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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
11.00 uur
Woensdag en Vrijdag 9.00 uur
---------H. Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB DE ZILK
0252 515753
secdezilk@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zondag
9.30 uur
Donderdag
9.00 uur
----------

De 40-dagentijd is weer begonnen.
We mogen weer vasten. Vasten is een voluit Bijbelse gewoonte. En dat niet alleen
in het Oude Testament als ceremonie. Jezus Zelf roept Zijn volgelingen ertoe op
om te vasten als Hij van de aarde is weggenomen. De Vroege Kerk heeft gevast,
zelfs theologen van de Reformatie benadrukten het Bijbelse karakter ervan.
De enorme welvaart in onze tijd –we leven als rijke westerlingen in een snackcultuur van hapklare brokjes– heeft het vasten naar de achtergrond gedrukt. Het doel
van vasten is om hoofd én hart te richten op God. Niet om daarmee de hemel te
verdienen, maar omdat de gelovige zijn leven wil wijden aan Zijn Schepper. Dan
is het goed dat stoffelijke zaken zoals eten en drinken op gezette tijden moeten
wijken voor geestelijke. In die zin kan het wel of niet vasten gezien worden als
een graadmeter voor het geestelijk leven. Net als het gebed.

De Kerk roept ook dit
jaar ertoe op de vastentijd te benutten voor financiële hulp aan armen
en andere hulpbehoevenden. In het bijzonder
voor de armen in Zambia. Wie een dag weinig
eet en drinkt, bespaart al
snel 10 euro. Leg dat bedrag eens naast het feit
dat er elke drie à vier seconden iemand op de
wereld sterft van de honger. Hoewel armenzorg niet het primaire doel van het
vasten is, is de combinatie van die twee toch zo onlogisch niet. God lief te hebben
boven alles en de naaste als onszelf zijn de twee grote geboden die Christus ons
geleerd heeft.

H.H. Engelbewaarderskerk
Heerweg 459
2161 DC LISSE
0252 211453
secengel@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zaterdag
19.00 uur
Woensdag
9.00 uur

Vastentijd betekent matigheid. Die krijgt in onze tijd een nieuwe invulling: via de
sociale media. Twitteraars geven aan dat zij de komende weken nauwelijks of geen
berichtjes zullen sturen. Ook jongeren willen zich in dit opzicht veertig dagen
matigen. Dat is positief. Mensen die met Twitter opstaan en naar bed gaan, zullen
deze vorm van digitale ascese als een opgave ervaren. Weliswaar anders dan een
dag weinig eten en drinken, maar toch een offer.

willibrordusbollenstreek.nl

Frank Mélotte (06 54 615979)

Ik wens u een goede 40-dagentijd toe.

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:
www.kerkomroep.nl
Voor de H. Hart van Jezuskerk via:
www.kerkdienstgemist.nl
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Kopij voor de editie van Pasen, die door zal lopen tot aan Hemelvaartsdag,
ontvangen we graag uiterlijk 5 maart via:

wilskracht@rkwb.nl
Graag tekst als Word document en foto's apart in een JPG bestand.
Alvast bedankt!

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Mijn hondje kijkt televisie!
Ik heb mijn hele leven honden gehad. Ik heb nu twee Jack Russells: Snooky en
Buddy. Buddy is het hondje rechts op de foto en daar is wat bijzonders mee aan
de hand. Buddy kijkt televisie! Daar kwam ik voor het eerst achter toen er een
programma was over een dierenarts. Op het moment dat er een hond in beeld
kwam, begon Buddy te blaffen en enthousiast tegen de televisie op te springen.
Hetzelfde doet hij wanneer Sven Kramer schaatst (dat wordt nog wat met de
olympische winterspelen) en wanneer het Nederlands elftal voetbalt (dat laatste
staat haaks op het gevoel van zijn baasje hierbij).

In dit blad onder meer......
4. God is echt!
5. Bisschop op de koffie
6. Tour of Faith
7. Stille Omgang
9. Kinderen zijn welkom!
12. Vastenactie

..... en natuurlijk veel meer nieuws,
uit uw en onze gastvrije parochie,
zoals;
Palmpaasstokken maken.

Veel leesplezier!

Wanneer Sven een lange afstand als de tien kilometer schaatst, wordt het hondje
drukker en drukker. Het lijkt wel alsof er in zijn koppetje dan een soort overbelasting plaatsvindt.
Soms vraag ik me af: vindt er bij ons mensen ook niet een soort overbelasting plaats
met de gigantische hoeveelheid informatie die we tegenwoordig via de media
krijgen? De aandacht lang en diep bij één onderwerp houden, blijkt daardoor voor
veel mensen steeds moeilijker te worden. En wie kan het nog opbrengen om een
heel boek te lezen? Steeds vaker hoor ik mensen verzuchten: ‘Ik verlang zo naar
rust, maar waar vind ik dat?’

Een plek waar ik een enorme rust vind!
In de Bijbel heeft rust vooral te maken met Aanwezigheid. Het kerkbezoek daalt
in Nederland, maar bijna iedereen loopt tijdens een vakantie in het buitenland een
kerk binnen en steekt er een kaarsje op. En men ervaart er rust. Maar hoe komt
het dat juist een kerkgebouw dit heeft?

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

Het bijzondere van een katholiek kerkgebouw is dat er de H. Communie bewaard
wordt. De plek waar de Communie bewaard wordt, heet het Tabernakel. Hoewel
de Communie er uit ziet als een stukje brood ontmoet een katholiek hierin Jezus
zelf! In Jezus zegt God tegen ieder van ons: Ik hou onvoorwaardelijk van jou.
Daarom geeft een kerkgebouw zoveel rust! Je bent in de meest rustgevende aanwezigheid ooit. In onvoorwaardelijke liefde vind je rust en vrede. Zeker wanneer
je jezelf in aanwezigheid van die liefde brengt! En die aanwezigheid vind je in
een kerkgebouw!
Pastoor Franken
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God is echt! Hoe kom ik daar achter? (2)

Nieuw boekje
Veertigdagentijd
De (sociale) media overstelpen ons
met informatie. Technisch is het zo
knap dat onze aandacht voortdurend geboeid wordt. One-liners en
compacte informatie geven je het
idee dat je goed geïnformeerd bent.
Maakt deze vloed van informatie
ook dat mensen meer nadenken?
Of vergroot het alleen maar de passiviteit? Onze aandacht wordt
voortdurend vastgehouden en gericht op zaken die voorbijgaan.
Kun je in onze samenleving nog
ergens op hopen?
Een mens kan niet zonder hoop.
Hoop verloren is alles verloren.
Om u te helpen heb ik, net als vorig
jaar, een boekje geschreven met
voor elke dag van de komende
veertigdagentijd een kort stukje.
Het onderwerp van het boekje is:
'Er is altijd hoop'. Op de voorkant
van het boekje treft u een icoon aan
van de engel Michael. Deze icoon is
om naar te kijken, bij te bidden en
om rust te vinden wanneer u het
stukje gelezen hebt.

Eigen aan het christelijk geloof is, en dan vind je in geen andere godsdienst, dat
God één van ons geworden is. God is mens geworden en die mens heet Jezus
Christus. God laat zich kennen als een persoon. Hoe leer ik een persoon echt
kennen? Uiteindelijk leer ik dat alleen door met hem of haar zelf te praten. Vorige
keer hebben we opgemerkt dat dit ook geldt voor Christus. Hoe weet ik dat het
allemaal ‘echt’ is waar het geloof over gaat? Daar kom je uiteindelijk alleen maar
achter door met Hem te praten, door te bidden, door een relatie met Hem aan te
gaan.
Paus Benedictus XVI zei hierover: “Iedere mens
wil leven. Hij verlangt echt, vol leven, een leven
dat de moeite loont, dat een vreugde is. (…)
Wanneer Jezus over het eeuwig leven spreekt,
bedoelt Hij het authentieke, ware leven, dat
waard is geleefd te worden. Hij bedoelt niet
gewoon het leven na de dood. Hij bedoelt een
authentieke manier van leven (…) Alleen als we nu reeds op een authentieke
manier leren leven, als we het leven leren dat de dood niet kan wegnemen, alleen
dan heeft de beloofde eeuwigheid zin."

Authentiek leven dat zelfs sterker is dan de dood
"Maar hoe gebeurt dat? Wat is dan dit echte eeuwige leven waaraan de dood geen
schade kan toebrengen? Jezus’ antwoord hebben we gehoord: het ware leven is
dat zij U, God, kennen en Uw gezondene, Jezus Christus (Joh. 17, 3). (…) Dat betekent vooral, dat het leven een relatie is. Niemand heeft het leven uit zichzelf en
slechts voor zichzelf. Wij krijgen het van de ander, in de relatie met de ander (…)."

Innerlijk één worden
"Kennen in de zin van de Heilige Schrift, is innerlijk één worden met de ander
(…). Zo wordt Jezus’ woord een uitnodiging aan ons: laat ons vrienden van Jezus
worden, proberen we Hem steeds beter te kennen! Laat ons in dialoog met Hem
leven!” (Benedictus XVI, preek op Witte Donderdag 1 april 2010)

Hoe wordt mijn gebed echt?
Hoe doe ik dat? In dialoog met Jezus leven? Soms staan er hele mooie gebeden in
boekjes. Ze kunnen mij helpen om te beginnen met het gebed, om op gang te
komen. Maar wil het gebed echt worden, dan moet ik op een gegeven moment
met God praten zoals ik ben, op mijn eigen manier, zonder dat ik de woorden van
anderen gebruik.

Niet slechts woorden opdreunen.
De boekjes worden het weekeind van 10
en 11 februari in alle kerken uitgedeeld.
Ze liggen daarna achterin de kerk
zodat u ze altijd mee kunt nemen.

“Misschien heb je op televisie wel eens een programma gezien waarin een verlegen jongen niet rechtstreeks, tegen het meisje op wie hij verliefd is, durft te praten.
In plaats daarvan schrijft hij zijn liefdesverklaring op en leest het aan haar voor
(..). Als we slechts woorden opdreunen in plaats van rechtstreeks tegen Hem te
spreken met onze eigen woorden, zijn we als die jongen van de televisie.” (Peter
Kreeft. jouw vragen, Gods antwoorden, Amsterdam 2004, blz 78.)

pastoor Franken
Pastoor Franken
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis,
kom eens gezellig langs!

Wat wil ik, wanneer ik ouder word

Dinsdagochtend 13 februari zal Marti Wassenaar, welzijnsadviseur bij Welzijnskompas
Hillegom-Lisse een presentatie verzorgen met
als thema: 'Wat wil ik, wanneer ik ouder word'.
We spreken met elkaar over de mogelijkheden
om zolang als mogelijk de regie over het leven
te houden door keuzes te maken. Wat willen we
als we ouder zijn? Hoe belangrijk zijn sociale
contacten en hoe onderhouden we die? Het gaat
in de presentatie over zelfredzaam zijn, hulpvragen stellen en hulp bieden en er is aandacht
voor de mantelzorgers.

De film die iedereen
gezien heeft, en steeds
nog wil zien
De meisjes in mijn klas waren verliefd op hem: Ted Neeley! De man
die tientallen jaren de rol van Jezus
speelde in de overbekende film
Jesus Christ Superstar.

U bent om 10.00 uur van harte welkom.

Bisschop van den Hende over het ‘Jaar van Gebed’
Op dinsdagochtend 20 maart zal onze bisschop mgr. van den Hende een inleiding
geven over het ‘Jaar van Gebed’ om 10.00 uur tijdens de inloopochtend.
Het bisdom Rotterdam is bij de start van de Advent op 3 december een Jaar
van Gebed begonnen. Mgr. van den Hende kondigde dit aan in Rome op de
laatste dag van de bisdom-bedevaart.
Om te zorgen dat het netwerk van de Kerk niet alleen een koepelorganisatie
van activiteiten wordt, los van de Heer, is het nodig om als katholieken iedere dag actief de verbondenheid met de Heer te zoeken en te vinden in het
gebed. De bisschop zegt: “We mogen ons uitgenodigd weten om te bidden en
vele anderen tot gebed uit te nodigen. Het gaat om aanhoudend gebed. Zoals
Jezus zegt: blijf volharden in gebed.” De bisschop noemt onder meer het persoonlijk gebed, het gemeenschappelijk gebed in de eucharistie als bron en
hoogtepunt, het getijdengebed, het rozenkransgebed, het bidden vanuit de
Schrift, en de aanbidding van de Heer in het sacrament.

Wil je begrijpen waarom zij verliefd
op hem waren? Of wil je dat gevoel
zelf nog weer eens beleven?
Of wil je een luchtig onderdeel van
je 40-dagentijd in voorbereiding op
Pasen?
Kom dan vrijdagavond 2 maart om
19.15 uur ook kijken.
We draaien de film en meezingen
met de liedjes is niet verboden!

Over het gebed zal onze bisschop dus een inleiding geven.
U bent van harte uitgenodigd!
Kapelaan Stephan Kuik

Hoi jongens en meisjes,
We gaan op vrijdag 23 maart palmpasenstokken versieren. Kom jij ook? Jullie zijn
welkom van 15.30 tot 16.30 uur. Pappa, mamma, opa of oma mag ook meehelpen.
Als je thuis een kruisstok hebt neem hem dan mee! Materialen om te versieren zijn
aanwezig (en evt. ook kruisstokken).
Als je klaar bent kan je thuis een broodhaantje, fruit, paaseieren enz. op je stok
bevestigen.
Neem je palmpaasstok mee op Palmzondag, zondag 25 maart, dan kan je meedoen
met de processie. We verzamelen om 9.45 uur in de tuin achter de St. Agathakerk.
Daar krijg je een groen palmtakje aan je stok. Na afloop van de viering ga je de
palmpaasstok naar een zieke of oudere parochiaan brengen.
Tot dan!
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Tour of Faith in onze parochie!
Jongerenontmoeting - 11 februari in onze parochie
‘Tour of Faith’ is een initiatief van bisschop van den Hende voor
alle jongeren van 16 tot 30 jaar in het bisdom Rotterdam. Tour of
Faith begint om 15.00 uur met een eucharistieviering in de St. Jozef en Martinuskerk, waarin Mgr. Van den Hende zelf voorgaat. Cecilia zal voor zang en muziek
zorgen.
Daarna is er een geloofsgesprek van alle aanwezige jongeren en de bisschop, aan
de hand van een thema. De middag wordt afgesloten met soep en broodjes, die
door de jongeren van de gastparochie zijn klaargemaakt.
Je bent van harte welkom!
Aanmelden kan via:
https://www.facebook.com/JongerenpastoraatbisdomRotterdam/ of
https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/tourof-faith-voor-jongeren-februari-2018
kapelaan Stephan Kuik

Rozenkransgebed

Eerste Heilige Communie nieuwe stijl

We starten weer...

Ook dit jaar zullen een heel aantal kinderen uit onze parochie de eerste heilige
Communie ontvangen. De voorbereidingen zijn al begonnen! Zoals ieder jaar is
de diaken weer langs alle 10 de katholieke basisscholen van de parochie gegaan
om in de groepen 4 te vertellen over de H. Communie.

... met het gezamenlijk bidden
van het rozenkransgebed op de
maandagen 5, 19 en 26 maart om
19.00 uur. Komt u meebidden in de
Mariakapel aan de Nassaustraat?
Ook voor een moment van stilte,
gebed en/of het branden van een
kaarsje kunt u dagelijks in de kapel
terecht van 10.00 tot 17.00 uur.

Wat dit jaar wel anders gaat zijn de voorbereidingsbijeenkomsten met de kinderen.
Dit jaar zullen ze niet op woensdag- of vrijdagmiddag worden voorbereid maar
op zondagochtend of zaterdagavond. Op deze manier sluit de voorbereiding aan
op de viering van de eucharistie, waarbij de gemeenschap aanwezig is en waarop
de kinderen zich voorbereiden.
Daarnaast blijkt een doordeweekse middag ook vaak niet heel handig te zijn; vaak
is er sport, zijn er partijtjes of andere activiteiten. We hopen dat deze nieuwe opzet
uit mag groeien tot een nieuw begin van opbouw van onze gemeenschap, die een
gemeenschap is rondom Jezus Christus, die zichzelf geeft onder de tekenen van
brood en wijn in de Eucharistie.
In dit Jaar van Gebed willen we jullie en u als parochianen van de parochie Heilige Willibrordus bijzonder vragen om de aanstaande communicanten en hun
gezinnen te begeleiden met uw gebed.

Jaarlijkse inzameling voor de Voedselbank
Met als motto 'Waar wij vasten, worden anderen gevoed' zullen we ook dit
jaar een inzameling houden voor de voedselbank. In het weekend van 10 en
11 maart zullen er na de vieringen boodschappentassen uitgedeeld worden in
de H.H. Engelbewaarderskerk en de St. Agathakerk.
Een week later, op 17 en 18 maart, kunnen de gevulde tassen, voorafgaande
aan de viering, weer ingeleverd worden in beide kerken. Alle houdbare levensmiddelen zijn welkom. Ook als u de tas gemist heeft kunt u natuurlijk
van alles inleveren. Laten we met elkaar zorgen dat de kratten in de kerk
goed gevuld worden, zodat onze medemensen de barmhartigheid van onze
geloofsgemeenschap mogen ervaren! Alvast bedankt!
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Wil' wil wel, ben jij er ook bij?
Het wonder van Lourdes ligt binnen ieders bereik
Of je nu gezond of ziek, rijk of arm, jong of oud bent: ieder heeft zijn eigen persoonlijke reden om op bedevaart naar Lourdes te gaan. Ieder ervaart en verwerkt
een bedevaart ook op zijn eigen manier. In het algemeen kan je stellen dat pelgrims
in Lourdes energie opdoen en steun vinden in hun geloof en verrijkt weer terugkomen. Ook dit jaar bent u in de gelegenheid om met ons mee te gaan en wel van
1 tot 6 september met het vliegtuig. Wij zijn aangesloten bij de Limburgse Bedevaart en worden begeleid door een team van priesters uit Nederland. Kapelaan
Kuik zal deze reis met ons mee gaan.
Tijdens de reis wordt een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt o.a.
deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten en het bidden van
de kruisweg. Hoogtepunt is uiteraard de heilige Mis aan de grot waar Maria in
1858 is verschenen aan Bernadette Soubirous. Indrukwekkend is de internationale viering, met soms wel meer dan 25.000 pelgrims uit vele landen. Daarnaast is
Lourdes een gezellig stadje met tientallen winkeltjes en terrasjes. Er zijn diverse
musea waar u meer kunt ervaren over de geschiedenis van Lourdes.

Waarom biechten?
“Jezus wil mensen van harte hun
zonden vergeven. Dat is de uiteindelijke reden waarom Hij aan het
kruis stierf! Daarom stelde Hij het
sacrament van boete en verzoening
in, dat ook wel de biecht wordt genoemd. De Apostelen en hun opvolgers (bisschoppen en priesters)
kregen de opdracht om mensen namens God hun zonden te vergeven
(Joh 20, 21-23). Op het moment dat
een priester je van je zonden ontslaat (absolutie), worden ze écht
vergeven door God. Zo hoef je niet
te twijfelen of ze wel vergeven
zijn.” (Overgenomen uit: M. Remery, Twitteren met God, Baarn,
2012, tweet 3.38)

Op onderstaande data zal er een informatiebijeenkomst zijn:
11 februari na de viering in de St Jozef en Martinuskerk in Hillegom
15 februari na de viering tijdens de koffie-ochtend in De Zilk
25 februari na de viering in het Paus Franciscus Huis in Lisse
18 mei om 19.00 uur wordt er een film over Bernadette Soubirous gedraaid in het
Paus Franciscus Huis.
Voor verdere informatie en aanmelding kunt u kontakt opnemen met:
Gerry van der Helm - tel: 420835 na 17.00 uur / e-mail: gerryvdhelm@hetnet.nl

Stille Omgang, steeds weer een bijzondere ervaring
Dit jaar iets voor u?
Stelt u zich voor, in het holst van de nacht, door weer en wind een rondje door het
hart van Amsterdam te lopen. “Niets voor mij” zult u zeggen. Toch zijn er ieder
jaar vele duizenden katholieken die dat wél doen! Ze doen dat om een wonder te
gedenken dat zich in de veertiende eeuw voordeed: een zieke man die zojuist de
Communie ontvangen had, moest overgeven. Het braaksel werd in de haard gegooid, waar de nog niet verteerde Hostie in het vuur bleef zweven. Nadat een
priester de Hostie had opgehaald bleef de Hostie in het huis van de zieke terugkomen. Daarom werd later op die plek een kapel gebouwd. Het gedenken van dat
wonder wordt de 'Stille Omgang' genoemd.

Ook tijdens de Veertigdagentijd
kunt u elke zondag in de St. Agathakerk, voorafgaand aan de Mis,
dit sacrament ontvangen tussen
9.15 en 9.45 uur.

Dit jaar valt de Stille Omgang op zaterdag 17 maart. Wij hebben er alles aan gedaan
om deelname voor u gemakkelijk te maken. Een bus zal rond 19.30 uur vertrekken
vanaf de St. Agathakerk in Lisse. In de H. Lodewijkkerk in Leiden zullen we een
gebedsviering hebben, waarna we gezamenlijk met de pelgims vanuit Leiden en
omstreken op weg gaan naar Amsterdam. In de 'Papegaai' in de Kalverstraat
vieren we de H. Mis en aansluitend lopen we de 'Omgang'. Rond een uur of half
twee zijn we meestal weer terug in Lisse.
Kosten zijn 10 euro per persoon, over te maken op: NL29ABNA0451072057 t.n.v.
R. Thomeer o.v.v. Stille Omgang. Uw aanmelding is definitief na betaling.
Voor meer informatie verwijs ik naar de website www.stilleomgangleiden.nl of
de flyers achter in kerk. Aanmelden kan via genoemde website, maar ook via
inschrijflijsten achter in de verschillende kerken van onze parochie of bij Annelies
Mélotte, annelies.melotte@gmail.com, tel. 0252-420138.
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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

Aswoensdag
14 februari - 09.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
1e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 17 februari - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
2e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 24 februari - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
3e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 3 maart - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea
4e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 10 maart - 19.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. In Conspectu Angelorum
5e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 17 maart - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Mededeling van de commissie Kerkhoven en Tuinen
Om de komende jaren voldoende ruimte te hebben op de begraafplaats achter de
H.H. Engelbewaarderskerk zal er eind maart/begin april een ruiming plaats
vinden van een aantal algemene- en familiegraven. Over de exacte datum zullen
wij u nog nader informeren als die bekend is.
De rechthebbenden van deze graven zijn hierover reeds geïnformeerd. Ook is de
informatie over de te te ruimen graven te vinden op het mededelingsbord dat aan
het baarhuisje bij de begraafplaats hangt. Als u nog vragen heeft, dan kunt contact
opnemen met het secretariaat.

Palmzondag
zaterdag 24 maart - 19.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
3 maart

Kroniek
Periode 1 december tot 18 januari

Overleden
21 december
Edo Öfner (91)
Merellaan 18 , Sassenheim
15 januari
Toon Slobbe (89)
Engelkade 10, Lisse
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De tieners van het Jongeren Pastoraat
nodigen ook jou uit!
Jongeren Pastoraat in de Engel; eerste woensdag van de maand van
19.00-21.00 uur in Speeltuingebouw 'Kindervreugd'. Ben jij er bij?

Kerkenveiling
De leden van de kerkenveilingcommissie zijn alweer druk bezig zijn met de eerste
voorbereidingen. Het blijft elk jaar weer een uitdaging om zo’n veiling in goede
banen te leiden. Behalve een goede voorbereiding heeft zo’n kerkenveiling natuurlijk alleen maar kans van slagen als er weer voldoende schenkers, adverteerders en kopers zijn. We kunnen nog zo ons best doen, maar zonder deze mensen
gaat het ons echt niet lukken.
Daarom willen wij ook dat al deze mensen bijtijds de datum van de veiling weten,
zodat we met elkaar er weer een succes van kunnen maken.
U kunt nu alvast in uw agenda noteren:
Kerkenveiling H.H. Engelbewaarderskerk 25 mei
We hopen dat u weer in groten getale naar de veiling zult komen.
de kerkenveilingcommissie H.H. Engelbewaarderskerk

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

Kerkbijdrage automatisch betalen?
Veel parochianen van locatie Lisse maken gebruik van een Opdracht tot Periodieke Betaling (soms ook genaamd Periodieke Overboeking) voor het overmaken van
hun kerkbijdrage. Dat is makkelijk en je kunt het niet vergeten.
De leden van de werkgroep willen graag het volgende onder uw aandacht brengen:
Indien u van bank wisselt schuilt er een addertje onder het gras. Uw automatische
betaling wordt namelijk niet vanzelf voortgezet bij uw nieuwe bank. Het is dus
zaak, als u van het gemak van een automatische betaling gebruik wilt blijven
maken, dat u dat weer regelt bij uw nieuwe bank, of zelf weer start met behulp
van internetbankieren.
Maar dat geldt natuurlijk ook voor iedereen die nog niet automatisch betaalt en
dat zou willen gaan doen!
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
Werkgroep Kerkbijdragen, locatie Lisse

Heyy,
Tijdens de Veertigdagentijd is er
elke zondag Kinderwoord-dienst.
We werken wij met elkaar naar
Pasen toe.
Lijkt dit je leuk? Ben je nieuwsgierig wat we dit jaar weer hebben
verzonnen? Kom dan kijken!
De eerste zondag in de Veertigdagentijd is er een gezinsmis, daarna
is er op 25 februari, 4, 11 en 18
maart kinderwoorddienst. Tot dan!!

Berkhout
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 17 en 24 februari
3, 10, 17 en 24 maart

Kroniek
Periode 30 november tot 18 januari

H. Doopsel
17 december
Dana van Rooden
Jozef Israëlslaan 50, Hillegom
23 december
Naomi Kuc
Meeuwenlaan 34, Lisse

Overleden
30 november
Pater Frits Grol (93)
Berkhoutlaan 15, Lisse
7 december
Ig Dobbe (90)
Delfweg 96, Lisse
14 december
Lidwien van Grieken (62)
Noordwijkerhout
21 december
Betsy Kortekaas-van Steijn (90)
Eikenlaan 216, Lisse
2 januari
Cees Alders (73)
Poelwaaidreef 27, Lisse
6 januari
Jacques Beijersbergen (82)
Papendrechtlaan 11, Sassenheim

Liturgisch rooster

Aswoensdag
14 februari - 19.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum
1e zondag Veertigdagentijd
18 februari - 10.00 uur
Gezinsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. de Bollennootjes
2e zondag Veertigdagentijd
25 februari - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum
3e zondag Veertigdagentijd
4 maart - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum
4e zondag Veertigdagentijd
11 maart - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: Kapelaan S. Kuik
m.m.v. Projectkoor Gregoriaans
5e zondag Veertigdagentijd
18 maart - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Palmzondag
25 maart - 10.00 uur
Gezinsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. de Bollennootjes

Koffie / thee na de
Eucharistieviering
18 februari,
4 en 18 maart én elke
dinsdag in het Paus Franciscus
Huis. Elke donderdag en vrijdag in
de keuken van de pastorie.
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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
Periode 1 december tot 18 januari

Overleden
8 december
Cornelia van Horick (74)
Himera 53, Hillegom
9 december
Gerardus Vermeij (80)
Parkwijk, Hillegom
21 december
Catharina de Groot – Berbee (85)
Bloemswaard, Hillegom
9 januari
Johanna Witteman – Lommerse (91)
Maronia 52, Hillegom
14 januari
Johanna Smits – van Rooijen (92)
Groot Veenenburg 80, Hillegom
16 januari
Petrus Lommerse (93)
Prinses Irenelaan 28, Hillegom
17 januari
Johanna Sassen – Otte (87)
Veenenburgerlaan 41, Hillegom

Overlijden, sta er nu alvast bij stil!
De Hillegomse Bronnen nodigt u van harte uit op donderdagavond 15 februari
om van alles te horen rondom het levenseinde. In het leven zijn er niet zoveel
zekerheden; één zekerheid is dat we ooit zullen sterven. Vragen rond het overlijden zijn: Wat kun je zelf van tevoren voorbereiden en wat laat je aan je nabestaanden over? Wil je begraven worden en zo ja, wil je een eigen graf? Wat kost begraven worden? Moet je je daarvoor verzekeren? Wat voor tekst wil je op de kaart?
Zo zijn er veel zaken waar je tegenaan kunt lopen rond het overlijden. Is het nodig
om alles van tevoren voor te bereiden? Nee, maar er zijn dingen waar je van te
voren over na kunt denken. Op donderdag 15 februari zal Andries Bakker vanuit
de vier Hillegomse kerken gastheer zijn en vertellen waar hij als pastor vaak tegenaan loopt. Ook zal er een begrafenisondernemer aanwezig zijn om het een en
ander te vertellen en is er ruimschoots gelegenheid vragen te stellen.
Waarom organiseren we deze avond? De belangrijkste reden is: waar kun je zelf
van te voren over nadenken rond het overlijden om te voorkomen dat je nabestaanden voor een verrassing komen te staan? Juist door deze avond bij te wonen
kun je ook anderen tot raad zijn.
Iedereen is van harte welkom op 15 februari in Open Hof, Raadhuisstraat 3 in
Hillegom. Aanvang 20.00 uur. De kosten zijn 3 euro inclusief koffie/thee. U kunt
zich aanmelden bij: Yvonne Elzenga tel. 516451 of bij Dolf Weijers tel. 521659

Stormschade op het St. Martinuskerkhof
Tijdens de storm in de week van 15 januari is een aantal grafmonumenten
omgestormd. Helaas kunnen wij geen contact krijgen met de rechthebbenden
van deze graven. De reden is dat zij verhuisd zijn of zelf zijn overleden en de
uitvaart elders heeft plaatsgevonden. Er zijn geen nieuwe contactgegevens
voor de graven bekend waardoor wij geen contact op kunnen nemen.

Bloemswaard
10.00 uur
Woord- en communievieringen:
25 februari - 11 en 25 maart
Gezamenlijke ziekenzalving:
dinsdag 20 maart
Als u de ziekenzalving wenst te
ontvangen en/of vervoer nodig heeft
(als u in Hillegom woont en slecht ter
been bent) wilt u dit dan doorgeven
aan het secretariaat?

Parkwijk
Eucharistieviering
dinsdag 13 februari - 10.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dameskoor

10

Ook bij andere graven waar op dit moment geen juist contactadres van bekend is worden gele bordjes geplaatst. Wij verzoeken u dringend om contact
op te nemen met het secretariaat om te voorkomen dat graven worden geruimd. Wij wijzen u er op dat een rechthebbende zelf verantwoordelijk is
voor het doorgeven van wijzigingen in adres of contactpersoon.

Samen kerk,
met mensen met een verstandeliijke beperking
Op zondag 18 februari om 11.00 uur organiseert de werkgroep Samen kerk, weer
een woord- en gebedsviering. De werkgroep richt zich op mensen met een verstandelijke beperking en iedereen die vindt dat deze mensen een plek verdienen
binnen onze kerkgemeenschap. Daarom is de lezing van de zondag in een eenvoudigere taal en worden er afbeeldingen getoond om de uitleg door Marjo
Lommerse te ondersteunen. Op deze manier is de viering ook geschikt voor kinderen van de basisschool. De viering staat dit keer in het teken van het verbond
dat God met de mensen heeft gesloten met Noach en zijn zonen. Een regenboog
tussen hemel en aarde, daar gaat het over. Het dameskoor zal de viering muzikaal
ondersteunen. Na afloop bent u van harte welkom bij een kopje koffie in de kerk.

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Maak kennis met… Kees Langeveld
Kees Langeveld is een bezige bij. Dat komt
omdat hij moeilijk ‘nee’ kan zeggen als mensen
zijn hulp inroepen. Zo geeft hij rondleidingen
in de Waterleidingduinen en is hij actief voor
CDA Hillegom, naast zijn werk als eindredacteur. Veel kerkgangers kennen hem al jaren als
lector in de St. Jozef en Martinuskerk, maar ook
buiten de vieringen is hij actief voor de parochie.
Sinds november 2017 is hij adviseur in de lokale commissie van Hillegom. Had hij nog niet
genoeg te doen?
“Toen de vorige lokale commissie niet herbenoemd werd, was ik bang dat heel
veel activiteiten zouden stilvallen. Ik beschouwde het als mijn voornaamste taak
om de nieuwe lokale commissieleden ‘op weg te helpen’. Gelukkig heeft Hillegom
veel vrijwilligers op wie zij een beroep mogen doen. Vertrouwd raken met alle
werkgroepen, vrijwilligers en activiteiten, dat is wat de nieuwe lokale commissie
nu te doen staat.”
Kees is tijdelijk adviseur. Zit zijn taak er nu al op? “Eigenlijk nog niet. Er zijn ook
zó veel activiteiten in een kerkelijk jaar. Denk alleen al aan de Goede Week. Maar
in maart hoop ik voor het CDA in de gemeenteraad te komen. Dan krijgt dat
voorrang, al blijf ik natuurlijk lector!”

Notulist gezocht!
De Lokale Commissie Hillegom zoekt iemand die notulen wil maken tijdens
de vergaderingen. Kunt u één avond per maand missen om deze vergaderingen bij te wonen? En bent u in staat om korte, bondige verslagen te maken?
Dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met Corine Heins, voorzitter van Lokale Commissie Hillegom (corineheinsvanberkel@gmail.com).
De Lolake Commissie Hillegom vergadert in principe op de derde dinsdagavond van elke maand.

Carnaval bij de peuterkerk
Hallo allemaal, op zondag 11 februari om 9.30 uur vieren we met de kinderen
Carnaval. De kinderen mogen verkleed naar de kerk komen om daar te luisteren
naar het verhaal van de Schepping. God heeft alles zo mooi gemaakt. Alle dieren
op de aarde en de bloemen in het veld. Daar valt heel wat over te vertellen. Als
het aantal kinderen groot genoeg is, splitsen we de groep in kinderen van 3 tot en
met 5 jaar en een groep van 6 jaar en ouder. Aan het eind gaan we met z'n allen
dansen en zingen in de pastorie bij de koffie en limonade.
De peuter/kleuter kerk is voor kinderen van 3 tot en met 7 jaar. De hele familie is
welkom om erbij te zijn en met de kinderen mee te doen. Graag tot ziens.

Kom een palmpaasstok maken
Op Palmzondag denken we aan mensen die ziek of erg verdrietig zijn. Daarom
worden er palmpaasstokken voor deze mensen gemaakt.
We versieren de stokken dit jaar op vrijdag 23 maart van 18.30 uur tot 19.45 uur
met de communicanten en kinderen die ook graag hieraan mee willen doen. Wilt
uw kind een stok komen versieren, meld u dit dan bij Yvonne Visser op yvonnevisserdobbe@gmail.com. Ook voor meer informatie kunt u mailen.

Liturgisch rooster

Aswoensdag
woensdag 14 februari - 9.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
1e zondag van de Veertigdagentijd
zaterdag 17 februari - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 18 februari - 11.00 uur
Gehandicaptenviering
voorganger: mevr. M. Lommerse
m.m.v. het Dameskoor
2e zondag van de Veertigdagentijd
zaterdag 24 februari - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
zondag 25 februari - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het parochiekoor
3e zondag van de Veertigdagentijd
zaterdag 3 maart - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
zondag 4 maart - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
4e zondag van de Veertigdagentijd
zaterdag 10 maart - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dameskoor
zondag 11 maart - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
5e zondag van de Veertigdagentijd
zaterdag 17 maart - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 18 maart - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het parochiekoor

Palmzondag
zaterdag 24 maart - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het dameskoor
zondag 25 maart - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag en zondag en de
tweede zaterdag van de maand
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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 december tot 18 januari

Overleden
6 december
Annie Lohmann - Hoogeboom (68)
Hafkenscheidtlaan 52, De Zilk
16 januari
Piet Zethof (90)
Remmerswaalstraat 12, De Zilk

Eeuwfeest!
In 2020 viert de voormalige
parochie Heilig Hart van Jezus zijn
eeuwfeest. De kerk staat dan honderd jaar in het dorp. Betaald door
giften van de bewoners en in 1920
ingewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem.
Een eeuw later zal Mgr. van den
Hende naar De Zilk komen.
Pastoor Franken heeft de bisschop
van Rotterdam uitgenodigd en de
bevestiging van zijn bezoek in 2020
ontvangen. Op een later tijdstip zal
meegedeeld worden op welke
datum de bisschop hier zal zijn.

Maak jij in de vastentijd ook een start met een duurzame
levensstijl?
De Vastentijd is een periode van bezinning.
Door minder te eten en drinken ontstaat er
ruimte voor zingeving. Er zijn allerlei manieren
om invulling te geven aan de vastentijd.
Hieronder wat tips:
Kook vegetarisch of eet minder vlees, Bereid een eenvoudige maaltijd, Koop biologische en/of fair trade producten, Gebruik geen tussendoortjes, koffie of alcohol,
Neem de tijd om te koken en te eten, Gooi geen eten weg, Sta wat minder lang
onder de douche, Koop alleen spullen die je écht nodig hebt, Laat de auto staan,
Ga zuinig om met energie en/of Laat de tv en computer wat vaker uit.
Zo bespaar je om mee te doen aan de Vastenactie; de collecte zal in al onze parochiekerken gehouden worden in het weekend van 24 en 25 maart .
In het uiterste noorden van Zambia, tegen de grens met Tanzania, is een straatarm
gebied. Hier, in en om het stadje Mbala, is het campagneproject voor Vastenactie:
het HID-programma van de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria
Na de opkomst van de HIV- en aidspandemie hebben de Zusters van het Heilig
Hart van Jezus en Maria in Mbala begin jaren ‘90 hun werkzaamheden verschoven.
Hun ziekenhuis werd overgenomen door de overheid en de zusters hebben het
Households In Distress (HID)-programma opgezet in 1991. Het doel van het HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en
goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud
te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio
die op het gebied van HIV en aids werkt. De zusters zijn zeer betrokken op de
mensen om hen heen, ze zijn geliefd zijn, hebben voor iedereen tijd en aandacht
en waar nodig een helpende hand. Geen eindeloos helpende hand overigens: de
zusters willen mensen zo snel mogelijk op eigen benen zetten zodat ze weer voor
zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. Daarmee geven ze talloze kinderen en
volwassenen hun waardigheid terug.

Vormelingen steken de handen uit de mouwen
Tijdens een van de laatste voorbereidende bijeenkomsten zijn de vormelingen aan
de slag gegaan met een stuk klei. De opdracht was om een van de werken van
barmhartigheid uit te beelden en er bij na te denken hoe zij zelf aan dit 'werk'
konden meewerken. Het creatieve resultaat van de vormelingen vormde als het
ware de bouwstenen van het rijk van God. Bouwen met elkaar aan een mooie
wereld dat was de boodschap van die avond. En dat stopt natuurlijk niet na het
maken van dit kleiwerk of het ontvangen van het Vormsel. De kinderen nemen
die boodschap mee onderweg in hun leven.

Vormelingen tekenen in spiegelbeeld
de 'kronkelige' weg van hun leven!
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Met alle vormelingen uit Hillegom en De Zilk komen we weer een keer bij elkaar,
nl. op woensdag 21 maart. Bijzonder is het dat dit rond Palmzondag gebeurd. Een
mooi moment om ook even stil te staan bij de werken van barmhartigheid. Dit
doen we door een sobere maaltijd te nuttigen en palmpaasstokken te maken voor
mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben op dat moment. Om het helemaal af
te maken brengen we op Palmzondag 25 maart met de hele groep een bezoek aan
verzorgingstehuis Bloemswaard om daar met de bewoners Palmpasen te vieren.

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Wie is de heilige Valentijn van 14 februari?
Met Valentijnsdag op 14 februari sturen
veel Nederlanders elkaar een kaart,
bloemen of een klein cadeautje. Bedoelt
om te laten weten dat je iemand waardeert, wil bedanken of van iemand
houdt.
Er zijn twee heiligen die de naam Valentinus dragen. Valentinus bisschop van
Terni en Valentinus een priester in Rome.
Beiden leefden waarschijnlijk in de derde
eeuw na Christus. Van beiden is heel
weinig bekend.
Wel is overgeleverd dat de priester uit
Rome zieken en ouderen verzorgde en op
14 februari in 270 is onthoofd. Hij had de
Romeinse stadhouder bekeerd tot het
christendom. In de middeleeuwen dook
een derde Valentinus op. De legende
vertelt dat deze kloosterling bloemen
schonk uit de kloostertuin aan jonge
paartjes.
Drie Valentinussen
De twee heiligen en de legende over de Middeleeuwse broeder zijn de oorsprong
van het huidige feest dat via Engeland naar Amerika verhuisde en daarna terugkeerde naar Europa. In de laatste decennia van de twintigste eeuw zijn de Valentijnskaarten populair geworden in Nederland. Aanvankelijk om elkaar anoniem
de liefde te verklaren later ook als bedankje en teken van waardering.
Heiligenkalender
In 1969 zijn de twee heilige Valentinussen van de Heiligenkalender gehaald. Er
was te veel verwarring over de bisschop en priester. In Westerhoven (Noord-Brabant) wordt nu nog elk jaar op 14 februari een kaarsenprocessie gehouden voor
de voormalige heilige. Men noemt Valentinus in Westerhoven Sint Velten en de
heilige heeft een speciale kapel. Val-entius wordt aangeroepen om mensen met
een 'vallende ziekte', o.a. epilesie, bij te staan.

Liturgisch rooster

Aswoensdag
woensdag 14 februari - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dames-en Herenkoor
1e zondag Veertigdagentijd
18 februari - 09.30 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. Dames- en Herenkoor
2e zondag Veertigdagentijd
25 februari - 09.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
Samenzang
3e zondag Veertigdagentijd
4 maart - 09.30 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dams- en Herenkoor
4e zondag Veertigdagentijd
11 maart - 09.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
Samenzang
5e zondag Veertigdagentijd
18 maart - 09.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Palmzondag
25 maart - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik

14 februari is het Aswoensdag!
Op 14 februari valt dit jaar niet alleen Valentijnsdag, het is ook Aswoensdag!
Een dag die voor katholieken belangrijk is en die haaks op alle commercie
staat.
Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand
aan Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leven we als katholieken heel
sober. De vastentijd herinnert ons aan het verhaal uit het Evangelie waarin
Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken.
Om de ernst van het sober leven te onderstrepen is er op Aswoensdag een
Mis waarbij iedere kerkganger naar voren mag komen en, voor het altaar
staand, van de priester een kruisje van as op het voorhoofd krijgt.
De Missen zijn op 14 februari om:
9.00 uur in de St. Jozef en Martinuskerk en de H.H.Engelbewaarderskerk,
19.00 uur in de H. Hart van Jezuskerk en
19.30 uur in de St. Agathakerk.

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
Eerste zondag van de
maand en elke donderdag in de
pastorie.

13

Wil’skracht
Sam's Kledingactie

Parochie Heilige Willibrordus

Oriëntatiedag Vronesteyn zondag 25 februari
Voor wie erover denkt priester of diaken te worden

De grote kleding inzameling voor
Sam’s is op zaterdag 14 april van
10.00 tot 12.00 uur. Lees hierover
meer in onze volgende Wil'skracht.
De opbrengst zal ten goede komen
aan: Goed onderwijs voor kinderen in Congo.
De MOV-groep is elke woensdag
van 14.00 tot 17.00 uur en vrijdag
van 12.00 tot 15.00 uur in Mariaoord in Hillegom aanwezig voor
de inzameling van kleding en/of
gereedschappen. De gereedschappen zijn voor Uganda en Tanzania
om de mensen daar zelfredzaam te
laten zijn na een vakopleiding voor
onder andere timmerman, loodgieter en automonteur.

Ga mee op kamp!
Bisdom Rotterdam organiseert, van
22 - 28 juli, voor jou het Kinderkamp (8 - 11 jaar) in Amerongen,
Tienerkamp (12 -14 jaar) in Vinkeveen en Jongerenkamp (15 - 17 jaar)
in Uden. Ga mee en beleef een
week vol ontspanning, sport en
spel, lol, inspiratie en geloof!
Met deelnemers uit het hele bisdom
en leiding die enthousiast en vaardig is. We verblijven in een groot
scoutinggebouw met een speelveld
eromheen. Er is veel afwisseling in
activiteiten, zowel binnen als buiten. Er zijn actieve spellen, we knutselen, spelen toneel en maken muziek.
We delen het katholieke geloof. Er
is een dagopening en een dagsluiting. Tijdens de week is er een viering, die we samen voorbereiden.
Ook in de werkvormen komt het
geloof terug, aan de hand van het
jaarthema. Dit jaar is dat ‘Zegt ’t
voort!’ over de roeping van Paulus.
Nieuwsgiering geworden? Kijk dan
snel op www.biddomrotterdam.
nl/zomerkampen. Aanmelden kan
vóór 20 juni 2018 door het digitale
inschrijfformulier in te vullen.

Zondag 25 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse
huis aan de Vliet ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats
in de kerk. Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar
allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat het diakonaat iets voor je is, maar
wil je eerst weten wat dat inhoudt. Of misschien wil je eens met iemand praten
omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar...
Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priesteren diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de
opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten. Je krijgt informatie over het
opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming en stages. Je kunt het huis zien
waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer. De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in
Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken
laten zien.
Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: de ene voor de belangstellenden voor het
priesterschap, de andere voor degenen die meer willen weten over het diakonaat.
Laat je weten als je komt? Graag tot ziens!
Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.
of benader rector Walter Broeders - 070 – 3873804
w.broeders@bisdomrotterdam.nl

Luister ook naar: Radio Maria
Radio Maria is hét katholieke radiostation dat 24 uur per dag, 7 dagen per week
uitzendt. Te beluisteren via DAB+ en
internet. Radio Maria Nederland maakt
deel uit van de World Family of Radio
Maria, een overkoepelende organisatie
voor meer dan 70 Radio Maria stations
wereldwijd.
De gratis app van Radio Maria, voor
smartphone en tablet is flink vernieuwd. Direct contact met de luisteraar
is onderdeel van het charisma van Radio
Maria. Door de nieuwsberichten die
verschijnen in de app blijft de luisteraar
op de hoogte van wat er gebeurt bij de
radio. Ook kan de gebruiker heel gemakkelijk een berichtje sturen aan Radio
Maria. Onder het kopje contact kan een gebedsintentie doorgegeven worden, een
bericht naar de receptie of naar de live studio worden gestuurd.
De vernieuwde app biedt daarnaast een heuse audiotheek. Het maakt de rijkdom
aan uitzendingen die Radio Maria te bieden heeft nóg toegankelijker voor iedereen.
De audiotheek is de opvolger van uitzending gemist met als belangrijkste toevoeging de uitgebreide zoekfunctie. Radio Maria Nederland biedt inmiddels ruim
4.000 audiobestanden aan en deze zijn in de vernieuwde app doorzoekbaar op
datum, spreker, programma of door in het zoekvenster een zoekterm in te typen.
Zie voor meer informatie de website van Radio Maria; www.radiomaria.nl
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UNTER DEINEM SCHIRMEN
Op zaterdag 24 maart om 15.00 uur geeft kamerkoor Capella
Vocale uit Leiden o.l.v. Monique van Schendelaar een Passieconcert in de St. Agathakerk. Het verstilde “Misere mei,
Deus” (Wees mij genadig, o God) werd door Gregorio Allegri
geschreven in 1630 in opdracht van paus Urbanus VIII en elk
jaar opgevoerd op de woensdag voor Pasen (Schortelwoensdag) en op Goede Vrijdag. Een uitdaging voor het koor omdat
er in het kwartet, dat afwisselend met het koor zingt, een hoge
‘C’ gezongen moet worden. Tussen deze delen klinken delen
Gregoriaans door de tenoren.
Ook zingt Capella Vocale twee stukken van Johann Kuhnau,
“Tristis est anima mea” (ik voel me dodelijk bedroefd) en
Henry Purcell, “Remember not, Lord, our offences”(Herinner u niet, Heer, onze overtredingen). We eindigen het concert met het prachtige motet “Jesu meine Freude” van Johann
Sebastian Bach. De strofen van dit koraal toonzette Bach op
verschillende manieren vier- of vijfstemmig. Tussen de
strofen plaatste hij verzen uit de achtste brief van Paulus aan
de Romeinen in de vertaling van Luther. De structuur van
het stuk is symmetrisch met als letterlijk middelpunt de fuga
“Ihr aber seit nicht fleischlich, sondern geistlich”. Sommigen
zien hierin een symbool voor de kringloop van de natuur,
anderen een symbool voor de eeuwigheid. Organist Chris de
Graaf sluit hierop aan met de slotfuga uit het Symfonischer
Choral “Jesu meine Freude” van Sigfrid Karg-Elert.
De geweldige akoestiek van de St. Agathakerk, waar Monique al zoveel jaren dirigent van het dameskoor ben, zorgt
ervoor dat de verstilde muziek prachtig tot zijn recht komt!
Een moment van bezinning als opmaat voor de Stille week.
We hopen op veel publiek! De toegang is vrij. Na afloop van
het concert (circa 5 kwartier) is er een collecte ter bestrijding
van de onkosten.
VAN HARTE AANBEVOLEN!!

Hoofdstraat 72-74 HILLEGOM Tel. 0252-515608
www.roelandjuweliers.nl

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.

Veertigdagentijd 2018 - jaargang 8/editie 6
Wil'skracht is een uitgave van de parochie Heilige Willibrordus.

Redactie: Jeanne Ruigrok, Ans de Groot, Marianne Heemskerk,
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Oplage: 9.500 stuks
Foto voorpagina: Viering in de St. Agathakerk - Frank Mélotte

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
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Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

Sinds 1902

“Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.”

Lucas 5,10

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

Oriëntatiedag 2018
Zondag 25 februari
14.00 - 17.00 uur

Informatie en aanmelding
Rector Walter Broeders
E. priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl
E. diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl
T. 070 - 3873804 • 06 - 27140117
www.vronesteyn.nl
www.priesterworden.nl
www.diakenworden.nl

persoonlijk
betrokken
stijlvol

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

