actuele deel van het archief is in het
documentatiecentrum ondergebracht. Dit archief wordt door enkele vrijwilligers beheerd.
Het historische deel bevindt zich in het (voor een ieder toegankelijk) Provinciaal Archief aan
de Jansstraat in Haarlem.
Contactpersoon: Vacature

Werkgroepen rond Diaconie
Bezoekgroep
De dames van de bezoekgroep bezoeken ouderen en zieken thuis of in ziekenhuis of
zorgcentrum. De dames komen 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar.
Zij organiseren ook in het najaar, de ‘ontmoetingsdag voor 65-plussers’ in de kerk.
Contactpersoon: Trudy Witteman, 023 5581168
Parochiële Charitas Instelling (P.C.I.)
De P.C.I. tracht door aandacht te schenken aan concrete noden en behoeften bij te dragen
aan de bevordering van sociale rechtvaardigheid.
Contactpersoon: Ton Overgaag, T: 023 5583178
Missie, Ontwikkeling en Vrede (M.O.V.)
De werkgroep M.O.V. zet zich in om het missie- en ontwikkelingswerk, alsmede
vredesvraagstukken onder de aandacht van onze parochiegemeenschap te brengen en te
houden.
Contactpersoon: Ton Overgaag, 023 5583178
Koffieverkoop
Een keer per maand worden in de hal van de kerk artikelen uit de Derde Wereld verkocht.
Deze ‘Max Havelaar’ artikelen garanderen dat er eerlijk wordt omgegaan met de opbrengst
van deze producten en de arbeiders in het veld betere verdiensten hebben.
Contactpersoon: Ton Overgaag, 023 5583178
Autodienst
Voor ouderen en hulpbehoevenden kan tijdens het weekeinde het vervoer tussen woning en
kerk worden verzorgd.
Contactpersoon: Frans Witteman, 023 5581168

Werkgroepen rond Oecumene
Oecumene staat in Vijfhuizen hoog in het vaandel. We hebben met onze protestantse
broeders en zusters in het dorp al een jarenlange samenwerking.
Gezamenlijke vieringen en momenten zijn:
- de tentviering aan het begin van de feestweek op de eerste zondag van september
- de palmzondagviering voor de kinderen van de basisschool
- in de Goede/Stille Week en in de week voor kerstmis gaan de kinderen van de basisschool

naar de St. Augustinuskerk, dan wel Verbondskerk om samen bij deze belangrijke
momenten in het kerkelijk jaar stil te staan.
- op oudejaarsavond is er in een van de twee kerken een dienst om samen in dankbaarheid,
maar soms ook verdrietig, afscheid te nemen van het oude jaar.
- in de ‘Week van de Eenheid’ staan we samen stil bij hetgeen ons als christenen, maar ook
andere geloofsrichtingen, bindt in zijn grote verscheidenheid.
Beleidsgroep Oecumene Vijfhuizen
Periodiek komt deze groep bijeen om samen beleid te maken, activiteiten te coördineren en
nieuwe initiatieven voor te bereiden.
Contactpersoon: Ton Overgaag, 023 5583178

Werkgroepen rond Communicatie
Redactie parochieblad
De lokale redactie Vijfhuizen bestaat uit twee leden; zij verwerken de aangeleverde copij, en
sturen dit door naar de hoofdredactie van het samenwerkingsverband Meerliede. De
hoofdredactie verwerkt tot slot alle copij van de vier parochies. Het blad verschijnt 7 x per
jaar.
Contactpersoon: Dalva Marcal da Cruz, 023 5580378
Website
De redactie verzorgt het Augustinusdeel van de Meerliedewebsite.
Bezorgers parochieblad
Het parochieblad wordt door een groep vrijwilligers verspreid.
Contactpersoon: Marleen van Duijn-Milatz, 023 5583466
Drukwerkverzorging
Het drukwerk van vieringboekjes en ander stencil- en kopieerwerk wordt in eigen beheer
verzorgd.
Contactpersoon: Piet Beelen, 023 5581629

Werkgroepen rond onderhoud
Onderhoud opstallen en terreinen
Eens per jaar in september is er de zogenaamde ‘doe-dag’. Dan worden door de mannen
diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en wordt door de dames de kerk grondig
schoongemaakt.
Contactpersoon: Mathé Vink, 023 5402882
Tuinonderhoud
De tuin voor de pastorie en rondom de kerk vraagt periodiek om onderhoud, zoals gras
maaien, bomen snoeien, onkruid wieden en verzorgen van de bloembakken.
Contactpersoon: Fred Boon, 023 5581037

Koper- en zilverpoetsen kerk
Enkele dames verzorgen het poetswerk van de kandelaars en ander kerkelijk inventaris.

