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Parochiegegevens
Centraal Secretariaat; Heereweg 277, 2161 BH LISSE, 0252 418870, sec@rkwb.nl
Paus Franciscus Huis; Heereweg 271, LISSE
Voor uitvaart of ziekenzalving 06 33865955

Parochiekerken
St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330
seclisse@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zondag
10.00 uur
Maandag
19.30 uur
Dinsdag, Donderdag en
Vrijdag
9.00 uur
---------St. Jozef- en Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252 515000
sechillegom@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zaterdag
19.00 uur
Zondag 1e halfjaar - 11.00 uur
2e halfjaar - 9.30 uur
Woensdag en Vrijdag 9.00 uur
---------H. Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB DE ZILK
0252 515753
secdezilk@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zondag 1e halfjaar - 9.30 uur
2e halfjaar - 11.00 uur
Donderdag
9.00 uur
---------H.H. Engelbewaarderskerk
Heerweg 459
2161 DC LISSE
0252 211453
secengel@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zaterdag
19.00 uur
Woensdag
9.00 uur

Twitter is een continue bron van verbazing
Tijdens de kabinetsformatie en daarna, stond op mijn ‘Twitter-timeline’ zelfbeschikking van de mens centraal. In het kader van het voltooide leven, maar ook
bij gender- en embryokwesties werd de zelfbeschikking vaak genoemd. In discussies werd het zelfs als centrum van alles gezien, als een schip zonder anker, een
kompas zonder noorden. De moderne westerse mens lijkt, door de beslissing dat
de mens en niet God het centrale middelpunt van zijn wereld is, zijn ankerpunt
te hebben verloren. Een zorgelijke situatie.
En nog niet zo lang geleden werd niet eens nagedacht over welk geslacht je in je
paspoort wil, wanneer je je anders voelt dan het geslacht waarmee je bent geboren,
hoe vervelend dat ook is. Nu uiteraard ondenkbaar maar zou het ooit ook zo
kunnen worden dat je je geboortedatum bij de gemeente aan kunt laten passen?
Je bent immers zo oud als je je voelt is een veel gehoorde uitspraak!

Er is een president die op Twitter wenste dat
Christmas weer Great Again gemaakt zou worden. Dat kon volgens hem het beste met een
enorme belastingverlaging! Deze stuitende ontvoering van het feest waarin God zijn Zoon aan
ons geeft, is zo idioot, dat hij weer lachwekkend
wordt. Juist het feest waar een koning zich als een
kleine baby aan ons toont, waarin alle waarden
omgedraaid worden, moet niet Great gemaakt
worden.
We mogen dat met elkaar vieren in kleine daden
van liefde. Met oog voor het mooie en kleine dat
we in elkaar zien. Omdat Hij ons waardig vond
om Zijn Zoon te ontvangen.
Ik ga weinig Twitter lezen deze dagen en laat de
zachte bries van God over mij komen.
Ik wens u zalige Kerstdagen.
Frank Mélotte (06 54 615979)
Vanuit onze parochiekerken zijn alle vieringen te beluisteren via:
www.kerkomroep.nl
Voor de H. Hart van Jezuskerk via: www.kerkdienstgemist.nl

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Stuur kopij voor de editie Veertigdagentijd, die zal lopen tot aan Pasen,
uiterlijk 22 januari naar:

wilskracht@rkwb.nl
www.willibrordusbollenstreek.nl
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Graag tekst als Word document en foto's apart in een JPG bestand.
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Goede voornemens.... vanuit het Kerstfeest!
Na een tijd van verwachting en hoop breekt het Kerstfeest aan. De paarse gewaden
in de kerk worden vervangen voor het feestelijke wit en mensen zoeken elkaar op
om met elkaar te eten en feest te vieren. Het is een tijd van gezelligheid en luxe,
maar tegelijkertijd is het ook juist een tijd waarin veel mensen geconfronteerd
worden met eenzaamheid en gebrek aan geld. En toch is het Kerstmis voor iedereen! Het licht van Christus schijnt immers niet voor een klein clubje, maar voor
alle mensen van goede wil! Het Kind in de kribbe nodigt ons uit, of beter nog, doet
een appèl op ons om Zijn licht door te geven aan anderen, met name aan hen die
het moeilijk hebben.
Daarom is het goed om juist ook in deze feestmaand te denken aan en om te zien
naar mensen die het minder hebben. Dat zijn niet alleen mensen ver weg van ons!
Ook in onze eigen gemeenschap zijn er mensen die niet rond kunnen komen met
hun maandelijkse loon of uitkering.

In dit blad onder meer.....
4. God is echt!
Hoe kom ik daar achter?
5. Actie Kerkbalans 2018
6. Byzantijnse liturgie
7. Midwinter BBQ

Zalig Kerstfeest en een
gezegend 2018!

We kunnen mensen steunen via de voedselbank, maar je kent vast in je eigen
omgeving ook mensen die het minder hebben of alleen zijn. Zoek ze eens op! Ga
eens langs met iets lekkers of nodig ze uit bij je thuis. Maak de ander deelgenoot
van jouw leven!
We zijn een gemeenschap rondom Christus, een netwerk van liefde en zo mogen
we ook in de wereld staan. Een netwerk van liefde dat gevoed wordt door onze
verbondenheid met Christus. Onze bisschop kondigde tijdens de bedevaart in
Rome het Jaar van Gebed af. Een jaar waarin we ons geloof in God en onze relatie
met hem kunnen verdiepen en verankeren in ons leven. We zijn geroepen om
anderen nabij te zijn vanuit die verbondenheid met de Heer.
Zo mogen we de boodschap van Kerstmis, die een boodschap van vrede, liefde
en gerechtigheid is, verkondigen in de wereld om ons heen; in woord en daad.
Het is eigenaardig dat het Kerstfeest lijkt te duren van net voor Sinterklaas tot
Eerste Kerstdag; winkels worden versierd en TV en radio staan al bol van kerstmuziek en -programma’s. En na Kerstmis….dan is het klaar. Dan is het vuurwerk
inslaan en wachten. Ondertussen worden alvast goede voornemens gemaakt voor
het nieuwe jaar.
Het is eigenaardig, omdat op kerstavond de kersttijd pas begínt! Het kerstfeest
duurt tot het feest van Driekoningen, de Openbaring van de Heer. De kersttijd
brengt ons als het ware over de drempel van het nieuwe burgerlijke jaar heen. Als
we nu toch bezig zijn met het maken van goede voornemens, dan kunnen we dit
misschien doen vanuit het kerstfeest. Vanuit onze verbondenheid met Christus.
Hij geeft ons ogen om de ander te zien, oren om te kunnen luisteren. Hij geeft ons
kracht om boven onszelf uit te stijgen en met Zijn kracht ons in te zetten voor een
wereld waarin ieder mens tot zijn of haar recht komt. We mogen met Kerstmis en
met Nieuwjaar een nieuw begin maken met ons leven als christen in deze wereld
en in deze tijd: het jaar 2018!
Een nieuw jaar met nieuwe kansen, maar met nog steeds die eeuwenoude boodschap. Ik wens ons allemaal toe dat we de inspiratie en de wijsheid ontvangen om
die boodschap van het evangelie ook ná kerstmis het hele jaar door uit te dragen.
Dat we zo in het nieuwe jaar als parochiegemeenschap ook mogen groeien in onze
verbondenheid met het Kind van Bethlehem en in onderlinge verbondenheid.

Pastoor R. Franken;
0252 413330 - pastoor@rkwb.nl
Kapelaan S. Kuik;
0252 520166 - kapelaan@rkwb.nl
Diaken I. Osseweijer;
06 54294763 - diaken@rkwb.nl

Van harte wens ik u,
mede namens pastoor Franken en kapelaan Kuik,

een zalig Kerstmis toe en een gezegend 2018!
Diaken Iwan Osseweijer
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God is echt! Hoe kom ik daar achter? (1)
Mgr. van den Hende kondigt jaar van gebed aan
In het bisdom Rotterdam is met ingang
van het nieuwe kerkelijk jaar, bij de start
van de Advent op 3 december, een Jaar
van Gebed begonnen. De bisschop,
Mgr. van den Hende, kondigde dit aan
in Rome op de laatste dag van de bisdombedevaart.
“We hebben deze bedevaart in geloof
gemaakt, we hebben ons geloof gevierd
en veel gebeden. We hebben gesproken
over de Kerk als netwerk van liefde naar
de woorden van Paus Paulus VI. We zijn
dat niet zomaar, maar om in Christus’
Naam een beschaving van liefde op te
bouwen. Een netwerk van liefde kan
niet uit eigen kracht ontstaan en moet
ook geen koepel van louter actie worden. Het begint met gebed. Zo komen
we tot dienstvaardigheid en liefde.”

Iedereen heeft het druk druk. We hebben altijd meer dingen te doen, nooit minder.
Altijd meer verantwoordelijkheid, nooit minder. Waar vind je nog rust in deze
tijd? Iemand stelde mij echter een interessante vraag. Helpt bidden niet om de
stress te verminderen? Wat is gebed eigenlijk? Wat is eigen aan christelijk gebed?
Zou het niet makkelijk zijn als God hoog in de blauwe lucht schrijft: ‘Ik besta?' Of
dat je Hem tegenkomt op straat en eens aan Hem kunt vragen hoe het allemaal
zit? Dit gaat niet gebeuren. God is onzichtbaar. Maar hoe kan ik dan weten dat
Hij bestaat? Hoe wordt God ‘echt’ in mijn leven?

Wij kunnen niet in contact met God komen.
God is groter dan alles wat ik kan denken, voelen of begrijpen. Wij kunnen niet
in contact met God komen. Hij zal naar ons toe moeten komen. Niemand kan ooit
wat te weten komen over God, wanneer God zichzelf niet laat kennen. God moet
zichzelf openbaren. En dat laatste doet Hij door mens te worden en die mens heet
Jezus Christus. Dit vinden we niet terug in de andere godsdiensten: God is één
van ons geworden. Het contact met God loopt via Jezus Christus.

In het kader van dit jaar vindt u, de
komende edities, een reeks artikelen
hier over gebed.

Nieuwe buren
Stel: Gisteren reed een grote verhuiswagen mijn straat in. Ik krijg nieuwe buren.
Ik wil hen graag leren kennen en met hen bevriend raken... Ik overleg met mijzelf
hoe ik dit het beste kan aanpakken. Ik besluit om over twee weken een ochtend
thuis te blijven en rustig na te denken over de informatie die ik over hen bezit.

Herders in 't veld van Efrata,
hoorden naar het Gloria.
Blij kinkt door de nacht,
uw Koning wacht in een stal.
Ga dan op weg naar Bethelem,
luister naar die blijde stem.
Kom, o mensen, kom,
en kijk niet om en kijk niet om.

Zoek vrede bij dit Kind,
gezegend wie hem vindt.
Voor wie in zijn Naam gelooft,
komt er een nieuwe morgen.
(Lailly Voices - CD Christmas)

Iedereen kan mij vertellen dat ik zo mijn nieuwe buren niet leer kennen. Een ander
mens, een ander persoon leer je niet kennen door over hem na te denken alsof het
om een stuk informatie gaat. Een persoon begin ik pas te leren kennen wanneer
ik met hem of haar spreek. Ik moet op een of andere wijze met hem of haar in
relatie treden.
Dit geldt ook in het geloof. God openbaart zich in de persoon van Christus. Bij de
nieuwe buren geldt niet nadenken over, maar met ze praten. Bij Christus noemen
we dit gesprek ‘gebed’. Hoe weet ik dat het allemaal ‘echt’ is waar het geloof over
gaat? Daar kom je uiteindelijk alleen maar achter door met Christus te praten, door
te bidden, door een relatie met Hem aan te gaan.

Bidden is gewoon praten met Christus
Bidden is gewoon praten met Christus. Het is het meest eenvoudige wat er bestaat.
“Het is gemakkelijker dan het praten met mensen, omdat altijd de mogelijkheid
bestaat dat anderen ons niet zullen begrijpen of ons niet echt goed kennen, of dat
zij ons afwijzen en ons niet volledig accepteren. Maar God is alwetend en vol
liefde. Hij zal je altijd begrijpen, zelfs wanneer jij jezelf niet snapt. Hij onderkent
je gevoelens achter je woorden.” (Peter Kreeft. Jouw vragen, Gods antwoorden,
Amsterdam 2004, blz. 79)
Pastoor Franken
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Actie Kerkbalans 2018
Achter de schermen draait alles op volle
toeren om de Actie Kerkbalans 2018 in de
laatste weken van januari onder uw
aandacht te brengen.

In een stalletje
En de engel zei:
"Wees niet bang"

In september is de parochiële werkgroep
gestart met het actieplan, de flyer en de
begeleidende brieven. Op de locaties zijn
de ledenadministraties up-to-date gebracht, nieuwe ‘lopers’ geworven, enveloppen ingepakt en de pakketten voor de
lopers samengesteld. Zo kunnen straks
de vele ‘lopers’ goed op pad. Zij trotseren
weer en wind om de brieven voor de
kerkbijdrage onder de mede-parochianen te bezorgen.

De arme herders
Geminacht door de maatschappij
Zochten en vonden
Onder de grote ster
Maria en Jozef
En het lieve kindje

Het is fantastisch dat zo veel enthousiaste vrijwilligers zich voor hun geloofsgemeenschap inzetten om de Actie Kerkbalans tot een succes te maken.

Gewikkeld in doeken

‘Geef voor je Kerk’ is het thema van de Actie Kerkbalans 2018. De Kerk is meer
dan een gebouw. Het is een geloofsgemeenschap waar mensen God ontmoeten
en met elkaar een plek creëren om te vieren. Het geloof verbindt ons met elkaar,
jong en oud. Het versterkt ons in onze christelijke opdracht om te zien naar
mensen die onze steun nodig hebben.

Gelegd in een voederbak

Om als actieve geloofsgemeenschap te blijven bestaan is naast de inzet van vele
vrijwilligers, uw financiële bijdrage nodig. Geef daarom voor je Kerk. Ook als je
zelf weinig in de kerk komt, is het nuttig om te geven. Met uw bijdrage helpt u
onze geloofsgemeenschap te behouden. U geeft voor de Kerk van nu en de Kerk
van morgen. In alle vrijheid en bescheidenheid vragen we u om gul te geven voor
uw Kerk.

vredestichter

Immanuël, God met ons
Jezus, redder, bevrijder,

Voor ons allemaal!

Jeanette Loos

Help dus mee en steun de Actie Kerkbalans met uw financiële bijdrage!
Rest ons u bij voorbaat te danken voor uw bijdrage en alle vrijwilligers voor hun
inzet. Jullie werk is van onschatbare waarde.
Namens de leden van Werkgroep Kerkbalans,
Adri Meurkes

Nieuw project gregoriaans
gaat van start
Op maandagavond 15 januari gaat alweer het derde project gregoriaans in
dit seizoen van start. In zeven repetities
van 1 ½ uur zullen, onder leiding van
Fabian Haggenburg, de gregoriaanse
gezangen worden voorbereid.
Zondag 11 maart, de 4e zondag van de
veertigdagentijd, zal er tijdens de
Hoogmis in de St. Agathakerk worden
gezongen.
De repetities voor dit project worden
gehouden in het Paus Franciscus Huis
en incidenteel in de St. Agathakerk. Met
minimaal 15 deelnemers zal het project
kunnen starten. Kosten bedragen
€ 30,00. Aanmelden kan via e-mail:
cursusgregoriaans@hotmail.com of
telefonisch: 0252-221055.
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De Mis, maar dan net even anders:
de Byzantijnse Liturgie
Heb jij dat ook wel eens, dat je soms even stilvalt of geraakt wordt door iets wat
er om je heen gebeurt? Soms maakt het vieren in de kerk je stil. Of het de stilte is
in door-de-weekse missen of de zang van de zondagsmis. Opeens word je je bewust
van Iemand die ons eigen verstand te boven gaat.

In gebed voor de vrede
De Nederlandse bisschoppen willen in
het jaar 2018 samen met alle katholieken
elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de
vrede in de wereld. Iedere maand wordt
in één van de bisdommen tijdens een
bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of
haar eigen plek, alleen of met anderen
tezamen.

We vieren het mysterie van God in iedere Mis, maar soms zijn er van die gelegenheden waarbij het mysterie zó centraal komt te staan dat je er als het ware in opgenomen wordt! Deze ervaring staat centraal bij de viering van de Byzantijnse
Liturgie. U kent het misschien wel van de Russische of Griekse gezangen en de
iconen. Het is de wijze waarop de Orthodoxe Kerken hun Mis vieren, maar ook
vele Rooms-katholieken vieren deze Eucharistie. Zelf ben ik een groot liefhebber
van deze Byzantijse Ritus en sinds mijn diakenwijding ben ik ook met zekere regelmaat als diaken actief in deze traditie.

De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de
vrede in de wereld zal geven en dat Hij –
indachtig een gebed van de Heilige
Franciscus van Assisi (+ 1226) – onszelf
tot een instrument van Gods vrede
maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als
gelovigen daarvoor bijeenkomen en –
zeker ook als u alleen bent – dat u weet
dat u dit gebed bidt in vereniging met
velen.’
Ontvang elke maand een sms
Wie zich aanmeldt (via RKkerk.nl),
ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als
herinnering dat op die dag gebeden
wordt voor de vrede, en ook waar het
gebed in de speciale viering per bisdom
zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen
dan die dag of rond het betreffende
tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed
voor de vrede.
De eerste dagen waarop de rozenkrans
tot intentie voor de vrede gebeden zal
worden, zijn:
1 Januari – Hoogfeest Heilige Moeder
van God en Wereldgebedsdag voor de
Vrede
2 Februari – Feest Opdracht van de
Heer (Maria Lichtmis)

Om ook iedereen in de Bollenstreek in de gelegenheid te stellen kennis te maken
met deze vorm van Eucharstieviering en het als het ware aan den lijve te laten
ervaren heb ik een van de bekendste koren op dit gebied in Nederland uitgenodigd
om in de H.H. Engelbewaarderskerk de Byzantijnse Liturgie te zingen. Het gaat
om het Utrechts Byzantijns Koor. Zij komen op 27 januari naar Lisse toe om daar
de Goddelijke Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos, zoals deze officieel heet,
te komen zingen. Het is géén concert, maar een echte liturgie. Dat betekent dat het
een (geldige!) Mis is waarbij ik als diaken concelebreer. De priester die de Mis
celebreert is Vader Paul Brenninkmeijer. Hij heeft inmiddels al jaren ervaring in
het celebreren van de Byzantijnse Liturgie.
Laat je onderdompelen in de mystiek van het Oosten en kom zaterdag 27 januari
om 19:00 uur naar de kerk van de H.H. Engelbewaarders.
Mocht je nu goed voorbereid deze liturgie willen beleven, kom dan op
dinsdag 16 januari naar het Paus Franciscus Huis. Diaken Iwan Osseweijer
zal dan om 10.00 uur en om 20.00 uur een inleiding geven over deze
Liturgie, zodat je een beetje weet wat je te wachten staat op de 27ste.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ze mij natuurlijk altijd stellen!
Graag tot 16 en 27 januari!
Diaken Iwan Osseweijer
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MidwinterBBQ 2018!
Het is weer zover, de jaarlijkse midwinterBBQ komt er weer aan! Op 6 januari
2018 organiseren de jongeren van Lisse (RKJ Lisse) en de jongeren van Hillegom
(Enjoy Hillegom) de midwinterbarbecue met als thema: Eskimozes! Maak een
gave outfit omtrent de verhalen van Mozes, Eskimo’s of maak een leuke combinatie.
Wij beginnen om 17.00 uur met een H. Mis in de St. Agathakerk. Hoofdcelebrant
is voormalig jongerenbisschop Mgr. De Jong uit Roermond. Na de Mis, rond 18.15
uur, begint de barbecue in de tuin van de kerk. Kosten voor deze barbecue zijn
€ 8,00.Wees erbij! Je vrienden zijn ook van harte welkom.
Hopelijk tot dan!
Groetjes,
namens het bestuur van Enjoy Hillegom en het bestuur van RKJ Lisse,
Lizette Romijn en Sophie Clemens

Chariots of Fire
Religie en sport zijn niet uit elkaar
te houden. Hoe vaak zie je een voetbalspeler niet een kruisje slaan, of
een honkballer naar de hemel wijzen bij het begin van de wedstrijd?
Het heeft ook wel iets dubbelzinnigs. Als God de ene speler laat
winnen, laat hij dan de ander
verliezen?
In de film Chariots of Fire zien we
hoe twee begenadigde atleten zich
voorbereiden op de Olympische
Spelen van 1924. Geen van beiden
gaat voor eigen glorie, beiden hebben een hoger doel ook al is dat
heel verschillend. Een wapen tegen
het antisemitisme voor de één, een
middel om God te eren voor de
ander.
“I believe God made me for a purpose, but he also made me fast.
And when I run, I feel his pleasure."
Het wordt een mooie avond op 2 februari 2018 met deze klassieker uit
1981. De film begint om 19.30 uur
in het Paus Franciscus Huis.
.

Feest voor iedereen!
Ieder jaar nodigen we de dopelingen van het afgelopen jaar uit om samen met hun
ouders naar de kerk te komen om aan de parochiegemeenschap de 'nieuwe' leden
van de gemeenschap te laten zien. We doen dit jaarlijks op een heel toepasselijk
feest; de “Doop van de Heer”. Dit is bijna ieder jaar op de zondag na Driekoningen,
maar dit jaar wordt dit feest niet op zondag gevierd, dus hebben we gekozen voor
zondag 14 januari.
We nodigen de ouders die hun kind afgelopen jaar in de parochie hebben laten
dopen van harte uit om deze dag (ook) naar de kerk te komen. Er is voor de allerkleinsten een crèche, waarvan gebruik gemaakt kan worden, als je dit wilt. Aan
het eind van deze Mis worden de gezinnen uitgenodigd om naar voren te komen
om een bijzondere gezinszegen te ontvangen.
Na de mis (om 10:00 uur in de St. Agathakerk in Lisse en 11:00 uur in de St. Jozef
en Martinuskerk in Hillegom) worden de gezinnen uitgenodigd voor de koffie
waarna een kort programma volgt. Ook krijgen de dopelingen de doopschelp
waarmee zij gedoopt zijn. De ouders krijgen een uitnodiging thuisgestuurd. Komt
u ook om hen te verwelkomen? We gaan er een gezellige ochtend van maken!
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H.H. Engelbewaarderskerk
Openingstijden secretariaat: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur
Bankrekeningnummer: NL 72 RABO 03572 01 744
Voor uw kerkbijdrage: NL 86 RABO 03365 30 986

Liturgisch rooster

Kerstavond
Geboorte van de Heer
zondag 24 december - 20.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea

Kerstmis
maandag 25 december - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
én Actaea
14.00 uur - Kindje wiegen

Kindje wiegen; voor de aller jongste kinderen
Als je het kerstverhaal echt wilt beleven, kom dan op Eerste Kerstdag naar de H.
H. Engelbewaarderskerk. Zoals al vele jaren spelen de allerjongsten onder ons het
kerstverhaal, van Maria en Jozef tot en met de schaapjes in de wei. En wie weet
is er wel weer een baby’tje dat kindje Jezus wil spelen? De spelers worden gekozen
uit het publiek, dus is het spannend wie dit jaar een engel of een koning zal zijn.
Voor kleding is gezorgd.
Het spel begint om 14.00 uur en het zal ongeveer een half uur duren. Natuurlijk
eten we na afloop beschuit met muisjes en is er een gepaste verrassing voor alle
kinderen. Alle leeftijden kunnen komen kijken en genieten van dit eenvoudige
spel door de 0 tot 4 jarigen.
Joke Beijk-Heemskerk

Feest van de H. Familie
zaterdag 30 december - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Openbaring des Heren
zaterdag 6 januari - 19.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
2e zondag door het jaar
zaterdag 13 januari - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
3e zondag door het jaar
zaterdag 20 januari - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea
4e zondag door het jaar
zaterdag 27 januari - 19.00 uur
Byzantijnse liturgie
celebrant: vader P. Brenninkmeijer
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Utrechts Byzantijns Koor
5e zondag door het jaar
zaterdag 3 februari - 19.00 uur
Carnavalsmis
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea
6e zondag door het jaar
zaterdag 10 februari - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
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Kerken in Lisse bidden samen om eenheid!
Oudere parochianen zullen het zich nog herinneren. Katholieken en protestanten die elkaar niet wilden zien. Die tijd ligt weliswaar achter ons. Maar er
is nog veel dat ons scheidt; een scheiding die nooit gewild is. Wij zijn immers
voor elkaar gemaakt. Ook dit jaar zullen de kerken gezamenlijk bidden voor
eenheid. Dat gebeurt aan de hand van het lied dat Mozes aanhief toen God
de joden door de Rietzee had geleid. Uit de verdrukking werd een volk geboren: recht door zee!
Om te bidden opdat ook wij één volk worden. Zullen we bij elkaar komen in
de gebedsweek voor de eenheid van de christenen? We beginnen met een gezamenlijke viering op zondag 21 januari, 19.00 uur in de Gereformeerde
Kerk (De Klister). Daarna zullen we de hele week, iedere dag in een andere
kerk, volgens de eigen traditie bidden voor eenheid.
Woensdag 24 januari in de St. Agathakerk. Sluit u zich aan?

Kroniek Engel

Kroniek Agatha

Periode 1 november tot 1 december

Periode 1 november tot 1 december

Overleden

Geen meldingen

25 november
Piet Kortekaas (75)
Teylingerlaan 32, Voorhout

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
6 januari + 3 februari

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

St. Agathakerk
Het hele jaar door geopend van 9.00 tot 16.30 uur
Openingstijden secretriaat: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
Bankrekeningnummer: NL 84 RABO 03765 21 600
Voor uw kerkbijdrage: NL 86 RABO 03365 30 986

Liturgisch rooster

Hoi allemaal!

Kerstavond
Er is weer een nieuw jaar begonnen.
Dit willen we graag bij de kinderwoorddienst met jullie starten
op 7 januari, de dag waarop we Driekoningen vieren.
Dit is niet alleen de start van het nieuwe jaar, maar we staan ook
stil bij het begin van het leven van Jezus en de mensen die toen
bij hem langs zijn gekomen.
Tot 7 januari! Kan je niet? Dan ben je 4 februari weer welkom.
Groetjes het kwd-team Lisse

Geboorte van de Heer
zondag 24 december - 18.00 uur
Gezinsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. de Bollennootjes
20.00 uur - Nachtmis in het Pools
celebrant: eigen priester
m.m.v. eigen koor
22.00 uur - Nachtmis
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Kerstmis
Vrede en hoop zal neerdalen met Kerstmis door de komst van Jezus.
Zijn liefde verwarmt ons hart,
Hij geeft ons een geest van wijsheid.
De Lokale Commissie Lisse wenst u Zalig Kerstmis en
een Gezegend Nieuwjaar.

Feest van de H. Familie
zondag 31 december - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
Samenzang

Spaart u ook mee?
Sinds enige maanden staat er achter op de tafel in de St. Agathakerk een zwarte
doos.
Hierin sparen we voor gratis artikelen voor de Voedselbank. Dus spaarzegeltjes
van winkelacties of van merkproducten, zoals koffie kunt u bij ons inleveren. Ook
de spaarpunten uit de kassabonnen van Hoogvliet zijn hiervoor zeer geschikt. Op
deze manier hebben we al vele producten bij de voedselbank mogen brengen. Doet
u ook mee?? Elk los zegeltje is welkom!
Alvast hartelijk dank!

Berkhout
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 23 en 30 december
6, 13, 20 en 27 januari
3 en 10 februari

Feest H. Agatha
Koffie / thee na de
Eucharistieviering
7 en 21 januari,
4 februari én elke
dinsdag in het Paus Franciscus
Huis. Elke donderdag en vrijdag in
de keuken van de pastorie.

maandag 25 december - 10.00 uur
celebrant: kardinaal A. Simonis
m.m.v. Canticum Novum
dinsdag 26 december - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken

4 februari - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum
6e zondag door het jaar
11 februari - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum
15.00 uur - Tour of Faith

H. Maria,
moeder van God
maandag 1 januari - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
Samenzang o.l.v. Jeanette Loos

Openbaring des Heren
zaterdag 6 januari - 17.00 uur
MidwinterBBQ voor jongeren
celebrant: mgr. de Jong
m.m.v. Living Tree
zondag 7 januari - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum
2e zondag door het jaar
14 januari - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum
3e zondag door het jaar
21 januari - 10.00 uur
Gezinsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. de Bollennootjes
4e zondag door het jaar
28 januari - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum
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St. Jozef en Martinuskerk
Het Stiltecentrum is geopend van 9.00 tot 16.30 uur
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
Bankrekeningnummer: NL 25 RABO 03281 05 015
Voor uw kerkbijdrage: NL 42 RABO 03169 02 373

Kroniek

Nieuwe Lokale Commissie Hillegom

Periode 23 oktober tot 1 december

Overleden
23 oktober
Elisabeth de Boer - Veen (91)
Elsbroekerlaan 22C, Hillegom
10 november
Maria Smit - Veenman (86)
Garbialaan 3, Hillegom
(WZC Bloemswaard)
19 november
Cornelis van Leeuwen (85)
Johannes Vermeerlaan 23, Hillegom
20 november
Maria Margaretha van Berkel van Lierop (93)
Julianastraat 26, Hillegom
23 november
Maria Johanna Zandbergen Louter (89)
Ambachtstraat 17, Hillegom

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
24 december - 19.00 uur Kerstavond
25 en 31 december, 14 en 28 januari,
11 februari - 10.00 uur

Per 1 november is er in Hillegom een nieuwe Lokale Commissie. De leden zijn
(foto v.l.n.r.) Corine Heins (voorzitter), Lizette Romijn, Kees Langeveld (adviseur),
Henny Kaptijn en Marcel de Vries (niet op de foto). Als commissieleden beginnen
wij onze taak met het inspringen op de urgente zaken die nu spelen in de Hillegomse gemeenschap. Graag gaan wij met u in gesprek over lopende zaken, niet
in de verwachting alle antwoorden te kunnen geven, maar vooral om een luisterend oor te bieden en waar nodig mee te denken. We zien uit naar een positief
contact en een vruchtbare samenwerking voor de locatie St. Jozef en Martinus.
Binnenkort zullen wij ons in de Wil’skracht persoonlijk voorstellen en u informeren over onze concrete taakverdeling. Houdt u hiervoor de Wil’skracht in de gaten? Bent u ook geïnteresseerd om zitting te nemen in de Lokale Commissie van
Hillegom? Neemt u gerust contact op met het pastorale team!
Corine Heins (corineheinsvanberkel@gmail.com)
Lizette Romijn (lizetteromijn@hotmail.com)
Kees Langeveld (kees.langeveld@icloud.com)
Henny Kaptijn (hennykaptijn1940@kpnmail.nl)
Marcel de Vries (marcel@ataxdevries.nl)

7 januari 2018: Nieuwjaarsreceptie
Op 7 januari, de eerste zondag na Nieuwjaar, zal traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie in de St. Jozef en Martinuskerk plaatsvinden. Aansluitend op de
Mis van 11:00 uur zal er gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten, de beste
wensen door te geven en met elkaar het glas te heffen op 2018.
Graag nodigen wij u allen van harte uit voor dit samenzijn!
Met hartelijke groet, Lokale Commissie Hillegom

Bij toerbeurt wordt er iedere week
gezorgd dat de koffie en thee,
tafels en stoelen, op tijd klaar staan
en na afloop alles weer wordt
opgeruimd!
Zou u ons hier een paar zondagen
per jaar mee willen helpen?
Belt u dan naar het secretariaat.
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Lammetjes in de kinderwoorddienst
Zo in het begin van het nieuwe jaar hebben we niet alleen de kinderen te gast in
de kinderwoorddienst maar ook jonge schaapjes! Dat is best bijzonder en als u
wilt weten waarom de lammetjes er zijn, komt u dan met uw kinderen naar de
viering op zondag 14 januari om 11.00 uur in de St. Jozef en Martinuskerk. In de
kinderwoorddienst, die we houden in de grote zaal van de pastorie, komen de
kinderen er alles over te weten.

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Kom zondag 24 december om 20:00 uur naar de KerstMis
in de St. Jozef en Martinuskerk!
De meerstemmige mis die wij zingen is een mis van Johann Michael Haydn. Messe
in tempore Adventus et Quadragesimae. Het ziet het er naar uit dat onze dirigente er een “vrolijke” Kerst-Mis van zal maken.
Om in de juiste stemming te komen zullen er een half uur vóór aanvang van de
dienst traditionele Nederlandse kerstliederen worden gezongen. We beginnen om
20:00 uur met het zingen van traditionele kerstliederen. Vele parochianen kunnen
weer eens een nachtmis vieren met liederen die voor velen herkenbaar zullen zijn
en die zij mee kunnen zingen.
We hopen dat veel mensen gehoor zullen geven aan deze oproep!
Het Parochiekoor wenst u allen een mooie viering toe, een Zalig Kerstfeest, fijne feestdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar.

Liturgisch rooster

Kerstavond
Geboorte van de Heer
zondag 24 december - 18.30 uur
Gezinsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
20.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor
22.30 uur - Nachtmis
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dameskoor

Kerstmis
maandag 25 december - 10.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor
12.30 uur - Kindje wiegen
dinsdag 26 december - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik

Feest van de H. Familie
zaterdag 30 december - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
zondag 31 december - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik

Kindje wiegen in Hillegom
Veel kinderen leven toe naar Kerstmis. Op school of op het dagverblijf staat vaak
een kerststal, soms van steen op wat afstand, soms van Fisher price om mee te
spelen. Zeker wanneer de oude traditie thuis in ere wordt gehouden om wel de
stal op te zetten, maar het kindje Jezus pas ná de nachtmis in de kribbe te leggen
is het écht een tijd van verwachten. Voor ouders en kind.
Naast de gezinsviering op kerstavond is er dan natuurlijk ook het 'Kindje Wiegen'
op Eerste Kerstdag. Op een eenvoudige manier zal diaken Iwan Osseweijer de
figuren uit de kerststal hun verhaal laten vertellen. Zo wordt het verhaal van
Kerstmis met de kinderen gedeeld en wordt in het klein het Kerstfeest met hen
gevierd. Dus: kom op Eerste Kerstdag om 12.30 uur naar de kerk en beleef het
kerstverhaal met de kinderen mee!

Kerst-Inn
PCI Hillegom nodigt u uit voor een gezellige Kerst-Inn
Op 2e Kerstdag, dinsdag 26 december, organiseert PCI Hillegom in 'De Drempel'
(achter de Jozefkerk) een gezellige Kerst-Inn voor alle mensen, die zich eenzaam
of alleen voelen met de feestdagen. Deze bijeenkomst begint om 10.30 uur en duurt
tot 14.00 uur. Na de koffie en een drankje zal er een uitgebreid lunchbuffet zijn.
Natuurlijk gaan we ook zingen!
U dient zich voor 22 december aan te melden bij de PCI; per mail m.nederlof@snelnet.net of telefonisch bij het secretariaat tel. 515000. Wanneer u slecht ter been
bent, kunnen wij ook vervoer voor u regelen, dit geldt alleen voor mensen uit
Hillegom. Graag dit even aangeven als u zich aanmeldt.

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
13 januari,
10 februari én elke woensdag,
vrijdag en zondag

6e zondag door het jaar
zaterdag 10 februari - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dameskoor
zondag 11 februari - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. de heren van het
Parochiekoor

H. Maria,
moeder van God
maandag 1 januari - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
1e zondag door het jaar
zaterdag 6 januari - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
zondag 7 januari - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Parochiekoor
2e zondag door het jaar
zaterdag 13 januari - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dameskoor
zondag 14 januari - 11.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
3e zondag door het jaar
zaterdag 20 januari - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 21 januari - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor
4e zondag door het jaar
zaterdag 27 januari - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
zondag 28 januari - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
5e zondag door het jaar
zaterdag 3 februari - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
zondag 4 februari - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor
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H. Hart van Jezuskerk
Op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.30 uur
Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag en woensdag van 9.00 tot 11.30 uur
Bankrekeningnummer: NL 39 RABO 03281 15 142
Voor uw kerkbijdrage: NL 48 RABO 03881 15 009

Kroniek
Periode 1 november tot 1 december
Geen meldingen

Oproep aan alle Herdertjes en Engeltjes!!!
Op zondag 24 december om 18.30 uur mogen alle herdertjes en engeltjes zich
verzamelen in de Heilig Hartkerk. Dan start namelijk de Herdertjesviering - een
viering voor kinderen van de basisschool (en hun ouders en broertjes en zusjes
natuurlijk) waarin we de geboorte van het kindje Jezus gaan vieren.
Alle kinderen mogen dus verkleed komen als herder of engel (maar het is niet
verplicht). Ze mogen daarbij ook meespelen in het kerstspel, dat begeleid zal
worden door diaken Iwan Osseweijer.
Een gelegenheidskoor van herdertjes en engeltjes, onder leiding van herder Tom
en herder Eelco, zal in de viering zorgen voor de bekende kerstliedjes, die iedereen
natuurlijk uit volle borst mee zal zingen. Met elkaar gaan we er een mooie en
warme viering van maken.
Allemaal komen, hé!
Hartelijke groet,
Diaken Iwan Osseweijer, Marieke, Melanie en Angelique

De lokale commissie
van De Zilk wenst u
allen een Zalig
Kerstfeest.
Wij hopen u te mogen
ontmoeten bij de
vieringen in de kerk in
de H. Hartkerk.
Ik brand een
kaarsje om....
kracht om de stormen in ons leven te
weerstaan.
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Kerstsamenzang met Hakuna Matata
Musicalgroep Hakuna Matata vormt ook dit jaar een groot gelegenheidskoor en
-muziekgroep om Kerst te vieren met samenzang. Een bijeenkomst met bekende
kerstliedjes en een vertelling van het kerstverhaal in de Heilig Hartkerk. Iedereen
die wil zingen, is welkom.
"Het koor bestaat uit 35 mannen en vrouwen. De muziekgroep bestaat uit zeven
deelnemers", zegt José Verlaan. Het koor en de bezoekers zingen traditionele en
moderne kerstliederen zoals Wij komen te samen, Oh Holy Night, Christmas time,
Eer zij God en een prachtig Ave Maria-lied. Tussendoor wordt op een speciale
manier het kerstverhaal verteld door leden van de musicalgroep. Na afloop is er
chocolademelk of Glühwein en gelegenheid elkaar zalig en vrolijk Kerstmis te
wensen.
Kerstsamenzang op 24 december 23.00 - 24.00 uur. Geschikt voor iedereen die
kerstliederen wil zingen.

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Nieuwjaarsreceptie 7 januari
De lokale commissie nodigt u uit voor de Nieuwjaarsreceptie. Na de Eucharistieviering van 9.30 uur hopen we u te kunnen begroeten in het parochiehuis.

Oorspronkelijk balkon pastorie hersteld
De afgelopen tijd is de pastorie gerestaureerd. Het balkon aan de voorzijde is in
zijn oude luister hersteld. Op deze plek stond vroeger de pastoor naar de parochianen te wuiven bij feestelijkheden. Het herstel heeft wel veel voeten in de aarde
gehad door de eisen van de monumentencommissie Noordwijkerhout. Zo mocht
er geen dubbelglas geplaatst worden in dit monument uit 1920. In 2020 kan het
misschien opnieuw dienst doen bij de feestelijkheden van het jubileum jaar.

Liturgisch rooster

Kerstavond
Geboorte van de Heer
zondag 24 december - 18.30 uur
Gezinsviering
celebrant: diaken I. Osseweijer
20.30 uur - Nachtmis
celebrant: kapelaan S.Kuik
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Kerstmis
maandag 25 december - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Feest van de H. Familie
zondag 31 december - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Beste inwoners van het Duinknijnenrijk,
De bekendmaking van ons Prinsenpaar op 4 november was voor onze commissie
het startsein een eerste bijeenkomst te plannen om in grote lijnen te bespreken hoe
we de carnavalsmis gaan invullen. Het is al 24 jaar een goede gewoonte het
weekend voor het grote carnaval te beginnen met een carnavalsmis, deze is dus
op zondag 4 februari om 11.00 in onze H. Hart van Jezuskerk. Het thema van de
viering wordt gekozen door het Prinsenpaar en is dit jaar: Geloof, Hoop en Liefde.
Een prachtig thema wat we ook in de viering tot uiting willen brengen.
We zijn natuurlijk heel trots dat we weer kunnen rekenen op ons eigen Carnavalsgelegenheidskoor, bestaande uit dames en heren die iets met onze eigen vereniging
hebben. Berry v.d. Bercken zal ons koor weer dirigeren en Heidi neemt de muzikale ondersteuning voor haar rekening. Een prachtig muzikaal intermezzo zal
wederom door een aantal muzikanten o.l.v. Corrie Oostenrijk ten gehore gebracht
worden. Ook Prins Mechanicus, Prinses Privileged en Jeugdprins Choco met zijn
Prinses Snoopy zullen hun medewerking verlenen aan deze feestelijke viering.
Wij geloven dat het weer een mooie viering zal worden en hopen dat u allen hierbij
aanwezig zult zijn zodat we met elkaar de liefde voor carnaval in onze mooie kerk
kunnen vieren.
Namens de commissie, Marga Stroombergen

1e zondag door het jaar
zondag 7 januari - 09.30 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Dames- en Herenkoor
2e zondag door het jaar
14 januari - 09.30 uur
celebrant: kapelaan S.Kuik
Samenzang
3e zondag door het jaar
21 januari - 09.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. Dames- en Herenkoor
4e zondag door het jaar
28 januari - 09.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
Samenzang
5e zondag door het jaar
4 februari - 11.00 uur
Carnavalsmis
celebrant: kapelaan S.Kuik
m.m.v. Carnavalskoor
6e zondag door het jaar
11 februari - 09.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
Eerste zondag van de
maand en elke donderdag in de
pastorie.
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In memoriam pater F. Grol, missionaris van het H. Hart
"Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Heer mijn God, ik ben zeker van U"

-

psalm 25

In dit gelovig vertrouwen is op 30 november, op 93-jarige leeftijd, van ons heengegaan pater F. Grol m.s.c. Na zijn opleiding en priesterwijding droeg hij in de
Filipijnen o.a. zorg voor jonge mensen in de priesteropleiding. In 1972 kwam hij
voorgoed terug naar Nederland en werd hij pastor in de toenmalige St. Agathaparochie. We hebben hem leren kennen als een goede herder en aimabel mens.
Gedurende vele jaren heeft hij godsdienstles gegeven op de lagere scholen in het
dorp en in de Poelpolder. De Poelpolder was een wijk in opkomst en er viel veel
werk voor hem te doen.
Na zijn pensionering werd pater Grol rector van Huize Berkhout. Voor het uitoefenen van deze taak verhuisde hij naar de Eikenlaan. 14 jaar lang ging hij voor in
Eucharistievieringen en heeft hij de oudere - en zieke mens in Berkhout mogen
begeleiden in hun laatste, soms moeilijke jaren. Tot ook deze taak voor hem te
zwaar werd, vooral ook door zijn ernstige gehoorproblemen.

Schrijf 11 februari
alvast in je agenda:
- 9.30 uur; Carnaval bij de
peuterkerk
- na de viering in de St. Jozef
en Martinuskerk; informatiebijeenkomst Lourdesreis
- 15.00 uur; Tour of Faith voor alle
jongeren in onze parochie in de
St. Agathakerk in Lisse! Het programma eindigt rond 18.30 uur.
Meer informatie volgt in de volgende uitgave van de Wil'skracht
(en op de Facebook- pagina van het
Jongerenpastoraat van het bisdom
Rotterdam).

Vormelingen gefeliciteerd!
Op zondag 19 november was het een
bijzondere dag voor de 37 vormelingen
uit onze parochie. In een bomvolle
Heilig Hartkerk hebben zij het Heilig
Vormsel mogen ontvangen van bisschop van de Hende.
In een prachtige viering heeft de bisschop een inspirerende preek gehouden, die in het bijzonder gericht was aan
de vormelingen en de aanwezige parochianen en gasten. De muzikale omlijsting van het koor Actaea uit de Engel
maakte het helemaal af. We kunnen met
zijn allen terugkijken op een mooie
viering.
Dat de vormelingen de aanwezigheid
van de H. Geest mogen ervaren in hun
verdere leven!
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Pater Grol was een muzikaal mens. Menig lied heeft hij gecomponeerd en van
tekst voorzien. Zijn laatste werk werd het ´Willibrordus - lied´. Met een tekst recht
uit zijn hart gegrepen (zie de Wil'skracht van november 2017), waarin de opdracht
verwerkt is, dat wij hier op aarde Gods droom waar moeten maken. De laatste
jaren waren zwaar voor hem. Zijn gezondheid liet hem steeds meer in de steek en
hij verlangde te overlijden. ´Over het lijden heen´, zo noemde hij het, naar zijn
hemelse Vader. De wachttijd duurde hem te lang. Op 30 november was het zo ver.
Een grote wens kwam in vervulling: gaan hemelen. Wij mogen blij zijn voor hem
dat aan zijn moeilijke laatste jaren een eind is gekomen en dat hij eeuwig mag
leven bij zijn Vader en Schepper.
Een mooi mens is, na te zijn voorzien van het Sacramenten van de Zieken, van ons
heen gegaan. Dat hij moge rusten in vrede.
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Wil'skracht is een uitgave van de parochie Heilige Willibrordus.
Redactie: Jeanne Ruigrok, Ans de Groot, Marianne Heemskerk, Frank Mélotte,
pastoor R. Franken en Piet de Boer.
Overname van teksten uit de Wil'skracht is prima, mits met bronvermelding.
Wil'skracht wordt kosteloos door vijwilligers uit de parochie verspreid in
Lisse, Lisserbroek, Hillegom, Beinsdorp en De Zilk.
Buiten dit gebied is een postabonnement aan te vragen voor € 25,- per jaar.
Oplage: 9.500 stuks
Foto voorpagina:
Kersttafereel in het Maria-altaar H. Hart van Jezuskerk - Marianne Heemskerk
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Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal

023 - 532 44 86
Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid
in staat is een maximale kwaliteit te bieden
tegen een vriendelijke prijs.
Martin Uitendaal en zijn medewerkers,
jarenlange ervaring, persoonlijk, warm,
betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!
Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Hoofdstraat 72-74 HILLEGOM Tel. 0252-515608
www.roelandjuweliers.nl
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persoonlijk
betrokken
stijlvol
Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

Geef
voor
je kerk
Bondstraat 1 - Lisse

w w w. d e p r o e v e r i j l i s s e . n l
Bruiloften, Verjaardagen, Condoleances, Vergaderingen etc.
Sinds 1902

Grafmonumenten
& Urnen
Meer en Duin 21-23 • Lisse
T: (0252) 413 308
www.bootnatuursteen.nl
www.memorieurnen.nl

Van der Putten & Dunweg
Heereweg 21, 2161 AC Lisse
0252 - 413 213
info@vanderputtenendunweg.nl
www.vanderputtenendunweg.nl

