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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
----------

Je hoort er te zijn
De veertigdagentijd is zo goed als afgelopen. De periode van uitzien naar het
belangrijkste feest van ons geloof, van de Kerk: Pasen. De kerk zal weer afgeladen
vol zijn, want het is Pasen. Dat is mooi, maar het is ook een vreemde gewaarwording. Waarom zijn onze kerken alleen met Pasen afgeladen vol?
Katholieken vieren al sinds de eerste eeuwen de eredienst. Dat betekent dat je er
moet zijn om God eer te brengen. Dat is onze taak als christenen. Wij hebben dienst,
zoals een agent dienst heeft. Die agent zal niet zeggen dat hij geen zin heeft en
vandaag maar thuis blijft. Bij ons kerkbezoek gaan dit soort gedachtes blijkbaar
wel door ons hoofd. “Het is slecht weer.” of “Er is vandaag gezinsmis.”
Belangrijk onderdeel van ons geloof is dat het onze verantwoordelijkheid is om
God te eren. God heeft ons daartoe als zijn kinderen geroepen en als zijn erfgenamen aangenomen. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Verantwoordelijkheid om hem te eren en verantwoordelijkheid om de inhoud van ons
geloof te kennen en voort te dragen. Het is niet de vraag of we zelf catechese
moeten volgen, we hebben de verantwoordelijkheid om dat te doen. Net als we
voor de school niet vragen of de kinderen zin hebben. Ze moeten gewoon naar
school. Dat is bij wet geregeld. Blijkbaar hechten mensen daar meer aan dan aan
opdrachten van God.
Als katholieken weten we hoe belangrijk het ontvangen van de sacramenten voor
ons leven is. Christus zelf zegt het heel krachtig: “Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u.”
Verantwoordelijkheid, ook als je geen zin hebt, het lijkt in de kerk een vergeten
begrip. Maar waar de verantwoordelijkheid wijkt, verdwijnt de eredienst en wordt
de kerk nutteloos voor de mensen, maar vooral: nutteloos voor God en zijn eer.
Zalig Pasen!

Frank Mélotte (06 54 61 979)

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

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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Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Kopij voor de editie Hemelvaart / Pinksteren, die door zal lopen tot eind
juni, ontvangen we graag uiterlijk op 16 april via:

wilskracht@rkwb.nl
Graag tekst als Word document en foto's apart in een JPG bestand. Bedankt!
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Van 'kale bollenvelden' tot de Verrijzenis

In dit blad onder meer.....

Halverwege de Veertigdagentijd hebben we een aantal dagen strenge vorst gehad;
de 'Russische Beer' werd deze koude Siberische luchtstroom genoemd. Vol enthousiasme waagden velen zich op het ijs. Misschien dat de gouden plak van
'onze' Esmee Visser de schaatskriebels weer wat heeft gestimuleerd!

4. God is echt!
Hoe kom ik daar achter?

Terwijl het zo koud was zagen de bollenvelden er koud en kaal uit. Droge grond,
hier en daar bedekt met stro. Terwijl ik dat zag moest ik denken aan het wonder
dat op die velden geschiedt: nu ziet alles er doods uit, maar over een maand of
twee zullen diezelfde velden in bonte kleuren laten zien dat er leven is!

6. Het grootste feest!

Het is misschien ook niet toevallig dat juist in
de periode dat wij Pasen vieren de bollenvelden
hun pracht laten zien. We vieren in de Kerk hoe
we na een tijd van soberheid, bezinning, gebed
en daden van naastenliefde het grote drama van
het mensenleven zien voltrekken in het aardse
leven van Christus. Hij die op Palmzondag als
Koning Jeruzalem wordt binnen gedragen
wordt een paar dagen later door een vriend
verraden met een kus, gearresteerd, aan het
kruis gehangen om te sterven en in een rotsgraf
begraven.
Een doodse kille bedoening, maar dan…aangekondigd, maar toch onverwacht
zien de vrouwen op de vroege morgen van Pasen dat de steen voor het graf weg
is en dat de Heer is opgestaan: Hij leeft! De dood is verslagen!
Als christenen geloven wij dat we in het sacrament van de doop zo ingelijfd zijn
in Gods liefde en leven dat we na onze aardse dood met Hem zullen verrijzen!
Dát is de belofte van God aan ons. Dát is het geloof dat de kern vormt van heel
ons christelijk geloof.

5. Jaar van Gebed

9. We gaan iets leuks doen
14. 10e project Gregoriaans
En verder:
- 3 eerste heilige Communievieringen
- rozenkrans bidden
- kinderwoorddiensten
Kortom; voor elk wat wils in onze
mooi, boeiende, parochie in het hart
van de Bollenstreek!

Veel leesplezier
met deze extra dikke
paaseditie.
Zalig Pasen!

Het is door deze Verrijzenis dat we feesten als kerstmis vieren.

Zonder Pasen geen kerstmis, want
“Het lag in de kribbe en ’t droeg al zijn kruis!”,
zongen we met kerstmis. Het was de opdracht van Jezus zó met ons te zijn om
door de verbondenheid met ons en zijn band met de Vader en de Geest zijn leven
te geven uit liefde voor ons en de dood voorgoed te verslaan. Het is dit geloofsmysterie dat inhoud, zin en richting geeft in ons leven. Het bepaalt onze omgang
met God, met onze naasten en met onszelf.
We zullen vijftig dagen lang Pasen vieren. We mogen in die periode groeien in
verbondenheid met elkaar en vooral ook met de Verrezen Christus. Hij wil ons de
weg wijzen om het Koninkrijk van de Vader hier al zichtbaar te maken in onze
zorg voor de wereld om ons heen. We hoeven dat niet alleen te doen! Hij zendt
ons op de vijftigste dag (dat betekent Pente coste / Pinksteren) de Heilige Geest
om ons in die opdracht te sterken, op moeilijke momenten te troosten en ons te
helpen als we ons realiseren het niet alleen te kunnen.

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

Mag daarom ook de Paastijd ons klaarmaken voor het ontvangen van die Heilige
Geest en mogen wij, zeker in dit Jaar van Gebed, in deze periode bidden om die
Geest, zodat wij als christenen in deze wereld, zoals onze bisschop ons voorhoudt,
mogen bouwen aan een netwerk van liefde, tot opbouw van een beschaving van
liefde!
Zalig Pasen!
Diaken Iwan Osseweijer
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Wat vooraf ging

Jozefkerk - een plan

Het parochiebestuur is blij
dat er een
einde lijkt te
komen aan
een lange periode waarin
we hebben
gewerkt aan
een van de
grotere projecten: het zoeken van
een passende bestemming voor de
Jozefkerk in Hillegom.
De Jozefkerk is in 2009 al aan de
eredienst onttrokken, wat zoveel
betekent dat ze leeg en ongebruikt
in het hart van de mooie dorpskern
staat. Het vinden van een nieuwe
bestemming is een zorgvuldig proces waarbij veel partijen en veel gevoelens een rol spelen. Naast de financiën, een belangrijk fundament
voor de toekomst van de katholieke
geloofsgemeenschap in Hillegom,
speelden ook emoties een rol. Een
winkelcentrum op de plaats waar je
bent gedoopt en je je Vormsel hebt
ontvangen, is voor weinig gelovigen een prettig vooruitzicht.
Het parochiebestuur is blij dat er nu
een plan ligt dat goedkeuring heeft
van de Hillegomse burgemeester en
wethouders en dat uitgevoerd kan
worden door een ontwikkelaar
waar wij vertrouwen in hebben. Er
moet nog afgestemd worden met
het bisdom.
Het plan zal leiden tot woningen in
en om de Jozefkerk en de aanleg
van een park. Hierdoor blijft de Jozefkerk als gebouw behouden. Zij
zal het gezicht van Hillegom blijven
bepalen. Hoe de precieze invulling
zal zijn is nog niet bekend. De inwoners van Hillegom zullen worden uitgenodigd om hun zegje te
geven over de drie plannen. Voor
en met de huidige huurders en gebruikers wordt naar een passende
alternatieve locatie gezocht. De gesprekken zijn hierover gaande.

Een ander persoon leer je pas echt kennen door met hem of haar te praten. We
hebben 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.
Helpt bidden om de stress van het leven te verminderen? Wat is gebed eigenlijk?
Wat is eigen aan christelijk gebed? Gebed is gewoon een gesprek met Christus.
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.

God is echt! Hoe kom ik daar achter? (3)
Met een vriend of vriendin moet je af en toe een goed gesprek hebben. Dat houdt
de relatie goed. Als mensen niet meer met elkaar praten is de relatie geëindigd.
Gebed vervult in onze relatie met Christus dezelfde functie. Je zou kunnen zeggen:
Zonder gebed bestaat ons geloof niet meer!

God weet toch alles?
Dit maakt het ook begrijpelijk waarom je aan God dingen zou vragen. God weet
toch alles? Ik hoef Hem toch niet de informatie te verschaffen dat mijn beste vriend
ziek is?
Gebed is een relatie. Ik hoef Hem niet van informatie te voorzien maar ik geloof
dat Hij om mij geeft. En dat Hij het fijn vindt wanneer ik met Hem praat over wat
mij bezighoudt. In een goede relatie deel je de diepste gevoelens immers met elkaar.
Dat je gedachten afdwalen tijdens het gebed is normaal. In al onze relaties gebeurt
het. Je kunt in een diep gesprek zijn met iemand die je dierbaar is en je toch
plotseling afvragen of je het licht in de badkamer niet hebt laten branden.
Belangrijker dan wat we allemaal zeggen is dat
we in Gods aanwezigheid willen zijn. Op dat
moment zijn we eigenlijk al aan het bidden. “Een
aandachtig, stil, open hart is belangrijker dan
vele woorden. God kent ons ten diepste, beter
dan wij onszelf, en Hij bemint ons: dit te weten,
moet ons volstaan.” (Benedictus XVI, Algemene
Audientie 7 maart 2012)

Ook luisteren!
Spontaan heb ik de neiging een hoop tegen Christus te vertellen. Als ik niet uit
kijk ben ik voortdurend zelf aan het woord. Maar in een relatie is het essentieel
dat ik ook naar de ander luister. Hoe luister ik naar God?
God is totaal anders dan alles wat bekend voor mij is. 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. God moet over zichzelf vertellen. God moet
zichzelf openbaren.
We luisteren naar God als we nadenken over wat Hij over zichzelf geopenbaard
heeft. In de katholieke kerk noemen we dit meditatie. Dat is niet iets engs. In de
kerk betekent dit alleen maar nadenken over wat God over zichzelf geopenbaard
heeft. Het is dus nadenken over wat het katholiek geloof inhoudt. Uit de Bijbel en
uit de tweeduizend jaar oude en zeer rijke traditie van de kerk kunnen we heel
veel leren over Christus. Daarover de volgende keer meer.
Pastoor Franken
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Jaar van Gebed
Gebedskalender
In ons bisdom wordt gewerkt met een jaarthema. In 2016, toen ons Bisdom zijn 60
jarig bestaan vierde, is gestart met het thema ‘netwerk van liefde’.
Bisschop van den Hende heeft op de Bisdom bedevaart in Rome bekend gemaakt,
dat het thema voor dit kerkelijk jaar het ‘Jaar van Gebed’ is. "Een netwerk van
liefde kan niet uit eigen kracht ontstaan. Het begint met gebed. Zo komen we tot
dienstvaardigheid en liefde", zegt hij.
Om ons hierbij aan te sluiten, en onze kracht bij God te zoeken, maken we een
gebedskalender met gebedspunten die aansluiten bij onze parochie en het kerkelijk jaar. Deze gebedspunten worden in alle kerken van onze parochie bij de
voorbeden gebeden en zij worden vermeld in de weekagenda.
De gebedskalenders liggen achter in onze parochiekerken en kunnen door u
worden meegenomen om thuis met de parochie mee te bidden.
We hopen van harte dat u met ons mee bidt. Alvast bedankt!

Boeteviering met de Communicanten

Oproepje:

Op dinsdag 27 maart is er een boeteviering in de Sint Agathakerk.

De 'werkgroep gezinsmis' is op
zoek naar jonge mensen.

Het is een viering van bezinning en gebed waarbij Christus zelf, in ons midden is onder de gedaante van Brood, de H. Hostie.
Tijdens deze viering is er gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.
Dit jaar worden ook de kinderen die zich voorbereiden op het ontvangen van
de eerste heilige Communie uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en dit
Sacrament te ontvangen.
Iedereen is hierbij uiteraard van harte welkom!

De Chrismamis

Vind jij het leuk om 1x per maand
te helpen met het maken van het
boekje voor de gezinsmis en om te
helpen met de organisatie van het
versieren van de Palmpasenstokken? Spreek dan gerust Renée Faas
hier een keer over aan.
Voor aanmelden en informatie mag
je haar ook mailen of bellen op
06-42669705 /
r.m.s.faas@gmail.com
We zien uit naar je reactie!

Tussen de Boeteviering en het Paastriduüm in, op woensdag 28 maart, wordt in
de HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal in Rotterdam (Mathenesserlaan 307)
de Chrismamis gevierd.
In de Chrismamis zegent de bisschop de olie voor de geloofsleerlingen en de olie
voor de zieken.
De olie van de geloofsleerlingen is bestemd voor degenen die zich voorbereiden
op het doopsel. De olie voor de zieken is om degenen te zalven die ernstig ziek
zijn of door ouderdom zeer verzwakt. In de Chrismamis wijdt de bisschop het
heilig Chrisma. Het heilig Chrisma ontvangen de dopelingen na het doopsel en
hiermee worden de vormelingen gezalfd.
De mis begint om 19.30 uur.
Voorafgaand aan deze Chrismamis is er van 18.30 tot 19.15 uur gelegenheid tot
het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.
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Wake bij het Heilig
Sacrament
Het is inmiddels een mooie traditie
in onze parochie; na de Witte Donderdagviering, de aanbidding in
stilte bij Jezus bij het rustaltaar in
de St. Agathakerk waar tot de Paaswake de ciborie met het Sacrament
is geplaatst.

Parochie Heilige Willibrordus

"
De Viering van het Paastriduum
- de driedaagse viering van Pasen Witte Donderdag - Goede Vrijdag - de Paaswake
De liturgische vieringen van het Triduüm van Pasen vormen het hoogtepunt van
het kerkelijk jaar en vormt een geheel: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de
Paaswake op Paaszaterdag. De liturgie van het Paastriduüm vormt een organische
eenheid die in de drie grote vieringen wordt ontvouwd.
Het is dus eigenlijk één grote, doorlopende viering. In de avondmis van Witte
Donderdag ontbreken de gewone slotriten, in de liturgie van Goede Vrijdag en
van de Paaswake de gewone openingsriten. De ene viering sluit aan bij waar de
vorige eindigde. De wegzending van de gelovigen komt enkel voor aan het einde
van de Paaswake.
De volheid van deze liturgische eenheid vraagt erom de genoemde liturgische
samenkomsten op de afzonderlijke dagen niet als geïsoleerde vieringen te zien,
maar als integrale delen van het ene Paastriduüm.

Witte Donderdag
Eucharistieviering ter herdenking van het laatste avondmaal van de Heer.
In het Paastriduüm die deze avond
begint met de viering van Witte
Donderdag volgen we Jezus van de
tafel van het laatste avondmaal
naar de hof van Olijven, naar het
paleis van Pilatus, naar Golgotha.
Dit alles mondt uit in het lege graf
van Paasmorgen. Jezus zelf vraagt
het ons in de Hof van Olijven: “Blijft hier en waakt.”(Mc. 14, 34) En
even later: “Ging het dan uw krachten te boven een uur met Mij te waken?” Laten wij bij Jezus waken in
de stilte van de nacht en zo toeleven naar Goede Vrijdag.

De viering begint met de gebruikelijk elementen: Kruisteken - Schuldbelijdenis het Gloria en het Openingsgebed. Hierna volgt de dienst van het Woord; de eerste
lezing gaat over de eerste Joodse paasviering om de bevrijding uit de slavernij van
Egypte te herdenken. Het slachten en eten van het paaslam. De tweede lezing is
het oudste instellingsverhaal in het Nieuwe Testament van de eucharistie, de
overlevering die teruggaat op de Heer zelf: 'dit is Mijn lichaam [...] deze beker is
het nieuwe verbond in Mijn bloed'. In het evangelie horen wij dat de Heer zijn
leerlingen de voeten wast en zegt: 'Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt
doen zoals Ik u gedaan heb'.

Iedereen is uitgenodigd om in aansluiting op de viering van Witte
Donderdag, of op een later moment
van de avond of nacht, te komen
waken en bidden bij het Heilig Sacrament in het rustaltaar. De kerk is
daartoe de hele nacht geopend, er
zullen altijd meerdere mensen aanwezig zijn.
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Om 7.00 uur sluiten we de wake af
met het bidden van de Lauden.

Na de Homilie (preek) volgt de Voetwassing, gevolgd door de Voorbede en de
Eucharistie.

Van harte aanbevolen!

Na de Communie wordt het Sacrament in de ciborie naar het rustaltaar gebracht
en zal het altaar leeggemaakt worden ten teken van de vernedering van de Heer
in zijn lijden en sterven.

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Goede Vrijdag
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
De Binnenkomst is in stilte. Als eerbetoon gaat de celebrant plat op de grond
liggen, gevolgd door gebed zonder 'laat ons bidden'. De eerste lezing gaat over
de dienaar van God die 'doorboord is om onze zonden en mishandeld om onze
misdaden'. Daarin herkent de Kerk het beeld van de lijdende Messias. De tweede
lezing verkondigt dat Jezus, de Zoon van God -na lijden en sterven- oorzaak is
van eeuwig heil. Het evangelie beschrijft het lijden en sterven van de Heer aan het
kruis en zijn begrafenis.
Na een korte homilie volgt de voorbede en de Kruisverering; 'Aanschouwt dit
kostbaar kruis, waaraan de Redder heeft gehangen. Komt laten wij aanbidden'.

De Kruisweg
Hoe vertel je jonge kinderen de
boodschap van de laatste uren van
Jezus? Zo, dat de blijdschap van
Pasen echt over komt? Loop mee
met de Kruisweg in 3 van onze parochiekerken, allemaal om drie uur
's middags op Goede Vrijdag
(zie het liturgisch rooster).

Alle kinderen, vooral ook onze
communicanten, én grote mensen
zijn van harte welkom!

Gelovigen komen naar voren om het kruis te eren: knielen - het kruis kussen bloemen neerleggen.
Het heilig Sacrament wordt op het altaar geplaatst. Het Onze Vader wordt gebeden en de Communie uitgereikt. Na het gebed na de communie volgt een gebed
over het volk, door de priester met uitgestrekte handen.

Paaswake
Verrijzenis van de Heer
De Paaswake begint met een Lichtritus; de zegening van het vuur en het ontsteken
van de paaskaars. Gevolgd door een processie met de paaskaars: Licht van
Christus en de Paasjubelzang: Laat juichen. In de lezingen overwegen we hoe in
het verre verleden God, die ons geschapen heeft, zijnvolk heeft gered en hoe Hij
in de volheid van de tijden zijn Zoon heeft gezonden om ons te verlossen.
Na de homilie volgt de zegening van het doopwater en indien er doopleerlingen
zijn het Doopsel. Alle aanwezigen hernieuwen hun doopbeloften en bevestigen
de geloofsbelijdenis. Alle gelovigen worden met wijwater besprenkeld ten teken
van het ooit ontvangen doopsel. Gevolgd door het plechtig aandragen van de
gaven naar het altaar - het Eucharistisch gebed - Onze Vader - Vredewens Broodbreking en Lam Gods - Communie en Gebed na de communie.
Het Triduüm eindigt met de Zegen en Wegzending,
Zalig Pasen!
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Op bedevaart naar Beauraing
Ook dit jaar worden er drie bedevaarten naar Beauraing georganiseerd vanuit het
bisdom Rotterdam. Voor wie er nog niet geweest is, is het zeker een overweging
waard, immers:
In Beauraing is Maria in de winter van 1932-1933, in de donkere periode vlak voor
de tweede wereldoorlog, aan vijf kinderen verschenen. In de duisternis van de
koude, donkere winteravonden verscheen Maria tussen 29 november en 3 januari 33 keer. Op 2 februari 1943 heeft Mgr. Charue, de bisschop van Namen, de
verering van Onze Lieve Vrouw van Beauraing, goedgekeurd en al spoedig zijn
er twee genezingen als miraculeus erkend. Sindsdien zijn vele duizenden pelgrims
daar op bedevaart gekomen, zoals Maria aan de kinderen heeft gevraagd: “Dat
men hier op bedevaart kome”. Maria vraagt een kapel, die er ook is gekomen.
Vervolgens vraagt Maria om te bidden: “Bidt, bidt veel, bidt altijd!” Op 3 januari
bevestigt Maria aan de kinderen dat zij de Moeder van God is en Koningin van
de hemel en belooft ze om de zondaars te bekeren.

Bezoek aan Banneux
Ieder jaar organiseert het Banneuxcomité Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux,
een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan
Mariëtte Beco. Behalve tijd voor
gebed, rust en bezinning zijn er ook
voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere
mensen.
Binnenkort vinden de volgende
bedevaarten plaats:
- een tweedaagse bedevaart op
26 en 27 mei, begeleid door diaken
J. Collignon.
- een eendaagse bedevaart op
9 juni, begeleid door pater
C. Boomaerts cp.
Voor aanmelden en verdere informatie kunt u contact opnemen met:
mw. A. Opstal - Ammerlaan,
tel. 015 3693148 /
paula_opstal@hotmail.com
of kijkt u op www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl
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Beauraing is altijd een eenvoudige bedevaartplaats gebleven, waardoor zij uitermate geschikt is om enkele dagen, in een mooie omgeving samen met andere
pelgrims, tot rust en bezinning te komen. Na een bedevaart naar Rome of Lourdes
is een bedevaart naar Beauraing een heel nieuwe ervaring die eigenlijk niemand
mag missen. Je mag je hier weer even kind voelen bij Maria en haar ervaren als je
hemelse 'Moeder met het gouden Hart'. Het Nederlands Beauraing Comité doet
zijn uiterste best om dit tijdens de bedevaarten gestalte te geven. We bidden dat
de H. Geest het comité hierbij mag helpen.
Elke bedevaart wordt begeleid door een priester en in september gaat er tevens
een arts en een staf van verpleegkundigen en brancardiers mee ten behoeve van
pelgrims die extra zorg en begeleiding nodig hebben.
We nodigen u van harte uit voor één van de bedevaarten die gehouden worden
van: zaterdag 12 t/m vrijdag 15 mei - dinsdag 21 t/m vrijdag 24 augustus en/ of
zaterdag 22 t/m 25 september.
De kosten voor de volledig verzorgde bedevaarten bedragen € 300,--.
Voor meer informatie en/of aanmelding liggen formulieren in de vier parochiekerken van Lisse, Hillegom en De Zilk.
Ook kunt u een kijkje nemen op onze website: www.promaria.nl
Mocht u daarna nog verdere vragen hebben, neem u dan gerust contact op met:
Nel van der Vlugt-van der Lans - tel. 0252 413547
of Bernadette van Ruiten - tel. 06 10169213

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

We gaan iets leuks doen!
Aankomende evenementen RKJ Lisse
Met de RKJ hebben we de komende tijd
weer een aantal leuke evenementen
gepland staan. Op de agenda kan je alle
evenementen tot en met het einde van
dit seizoen bekijken. Tegen de tijd dat
de evenementen plaatsvinden zal je in
het parochieblad hier meer informatie
over kunnen vinden en je kunt natuurlijk ook altijd onze facebookpagina in
de gaten houden.
Mocht je nog vragen hebben, stuur dan
gerust een mail naar info@rkjlisse.nl

Volleybaltoernooi
15 april wordt het jaarlijkse volleybaltoernooi georganiseerd in Leiden.
We zullen met RKJ Lisse ook weer deelnemen en het opnemen tegen andere
jongerengroepen uit het land.
Het belooft een leuke dag te worden waar gezelligheid centraal staat en we
ons best zullen doen de bal over het net te krijgen.
We zullen 's ochtends vanuit Lisse vertekken waarna we in Leiden met elkaar
de Mis vieren. Vervolgens gaan we volleyballen en sluiten we de dag traditiegetrouw af bij de McDonalds.
Lijkt het je leuk om mee te doen?
Meld je dan aan bij Jeroen: voorzitter@rkjlisse.nl

Verdiepingsavond
over aanbidding
22 april zal er een verdiepingsavond zijn over aanbidding.
Er zal eind van de middag een spreker komen vertellen over dit mooie
onderwerp, vervolgens zullen we
gezamenlijk wat eten en daarna zal
het Allerheiligste uitgesteld worden
voor de aanbidding.
Deze aanbidding in de St. Agathakerk is voor iedereen toegankelijk,
dus voor alle parochianen, en zal
zijn van 19.00 tot 21.00 uur.
(Het middagprogramma en het
eten is alleen voor de jongeren.)
Meer informatie over deze verdiepingsavond kan je vinden op onze
facebookpagina.
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Wil' wil wel, ben jij er ook bij?
Sam's kledingactie
Zoals in de vorige Wil’skracht reeds werd aangekondigd, wordt de voorjaarsinzameling voor Sam’s Kledingactie gehouden op zaterdag 14 april.
De opbrengst zal gebruikt worden voor de wederopbouw en herinrichting van 11
basisscholen in crisisgebieden in de Centrale Afrikaanse Republiek.
Vanwege burgeroorlogen zijn de scholen vaak beschadigd of helemaal verdwenen. Wederopbouw wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van
Onderwijs en Lokale Partners.

Wij bevelen de actie van harte
bij u aan.

Jezus vraagt ons
om elkaar
de voeten te wassen;
niet om elkaar
de oren te wassen!

Inzameladressen:
LISSE - Paus Franciscus Huis,
van 10 tot 12 uur.
HILLEGOM - Mariaoord,
van 10 - 12 uur.
DE ZILK - Speeltuin de Duinrand, van 9.30 - 11.30 uur.
Aanlevering van (schone) kleding, schoenen en textiel (handdoeken, lakens, dekens, dekbedovertrekken ) alsjeblieft in gesloten plastic zakken. Wilt u schoenen
apart verpakken?
Wie niet zelf kan brengen, kan contact opnemen met Joke Zonneveld; 06 -1309 6656

Rommelmarkt
Er komt weer een rommelmarkt!
En wel op zaterdag 26 mei in de
'hallen van Onderwater'.
Al uw nog goed bruikbare en verkoopbare spullen mag u in komen
leveren in de 'Blankenhal',
Heereweg 341 in Lisse.
Dit kan elke woensdag- en zaterdagmorgen tussen 9.00 en 11.30 uur
en nog t/m zaterdag 28 april.
We zijn de eigenaren van beide hallen zeer dankbaar voor het ter beschikking stellen van hun ruimtes!
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis,
kom eens gezellig langs!
Paaslunch
Dinsdag 3 april verzorgen wij voor onze gasten,
aansluitend aan de koffieochtend rond 11.45
uur, een Paaslunch. Bijdrage in de kosten zijn
€ 5,00. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ria
Nieraad, tel 0252 410773 of mail: ria@nieraad.
com
Ook als u alleen koffie wilt komen drinken bent u om 10.00 uur van harte welkom!

Voorjaarsbloemstuk
Tijdens de inloopkoffieochtend op dinsdag 10 april, is er gelegenheid om een
voorjaarsbloemstuk te maken o.l.v. mw.
Fia Hendriks. Voor de onkosten zal een
bijdrage van € 5,- worden gevraagd.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
Ria Nieraad tel 0252 410773.
We hebben plek voor 25 deelnemers, dus
vol=vol.

Een kapelaan?
Een herdershond!
Kent u die kapelaan die onwennig
en verlegen rondtast in zijn parochie? Die kleine ruzietjes heeft met
zijn Engelbewaarder, die hem op de
meest ongelegen moment spottend
berispt? Het is kapelaan Odekerke
uit de bekende serie “Dagboek van
een herdershond.”
Tijdens de laatste filmavond van
het seizoen kijken we traditiegetrouw naar een luchtige film. In dit
geval naar het vervolg van de bekende KRO-serie over een plattelandsparochie.
Wilt u er ook bij zijn?
Kom dan op 6 april om 19.15 uur
naar het Paus Francicus Huis in
Lisse. In de Grote Zaal staat een
drankje klaar; voor en na de film.

Natuurlijk kunt u ook alleen voor een
kopje koffie en een praatje langskomen.
U bent om 10.00 uur van harte welkom!

Workshop rozenkransknopen
In onze parochie is een aantal vrijwilligers actief die rozenkransworkshops geven
door heel het land. Zij doen dit al ruim 10 jaar als Nederlandse tak van Rosary
Army.
In een workshop leren we mensen om rozenkransen te knopen. Ons motto is:
'Maak ze, bid ze en geef ze weg!'. We willen dat niets mensen in de weg staat om
de rozenkrans te bidden!
Als voorbereiding op de meimaand (Mariamaand) willen we op dinsdagavond
17 april een workshop geven in het Paus Franciscus Huis. Aanvang 19.30 uur.
Kosten 2,50 euro.
Jij kunt er bij zijn! Hoe mooi is het om in de meimaand je eigen geknoopte, flitsend
gekleurde rozenkrans te kunnen bidden!
Wil je wel even een mail sturen naar rozenkrans@gmail.com dat je komt, dan
kunnen we zorgen dat er genoeg koffie en thee klaar staat.
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Tiende project Gregoriaans gaat van start
Op dinsdagavond 27 maart gaat, bij voldoende deelname, het tiende project
Gregoriaans van start. Alweer het laatste project van dit seizoen.
In zeven repetities van 1 ½ uur zullen onder leiding van Fabian Haggenburg, de gregoriaanse gezangen worden voorbereid.

Wat wil ik met mijn
leven? En wat wil God
van mij?
- Roepingenzondag 22 april Heb jij je deze vragen ook al eens
gesteld, of zie je ze nu voor de eerste keer? Is er in jou een diep verlangen om te leven vanuit een sterk
geloof in Christus en word je bijzonder getrokken tot een leven in
verbondenheid met Jezus en Zijn
Kerk midden in de wereld van
vandaag?
Wil je daar in alle rust eens serieus
over verder praten? Denk je over
een leven als religieus(ze) in een gemeenschap? Wil je je graag gaan inzetten in jouw parochie, maar weetje (nog) niet hoe? Gaan je gedachten uitdrukkelijk uit naar het priesterschap of het diaconaat?

Op zondag 27 mei, Drievuldigheidszondag, zullen ze in de St. Agathakerk
tijdens de Hoogmis gezongen worden.
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.
Aanmelden kan via e-mail: cursusgregoriaans@hotmail.com of telefonisch:
0252-221055. De kosten bedragen € 30,00.

The Passion in De Bijlmer
The Passion is de moderne vertelling van de laatste uren van Jezus' leven, lijden
én opstanding.
De achtste editie vindt op Witte Donderdag, 29 maart, plaats in Amsterdam-Zuidoost op evenementenlocatie ArenaPark. Dit stadsdeel, dat dit jaar vijftig jaar bestaat, is in al zijn veelzijdigheid bij uitstek geschikt om als decor te dienen voor de
eigentijdse muzikale vertolking van het verhaal over het lijden en sterven van
Jezus. Een rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van een wijk die
bekend is met verdriet en tegenslag, maar ook met wederopbouw en veerkracht.

Kortom, schuif jij de echte vragen
van jouw leven over je persoonlijke
levenskeuze niet aan de kant en wil
je er graag mee aan de slag?
De Kerk biedt allerlei vormen aan
waarmee jij -op je eigen tempokunt ontdekken wat God van je
vraagt. Ga gewoon eens langs bij de
parochie of maak een afspraak voor
een oriënterend gesprek bij een
priesteropleiding.
De eerste stappen vragen moed.
Laat je niet door mensen ontmoedigen, maar vertrouw op Gods leiding. Al voor je geboren werd, keek
God vol verlangen naar jou uit.
Vraag gerust ons pastoraal team
naar mogelijkheden of kijk op
www.rkkerk.nl/geloof/geroepen/

The Passion staat dit jaar in het teken van het thema ‘Ik zie jou’. In onze dichtbevolkte hoofdstad waar mensen naast elkaar, maar vaak ook langs elkaar heen
leven, wil The Passion een verhaal brengen dat gaat over omzien naar elkaar.
Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en
Maria. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken
de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen
van de processie. Arjan Ederveen gaat Pilatus spelen en Noraly Beyer zal de
verteller zijn.
Een unieke kans om er dit jaar bij te zijn, zeker nu het 'zo lekker dichtbij is'.
Of kijk op 29 maart, nadat je thuis bent van de viering van Witte Donderdag, vanaf
20:30 uur live mee bij EO en KRO-NCRV op NPO 1. Ook is er weer de digitale
processie, waarbij bezoekers van www.thepassion.nl een persoonlijke boodschap
kunnen achterlaten tijdens de tv-uitzending. Direct aansluitend op het tv-evenement is er Passion Talk: een live nabeschouwing op NPO 1 Extra.
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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

Genesis tot Jezus

Liturgisch rooster

Wij geloven dat de Bijbel daadwerkelijk het
Woord van God, van de bron van liefde, is. Toch
stelt de Bijbel ons zo vaak voor vragen. Hoe kan
God in het Oude Testament zo streng lijken,
terwijl Hij zo liefdevol in het Nieuwe Testament
is? Hoe kan je begrijpen dat de God die Liefde
is, de Egyptenaren de zee in joeg met al hun
paarden, hun wagens en hun wagenmenners?
Waarom werd Abraham gevraagd om zijn eigen zoon te offeren? Waarom moest
de zondvloed een einde brengen aan het leven van bijna alle mensen en dieren?
In de cursus Genesis tot Jezus wordt uitgelegd hoe je het Oude Testament kan
lezen als onderdeel van Gods plan met ons, met Zijn schepping. Aan de orde komt
de katholieke manier van de Bijbel lezen; in de gemeenschap van de Kerk. Aandacht wordt besteed aan het unieke verbond dat God met de mensheid aanging
via grote mannen als Adam, Noach, Abraham, Mozes en David. En nog veel belangrijker, hoe Hij uiteindelijk zijn Zoon gaf uit liefde voor ons.
De cursus is idealiter te volgen in de gemeenschap van de kerk. Dat kan door deel
te nemen aan de McFaithbijeenkomsten – eten met de pastoor – of de bijbelleesgroep. Als u daar geen gelegenheid voor heeft dan is het kennis nemen met de
cursus al een enorme verrijking voor uw geloofsleven.

Kroniek
Periode 19 januari tot 1 maart 2018

Heilig Doopsel
28 januari
- Benthe de Jong
Noordeindseweg 244
Berkel en Rodenrijs

Aanmelden voor McFaith of voor de
bijbelleesgroep kan per e-mail
(frank@melotte.info).
Het boek dat aan de cursus ten grondslag ligt, Een Vader die zijn Beloftes
nakomt van Scott Hahn, kunt u bestellen (EUR 15) via Grimbergen in Lisse.
Het is een enorme verrijking voor uw
geloofsleven. Een eersteklas aanrader.

Goede Vrijdag
Kruisweg
30 maart - 15.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. R. van Reisen

Eerste Paasdag
zondag 1 april - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met Kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
en Actaea
2e zondag van Pasen
zaterdag 7 april - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Eerste
heilige Communie
zondag 8 april - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Actaea
3e zondag van Pasen
zaterdag 14 april - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
4e zondag van Pasen
zaterdag 21 april - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea

- Isaï Pont
Fazantstraat 30, Lisse
- Olivier van den Berg
Anna Bijnstraat 31, Lisse

5e zondag van Pasen
zaterdag 28 april - 19.00 uur
Gezinsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Overleden
11 februari
- Ada Rutgrink-van Noort (82)
De Madelief 56, Lisse
17 februari
- Dick Zwetsloot (94)
Rembrandtplein 42, Lisse

Goede Week

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
7 april en 5 mei

6e zondag van Pasen
zaterdag 5 mei - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
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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

Kroniek
Periode 19 januari tot 1 maart

Heilig Doopsel
25 februari
- Isabelle Fuentes van der Leede
Beethovenstraat 4, Lisse

Overleden
27 december 2017
- Riet van der Pluijm (92)
Rustoord 10, Lisse
18 februari
- Lia Bergman-Broers (79)
Poelwaai 7, Lisse

Kom je ook een palmpaasstok versieren?
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 maar 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!

26 februari
- Adri de Ridder-van Loon (98)
Johan Vermeerstraat 8, Lisse
- Cisca Plagman-Steenvoorden (87)
Nassaustraat 184, Lisse

Het Rozenkransgebed
Vanaf dinsdag 1 mei zullen we het
Rozenkransgebed bidden voorafgaand aan de Eucharistieviering
van 9.00 uur.
We zullen dit gebed elke dinsdag-,
donderdag- en vrijdagmorgen
bidden om 8.40 uur gedurende de
gehele meimaand.
Bid je ook mee?

Canticum Novum zingt in Brielle
Zaterdag 7 juli zal ons parochiekoor zingen in Brielle tijdens de Nationale
Bedevaartsdag.

Berkhout
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 31 maart Pasen
7, 14, 21 en 28 april
5 mei
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Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum (1572). De Nationale Bedevaart mag zich
de laatste jaren in een toenemende belangstelling verheugen.
7 juli zal er een bus rijden naar het Bedevaartsoord in Brielle.
Noteer deze datum alvast in de agenda!
In onze volgende Wil'skracht zal meer informatie staan.
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22 Communicanten!

Liturgisch rooster

De voorbereiding op de eerste heilige Communie is in volle gang. Dit jaar zullen
22 communicanten op zondag 22 april hun eerste heilige Communie ontvangen
in de St. Agathakerk. De kinderen hebben zich zondag 18 februari voorgesteld
tijdens de gezinsviering.
In de voorbereidingsbijeenkomsten leren de kinderen onder andere over de naam
van God, Manna en het huis van God. Zondag 5 maart hebben de kinderen een
rondleiding gekregen door de St. Agathakerk. Na afloop van de rondleiding
mochten de kinderen op het grote orgel spelen. Dat was een hele belevenis en ook
best spannend.
De communicanten van 2018 zijn:
Alan Yadava, Annefloor Rodewijk, Chris van Schooten, Colbie van der Heijden,
Dante van der Bercken, Dominika Ambroziaz, Femke Kortekaas, Floris Zwanenburg, Jeffrey Blom, Mats Veldhoven, Noa Glas, Noor de Ree, Noortje ter Wolbeek,
Syb Duineveld, Roan Glas, Ruben Noordermeer, Samantha Hofmann, Stijn Timmers, Sophie Bisschops, Sven de Ree, Tosia Iwanska en Valerio Marchetti.

Goede Week
Boeteviering
dinsdag 27 maart - 19.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Dameskoor

Witte Donderdag
29 maart - 19.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum

Goede Vrijdag
Kruisweg
30 maart - 15.00 uur
celebrant: diaken I. Osseweijer
Kruisverering
19.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Paaswake
zaterdag 31 maart - 21.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Eerste Paasdag

Kinderwoorddienst
De veertigdagentijd is alweer bijna
voorbij, dus dat betekent dat Pasen
eraan komt!!
Eerste Paasdag valt dit jaar op
1 april, dit willen wij graag met jullie vieren.
Wat is Pasen en wat wordt er eigenlijk gevierd? Dat zullen we deze
ochtend gaan bespreken. Kom gezellig de paastijd met ons inluiden.
Alle kinderen van groep 3 t/m
groep 8 zijn welkom en in het bijzonder de kinderen die dit jaar hun
eerste heilige Communie
ontvangen!
De volgende kinderwoorddienst
daarna zal zijn op 6 mei.

3e zondag van Pasen
15 april - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Eerste
heilige Communie
22 april - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Bollennootjes
5e zondag van Pasen
29 april - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Jeanette Loos en cantors
6e zondag van Pasen
6 mei - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met Kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer

zondag 1 april - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met Kinderwoorddienst
celebrant: kardinaal A. Simonis
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
Tweede Paasdag
maandag 2 april - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Jeanette Loos en cantors
2e zondag van Pasen
8 april - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Koffie / thee na de
Eucharistieviering
1 en 15 april, 6 mei,
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 19 januari t/m 1 maart

Heilig Doopsel
11 februari
- Fleur Anna Louise Feldbrugge
Marellaan 10, Hillegom
25 februari
- Nathan Cools
Graaf Janlaan 18, Hillegom

Een koning op een ezel!
Daar willen we meer over weten bij de peuterkerk!
Met onze prachtig versierde palmpasenstokken, die we vrijdag 23 maart van 18.30
tot 19.45 uur gaan versieren (info via yvonne-visserdobbe@gmail.com), zullen we
naar de kerk komen op Palmzondag. Kapelaan S. Kuik zal in deze mooie gezinsviering voorgaan. De palmpaasstokken worden tijdens de viering gezegend, net
als de palmtakjes, en we lopen in processie door de kerk.
De kinderen van de peuterkerk mogen daarna mee naar de pastorie om het verhaal
te horen van de intocht van Jezus in Jeruzalem. We gaan bidden en zingen en
meespelen in het verhaal op zondag 25 maart tijdens de viering van 11.00 uur. Na
afloop gaan de kinderen weer naar hun ouders en mogen zij de palmpasenstokken
weg gaan brengen. Komen jullie ook?

Overleden
21 januari
- Elisabeth van Deursen - Semp (92)
Clusiushof 50, Hillegom
8 februari
- Petrus Snijders (56)
Thorbeckelaan 17, Hillegom

Rozenkrans bidden
Elke dag in de maand oktober hebben we de rozenkrans gebeden en de opkomst
was iedere avond geweldig. Op de sluitingsavond zijn we met een brandende
kaars vanuit de dagkapel naar Maria gegaan. Daar hebben we gezongen en gebeden met elkaar. Het was heel indrukwekkend. Geweldig dat we dit met parochianen en vrijwilligers kunnen doen.

- Theodora Veenman (92)
Nieuweweg 1, Hillegom
(WZC Den Weeligenberg)
15 februari
- Hendrikus van Etten (78)
Meerlaan 94, Hillegom
18 februari
- Wilhelmina Mens – Verhoeven (87)
Meerlaan 217, Hillegom
1 maart
- Gijsbertus van Beek (94)
Garbialaan 3, Hillegom
(WZC Bloemswaard)

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
31 maart - 19.00 uur Paaszaterdag
1, 15 en 29 april - 10.00 uur

Na de winterstop starten we weer op dinsdagavond 3 april in de dagkapel met
het bidden van het rozenkransgebed, aanvang 19.00 uur. Daarna zal iedere
dinsdagavond de rozenkrans in de dagkapel worden gebeden, ingang zijkant kerk
in de Mariastraat.
U bent van harte welkom om mee te bidden.

The Spirits
Parkwijk
Eucharistieviering
dinsdag 10 april - 10.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dameskoor
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Op vrijdagavond 2 maart en zaterdag 3 maart was weer de 24 uur durende
vastenactie van jongerengroep The Spirits. De vastenactie stond in het teken
van het hongerdoek 2018; “Ik ben omdat wij zijn”.
De volgende bijeenkomst van The Spirits is op 6 april.

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Maak kennis met... Corine Heins
Sinds afgelopen november is Corine Heins voorzitter van
de lokale commissie Hillegom. Zij is 34 jaar oud, getrouwd
met Mark en moeder van Job. Corine is werkzaam als
verpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg. Geboren
en getogen in Hillegom keerde zij na haar studietijd in
Leiden terug naar Hillegom waar zij nu alweer ruim zeven
jaar woont en parochiaan is van de H. Willibrordusparochie.
“Afgelopen tijd heb ik meegeholpen aan de organisatie
van de twee gezinsdagen die plaatsvonden in onze parochie. Ik ben blij om me nu opnieuw dienstbaar te mogen
maken in de parochie en daarin samen te werken met vele
anderen. Ik draag graag bij aan een bloeiende geloofsgemeenschap in Hillegom waar iedereen zich thuis mag
voelen.
Als nieuwe lokale commissie hebben we een start gemaakt met het kennismaken
met de werkgroepen. Ondanks dat ik nog lang niet iedereen ontmoet heb, heb ik
bewondering voor de grote groep vrijwilligers die zich inzet voor de werkzaamheden en de vele activiteiten in en rondom de St. Jozef en Martinuskerk. Zo staken
onlangs veel parochianen tijd en energie in de Actie Kerkbalans. Ook is het fijn
om te zien dat er aandacht is voor de jonge gezinnen en de tieners en jongeren.
Mijn wens is dat zij ook meer de weg gaan weten te vinden naar de Eucharistievieringen.
Met vragen of ideeën kunt u altijd bij de lokale commissie terecht. Mijn emailadres
is: corineheinsvanberkel@gmail.com.”

Het verhaal van de verrijzenis van
Jezus wordt ook met de kinderwoorddienst tijdens de eucharistieviering op Eerste Paasdag verteld.
Alle kinderen van de basisschool
zijn hier voor uitgenodigd.

Na de dienst van het woord gaan
de kinderen vanaf 7 jaar weer naar
de kerk terug om samen met hun
ouders de Eucharistie te vieren.
Voor de jongere kinderen is er
crèche in de pastorie. Na afloop van
de viering wordt iedereen uitgenodigd voor de koffie en mogen alle
kinderen samen naar de paaseieren
gaan zoeken in de tuin van de pastorie.
Van harte welkom dus!

Goede Week
Witte Donderdag
29 maart - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. de heren van het
Parochiekoor

Goede Vrijdag
Kruisweg
30 maart - 15.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
Kruisverering
19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer

Paaswake
zaterdag 31 maart - 22.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het parochiekoor

Eerste Paasdag
zondag 1 april - 10.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het parochiekoor
Tweede Paasdag
maandag 2 april - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer

Kinderwoorddienst

De kinderen worden ontvangen in
de kerk om samen naar de pastorie
te gaan waar we gaan luisteren naar
het verhaal.

Liturgisch rooster

4e zondag van Pasen
zaterdag 21 april - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
zondag 22 april - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
5e zondag van Pasen
zaterdag 28 april - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
zondag 29 april - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
6e zondag van Pasen
zaterdag 5 mei - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
zondag 6 mei - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik

2e zondag van Pasen
zaterdag 7 april - 19.00 uur
Herinneringsviering
celebrant: pastor T. van Eijk
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dameskoor
zondag 8 april - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
3e zondag van Pasen
zaterdag 14 april - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 15 april - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor

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 19 januari tot 1 maart

Overleden
10 februari
- Hubertus Turnhout (65)
Regenvlietweg 17, De Zilk
17 februari
- Johannes van Saase (88)
Zilkerbinnenweg 40, De Zilk
(Huize Ten Bennebroek)

Ik brand
een kaarsje
voor...
...gezinnen in
oorlogsgebieden.

Afscheid twee leden Lokale Commissie
Sinds enkele jaren functioneert de 'nieuwe' Lokale Commissie in de Zilk. Deze
bestaat uit zes personen. Dat gaat eigenlijk best goed al was het best even wennen
in het begin. We waren allemaal nieuw. Niet de meest makkelijke start.
Ieder van ons was wel betrokken bij de Zilkse kerkgemeenschap, maar onbekend
met het commissiewerk. Na enkele maanden kregen we meer inzicht in de klus
en wat wij konden betekenen voor de Heilig Hartkerk en de werkgroepen. Nu we
als team meer ingewerkt zijn, ervaren we ook steeds sterker de onderlinge verbondenheid en een positieve houding van de verschillend teams en werkgroepen.
Wederzijds groeit het vertrouwen en respect. Dat voelt goed.
Maar het commissiewerk vereist ook inzet en veel tijd. Bovendien is af en toe een
frisse blik wenselijk. Daarom hebben we een rooster van aftreden opgesteld. Elk
lid van de Lokale Commissie heeft daardoor een vast jaar van aftreden. Twee van
onze zeer gewaardeerde collega's, Gerard Alders en Greet van der Elst nemen nu
afscheid.
Greet en Gerard
Greet was een betrokken en altijd enthousiast commissielid met name voor
praktische klussen. Zij treedt weliswaar terug, maar blijft betrokken bij de kerk en
wil een actieve rol blijven spelen. Gerard Alders, die als secretaris van de Commissie zorgvuldig de verslaglegging verzorgde en de actielijsten opstelde, gaat
verhuizen. Hij treedt af als secretaris, maar blijft nog wel actief als lid van het
parochiekoor. Wij zijn Greet en Gerard heel dankbaar voor hun betrokkenheid,
inzet en toewijding aan het werk in de commissie. Dit voorjaar zullen de commissieleden persoonlijk afscheid nemen van Greet en Gerard.

Aanmelden misintenties: zorg dat u op tijd bent!
Ieder maand worden informatieblaadjes achter in de kerk neergelegd. Hierop staat
onder andere te lezen voor wie er de komende weken een heilige Mis wordt opgedragen. Deze informatieblaadjes worden eenmaal per maand gedrukt. Om teleurstelling te voorkomen is het daarom van belang om uw misintenties ruim op
tijd aan te melden via het secretariaat.
Als de blaadjes al zijn gemaakt kunt u evengoed nog een intentie doorgeven. Deze
worden wel afgelezen tijdens de Mis maar staan dan niet op het informatieblaadje. Neem voor de zekerheid contact op met het secretariaat op dinsdag of
woensdagmorgen tel; 0252 515753.

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
1 april en 6 mei,
en elke derde donderdag van de
maand in de Driekoningenzaal.
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Heilig Hartraad
De contactpersonen (of hun vervanger) van alle werkgroepen worden voor de
Heilig Hartraad uitgenodigd op donderdag 26 april aanstaande. U ontvangt
binnenkort persoonlijk een uitnodiging. Schrijf alvast de datum in uw agenda.

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Palmzondag
Beleef de viering van Palmzondag door er bij te zijn!
Kom met je kinderen of kleinkinderen naar de kerk en neem een versierde
Palmpaasstok mee. Het versieren van de stok mag je thuis doen of aansluiten
bij een van de groepen in de St. Agatha- of St. Jozef en Martinuskerk. (zie de
artikelen op die pagina's)

Liturgisch rooster

Goede Week
Goede Vrijdag
Kruisverering
30 maart - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. Dames- en Herenkoor

We zien jullie graag zondag 25 maart om 9.30 uur in onze kerk.

Eerste Paasdag
Eerste heilige Communie Hillegom en De Zilk
De voorbereidingen op de eerste heilige Communie zijn in volle gang.
Na de eerste bijeenkomst kwam er nog een aantal kinderen bij en nu is er op de
zondagochtend een flinke club kinderen in de pastorie in Hillegom. In totaal
zullen op 15 april 8 kinderen de eerste heilige Communie ontvangen in De Zilk.
Op 27 mei ontvangen in Hillegom 19 kinderen het Sacrament voor de eerste keer.
De voorbereiding wordt dit jaar voor het eerst voorafgaand aan de Mis in Hillegom
gehouden. Tot nu toe krijgen we hier veel positieve reacties over! Wat fijn om dit
te horen. De medewerking en hulp van ouders is ook groot! Dank daarvoor!
Terwijl de kinderen bezig zijn met de voorbereidingen ontmoeten de ouders elkaar
met koffie en thee. Gezellig!

zondag 1 april - 10.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Dames- en Herenkoor
2e zondag van Pasen
zondag 8 april -09.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
Samenzang

Eerste
heilige Communie
15 april - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
4e zondag van Pasen
22 april - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
Samenzang
5e zondag van Pasen
29 april - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Het is voor een enkeling wel wennen dat er zoveel kinderen in de kerk zijn. Dit
betekent dat het niet muisstil is, maar een hoopgevend geluid is het wel als we
ons realiseren dat zij de toekomst van de Kerk zijn. De laatste voorbereidingen
vragen we u als parochianen ook om enerzijds de kinderen en hun gezinnen te
begeleiden met uw gebed en anderzijds vragen we u hen van harte welkom te
heten als ze in de kerk zijn. Wellicht dat u diegenen die wat onwennig zijn wilt
helpen om zich snel thuis te voelen.
Zo kunnen we bouwen aan Gods Kerk als een netwerk van liefde!

6e zondag van Pasen
6 mei - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Hubert Turnhout
Met het heengaan van Hubert Turnhout is een bijzondere Zilker uit ons midden
verdwenen. Een man die zich met grote inzet en passie verdienstelijk maakte voor
de Kerk en de Zilkse parochie. Hij was de grondlegger van Hakuna Matata. Zijn
inzet voor het jeugdwerk en de carnavalsvereniging hebben een groot stempel
gedrukt op De Zilk en het Zilkse verenigingsleven. Hij wist mensen enthousiast
te maken voor grote plannen die iets moois voor de samenleving opleverde.
Met zijn bouwkundige kennis heeft Hubert de Heilig Hartkerk, maar ook de parochie Heilige Willibrordus veel goeds gebracht. Tijdens de indrukwekkende afscheidsdienst in ‘zijn’ Heilig Hartkerk heeft De Zilk afscheid van hem genomen.
Wij zullen hem met groot respect blijven herinneren en gedenken.
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Concert door Jaco van Leeuwen op Adema-orgel

Kom je mee bidden?
Zoekt U een moment van stilte voor
gebed of een kaarsje opsteken?
Bezoek dan eens de
Maria kapel aan de Nassaustraat,
bij de voormalige Mariakerk.
De kapel is iedere dag geopend van
10.00 uur tot 17.00 uur.

De Stichting Vrienden van het Adema-orgel organiseert op zaterdag 14 april om
20.15 uur het eerste orgelconcert van het nieuwe seizoen in de St. Agathakerk.
Het monumentale Adema-orgel in deze kerk zal dan bespeeld worden door Jaco
van Leeuwen, cantor-organist van de Oude Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen.
Jaco van Leeuwen heeft voor deze avond een evenwichtig en origineel programma samengesteld. Het concert wordt geopend met drie fuga’s van Robert Schumann, die allen gebouwd zijn op het thema BACH. Na dit eerbetoon aan de grote
Johann Sebastian Bach vervolgt van Leeuwen zijn programma met Cortège et
Litanie van de Franse componist Marcel Dupré. In het hart van het programma
staat de Suite Médievale van de eveneens uit Frankrijk afkomstige Jean Langlais.
Om luisteraars tegemoet te komen voor wie het Franse werk uit de twintigste eeuw
wat ‘zwaar’ is, omlijst van Leeuwen deze muziek met goed in het gehoor liggende composities uit Engeland. Van John Ireland klinkt het Menuetto-Impromptu
en Percy Whitlock is vertegenwoordigd met onder andere een feestelijke Fanfare
en een virtuoos Divertimento.
Als slotstuk van de avond staat deel 5 uit ‘Vallée des danses’ van de hedendaagse
Nederlandse componist Ad Wammes op het programma. Het bevat dansachtige
elementen en onregelmatige maatsoorten (zoals een 7/16 maat). Af en toe doet
het zelfs denken aan volksmuziek uit de Balkan!
Jaco van Leeuwen volgde orgellessen bij Adriaan Kousemaker en Kees van Eersel
en studeerde vervolgens orgel, piano (resp. bij Elly Kooiman en Theo Saris),
koordirectie en kerkmuziek aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te
Utrecht (diploma´s Docerend Musicus voor orgel en piano en einddiploma
Kerkmuziek). Hij vervolgde zijn orgelstudie bij Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam (diploma Uitvoerend Musicus).

Op maandagen om 19.00 uur
bidden we regelmatig het
rozenkransgebed;
de komende keren is dit op
26 maart, 9 en 23 april en op 7 mei.
U bent allemaal van harte welkom!

Aan de Internationale Zomeracademie voor Organisten te Haarlem volgde Jaco
van Leeuwen cursussen en masterclasses bij o.a. Marie-Claire Alain, Hans Haselböck, Daniel Roth en Montserrat Torrent. Hij won 1e prijzen op het Internationaal
Orgelconcours Utrecht (1988) en het Internationaal Hendrik Andriessen Orgelconcours (1992). Jaco is sinds 1986 als cantor-organist verbonden aan de Oude
Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen, alwaar hij ook het Vesperkoor Noordwijk dirigeert in de maandelijkse vespers. In 2007 ontving hij een koninklijke onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de Noordwijkse muziekcultuur.
Iedereen is van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen. De toegang tot het
concert is gratis. Na afloop is er een collecte om de onkosten te bestrijden.
Voor meer informatie: zie www.ademavrienden.nl

Voor in uw agenda:
Kerkenveiling St. Agatha
vrijdag 23 november 2018
Agathadiner
vrijdag 25 januari 2019
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Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal
Hoofdstraat 72-74 HILLEGOM Tel. 0252-515608
www.roelandjuweliers.nl

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
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& Urnen

Bondstraat 1 - Lisse

w w w. d e p r o e v e r i j l i s s e . n l
Meer en Duin 21-23 • Lisse
T: (0252) 413 308
www.bootnatuursteen.nl
www.memorieurnen.nl

Bruiloften, Verjaardagen, Condoleances, Vergaderingen etc.

persoonlijk
betrokken
stijlvol

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

Geef
voor
je kerk

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

