Kerstmis 2017

Welkom! Vandaag… en altijd… kom gerust vaker!
Bij ons telt iedereen mee, vindt u altijd een luisterend oor, is iedereen
gelijk, ongeacht uw overtuiging, ongeacht of u parochiaan bent,
ongeacht hoe vaak u wilt komen. Wees welkom en voel u thuis bij ons.
Wat bieden wij u:

Natuurlijk Heilige Missen. Elke dag
heeft u de mogelijkheid om een viering
bij te wonen. We luisteren naar Zijn
Blijde Boodschap, leggen onze noden
aan Hem voor en
ontmoeten Jezus in het
sacrament
van
de
Eucharistie. Hij sterkt ons
in het dagelijks leven en
inspireert ons om te getuigen van
Hem. Met uw aanwezigheid bouwt u
aan een relatie met God zelf. Op onze
website vindt u de mistijden en in
welke kerk de vieringen zijn.
Kindje Wiegen voor de allerkleinsten
onder ons op eerste Kerstdag in de
H.H. Engelbewaarderskerk. Het kerstverhaal wordt verteld
en met de kinderen
uitgebeeld. Om 14.00
uur staan de bankjes
klaar en gaan we
samen op zoek naar het kerstkind.
Voor de kinderen is er limonade, een

i.

beschuitje met
aardigheidje.

muisjes

en

een

Zaterdag 6 januari organiseren de
jongeren van RKJ Lisse, Enjoy Hillegom
en Jongeren Pastoraat Engel de
jaarlijkse
Midwinter
Barbecue.
Om 17.00 uur wordt begonnen met
een H. Mis in de St. Agathakerk. Rond
18.15 uur begint de
barbecue
met
glühwein, lekkere
warme vuurkorven
en de ontmoeting
met
andere
jongeren. Het thema van deze avond is
“EskiMozes”. Alle jongeren van 16+
zijn van harte welkom. Check voor
meer info de Facebookpagina van de
parochie! En vergeet je niet op te
geven. Hopelijk tot dan!
De Stille Omgang is op zaterdag 17
maart. Vanuit de parochie organiseren
we in samenwerking met parochies uit
Leiden een busreis naar deze

www.willibrordusbollenstreek.nl

e. seclisse@rkwb.nl
t. 0252 41 33 30 (parochiesecretariaat)

nachtelijke bedevaart in het centrum
van
Amsterdam.
Meer informatie via
de weekagenda die
elk weekend in de
kerk ligt of via onze
website.
Ziekendag wordt in juli gehouden voor
parochianen die door ziekte of
ongemak weinig meer in de kerk
komen. De dag begint om
10.00 uur met een
Eucharistieviering in de
St. Agathakerk. Tijdens de
viering is het mogelijk om de
Ziekenzalving te ontvangen. Daarna is
er een gezellig samenzijn in het
Paus Franciscus Huis waar de gasten
voorzien worden van koffie of thee
met iets lekkers en een goed
verzorgde lunch. Er zijn geen kosten
aan deze dag verbonden. In juni a.s.
volgt meer info via de weekagenda en
het parochieblad.
Van 1 tot 6 september wordt er een
Lourdesreis georganiseerd. Mgr. de
Jong begeleidt deze
reis. Meer informatie is te vinden
op de website van
de parochie en in de
weekagenda.
Ga
mee en ervaar het
wonder van Lourdes zelf!

De dinsdag Inloop-koffieochtend
wordt elke dinsdag vanaf 10.00 uur
gehouden in het Paus Franciscus Huis.
Koffie-of theedrinken, spelletjes doen,
creatief bezig zijn of een inleiding over
een actueel onderwerp zijn ingrediënten
voor deze gezellige
ontmoetingen. Iedereen kan er vrijblijvend aan deelnemen.
McFaith: in de eerste
week van elke maand zijn
er
vier
avonden,
maandag t/m donderdag, waarop we
met verschillende groepen in de
pastorie van de St. Agathakerk
bijeenkomen. De avond begint met
een maaltijd en daarna houdt pastoor
Franken een inleiding over een
geloofsonderwerp
waarover
we
aansluitend met elkaar van gedachte
wisselen. Op maandagavond beginnen
we na de H. Mis van 19.30 uur en
hebben we iets lekkers bij de koffie.
Het (opnieuw) ontdekken van ons
geloof is de leidende draad van deze
avonden.
De filmavond is er elke eerste vrijdag
van de maanden oktober tot april in
het Paus Franciscus Huis.
Er wordt een film
getoond die een raakvlak
heeft met ons geloof.
Aanvang van de film is om 19.30 uur.

De zaal is open vanaf 19.15 uur met
koffie of thee. Na afloop gezellig
samenzijn met een drankje en een
hapje.
Quick-Cat: druk…druk…druk… Hoe
vaak hoor je dat niet zeggen om je
heen? Je loopt de hele dag te hollen en
te draven. Af en toe denk je: “Waar
doe ik het allemaal
voor? Waar leef ik
voor?” Vragen om
antwoord op te
krijgen. Dat antwoord heeft invloed op
het geluk en plezier dat je in je leven
hebt. Heb ik, voor zulke vragen, wat
aan het katholieke geloof? Als je Paus
Franciscus ziet is dat ‘yes’! Hoe zou je
het vinden om in vier maandelijkse
bijeenkomsten hier vrijblijvend mee
bezig te zijn? Een korte inleiding die to
the point is. Daarna een hapje en een
drankje. We noemen het Quick-Cat.
Nog twee bijeenkomsten in deze serie:
31 januari en 28 februari in de pastorie,
aanvang 20.00 uur.
Twitteren met God bestaat
uit een boek, een website
en een app en wordt in
onze parochie begeleid
door kapelaan Kuik. Het boek bundelt
een aantal vragen over het geloof die
jongeren de afgelopen jaren stelden.
Via social media wordt dit project
ondersteund. Speciaal bedoeld voor

de jongeren en de wat oudere
jongeren onder ons. Meer informatie:
kapelaan@rkwb.nl
“Kom, volg mij” is een serie
verdiepingsavonden
rond het boek “de
Navolging van Christus”
van Thomas a Kempis.
We komen bij elkaar op
de vierde dinsdag van de maand: 23
januari, 27 februari en 27 maart. Lijkt
het je wat om hieraan deel te nemen,
meld je dan aan bij kapelaan Kuik
(telefoon 0252-520166 of mail
kapelaan@rkwb.nl). Hij kan je precies
zeggen welk deel van het boek we
welke maand lezen. Van harte welkom!
Er is regelmatig Kinderwoorddienst
tijdens de Eucharistievieringen op
zaterdagavond in de H.H. Engelbewaarderskerk en op de eerste
zondag van de maand in de
St. Agathakerk. Deze dienst is speciaal
voor kinderen
in de leeftijd
van ongeveer
4–12 jaar. We
praten samen
over een Bijbelverhaal, we knutselen
en spelen spelletjes. Bekijk de
vieringenkalender op de website van
de parochie voor de data.

De tienergroepen van de St. Agathakerk (op vrijdagavond) en de H.H.
Engelbewaarsderskerk
(woensdagavond)
komen
één keer in de
maand
bijeen.
Deze
bijeen–
komsten bestaan
uit twee delen: een serieus deel en een
ontspannend deel. Eerst wordt er een
thema
behandeld
uit
de
belevingswereld van de tieners. Dat
kan op maatschappelijk gebied zijn,
maar ook thema’s die met ons geloof
te maken hebben komen aan de orde.
Het tweede deel van de avond bestaat
uit gezellig dingen doen met elkaar,
zoals spelletjes, tafeltennis, kaarten of
gewoon lekker kletsen. De ervaring
leert dat dit een uitstekende
combinatie is die bij de tieners goed in
de smaak valt.
RKJ Lisse, de jongerengroep van de
St. Agathakerk is op velerlei manieren
actief. Centraal staat ons in het geloof
verdiepen en het geloof te beleven in

deze tijd. Soms met
sprekers van buiten onze
parochie, vaak met
iemand
van
het
pastoraal
team.
Daarnaast natuurlijk veel gezelligheid!
Bijbellezen. Dat is ook iets voor u! De
Bijbel is het meest verkochte boek, dat
is bij de meeste mensen wel bekend
maar erin lezen dat gebeurt niet zo
vaak. Toch jammer want er is zoveel
moois in te ontdekken. Eén
zaterdagochtend per maand van 9.30
tot 11.00 uur in de pastorie van de
St.
Agathakerk
lezen we met een
groepje in de
Bijbel. Aansluiten
kost niets, alleen
een beetje van je tijd. Bijbelkennis is
absoluut geen vereiste. Voorbereiding
is dan ook niet noodzakelijk. Laat u
verrassen door de rijkdom die de Bijbel
ons biedt. In de Wil’skracht staan de
datums genoemd. Komt u ook eens
mee lezen? Graag tot dan.

Pastoor R.J.W. Franken: “U ziet, er zijn veel mogelijkheden om u te helpen zich
verder te verdiepen in ons mooie geloof. Als parochiegemeenschap willen we vanuit
het evangelie stimuleren dat mensen in een relatie met Christus
leven. We willen kennis aanbieden die uitdaagt persoonlijk
betrokken te raken bij de Heer, een persoonlijke relatie met Hem
aan te gaan, die uitnodigt om te bidden en de sacramenten te
ontvangen en zo God te ontmoeten die met Kerstmis als kind tot
ons is gekomen. Graag tot ziens!”

