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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
---------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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Uw slaapkamer
Vroeger, als je althans de verhalen wil geloven, zou de Kerk zich ernstig bemoeien met wat er gebeurt in de slaapkamer van de gelovigen. Ik stel voor dat we weer
teruggaan naar die tijd! Ik maak me er daarbij minder zorgen over of er over 8 jaar
wel voldoende communicanten zullen zijn.
Op het nachtkastje van mijn oma lag altijd een boek. Een boek dat ze pakte
voordat ze ging slapen. Een boek waar ze door bladerde als ze slapeloze nachten
had als ze tobde over dingen waarover oma’s tobben. Dat boek gaf haar steun en
inspiratie, zei ze me, toen ik haar eens vroeg waarom dat boek daar steeds lag.
Een van de zaken waar ik het meeste spijt van heb, is dat ik vergeten ben welk
boek dat was.
Ik wil u een boekje voor uw nachtkastje aanraden. Een boekje dat u kan inspireren
als u tobt over het leven. Het is niet lang. Als u doorleest, hebt u het in 3 uur uit.
Het maakt u vrolijk, en u weet wat u de volgende dag moet doen. Het komt van
de Kerk, en het is een onverdeeld positief verhaal!
Ik raad u aan om de nieuwe brief van de Paus “Verheugt u en juicht” zo snel
mogelijk aan te schaffen zodra de vertaling er is. In deze brief geeft Paus Franciscus een persoonlijke en directe oproep tot heiligheid in de moderne wereld.
Heiligheid die er niet uit bestaat dat je als bisschop, priester of religieus iets bijzonders doet, maar heiligheid die bestaat uit de houding en de acties van heel
gewone gelovigen. Van ouders die met veel liefde hun kinderen groot brengen en
van mannen en vrouwen die hard werken om brood op de plank te brengen.
Werken die verricht worden omdat ze voor God bedoeld zijn en aan Hem opgedragen mogen worden. De Paus vraagt om in de schoenen van de ander te gaan
staan, om je comfort zone te riskeren om je kinderen een toekomst te geven.

De brief van de Paus is
persoonlijk en direct.
Ik gun het een plaats op
uw nachtkastje. Deze
brief zal u helpen om
niet te tobben, maar de
volgende dag met Inspiratie uw heilige taken op
te pakken:
“Verheugt u en juicht!”.
Frank Mélotte, 06 54 615 979

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Kopij voor de editie Juni/Juli, die door zal lopen t/m 5 augustus, ontvangen
we graag uiterlijk op 4 juni via:

wilskracht@rkwb.nl
Graag tekst als Word document en foto's apart in een JPG bestand. Bedankt!
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Geschenk en mysterie
Over het priesterschap bij gelegenheid van twee priesterjubilea
Op zondag 3 juni zal pastoor Franken zijn 25-jarig priesterjubileum vieren met de
hele parochie. Op zondag 9 december zullen we mijn 12,5 jarig priesterjubileum
met de parochie vieren. Twee priesterjubilea in onze parochie in één jaar!
De H. Paus Johannes Paulus II schreef een boek n.a.v. zijn 50-jarig priesterschap met als titel: ‘Geschenk en mysterie’. Dat is een treffende typering van het
priesterschap. De H. Pastoor van Ars zei het zo: “De priester is niet priester voor
zichzelf. Hij geeft zichzelf geen absolutie (vergeving). Hij dient zichzelf geen sacramenten toe. Hij is niet voor zichzelf, hij is er voor u”. Het priesterschap is een
geschenk van God aan de geloofsgemeenschap.
De H. Paulus schrijft: “Men moet ons dus beschouwen als helpers van
Christus, belast met het beheer van Gods mysteries” (1 Kor. 4,1). De priester is een
dienaar van Jezus en aangesteld als beheerder van Gods mysteries. Wat zijn die
mysteries dan? O.a. de geloofsleer en de sacramenten kunnen we daaronder
verstaan. De priester is er niet de eigenaar van maar beheerder, met de bedoeling
de mysteries van God aan de mensen te openbaren.
Kardinaal Kasper schreef een boek met als titel: ‘Dienaar van de vreugde.
Leven als priester, dienen als priester’. Dit verwijst naar Paulus woorden “Niet
dat wij heer en meester zijn van uw geloof; in het geloof staat gij vast genoeg. Wij
willen slechts bijdragen tot uw vreugde” (2 Kor. 1,24).
De priester Henri Nouwen schreef het boekje ‘Een levende heenwijzing, dienst en
gebed in herinnering aan Jezus’. We mogen de priester zien als evangeliedienaar
die naar Jezus wijst. Aan de hand van gedachten uit dit boekje zal ik proberen
mijn invulling van het priesterschap te schetsen.
1. De priester als genezende heenwijzing. Hij bevordert innerlijke genezing
door mensen aan de Christus te herinneren. Dit doet hij door de wonden uit iemands verleden te accepteren en ze één geheel te maken met de wonden van de
hele mensheid, wonden die Jezus zelf aan het kruis heeft opgelopen. Zo verbindt
hij onze wonden met het lijden, sterven en verrijzen van Jezus. Uiteindelijk is het
Christus in ons van wie de genezing en het herstel komt.
2. De priester als steungevende heenwijzing. De priester kan steun zijn in
aanwezigheid maar ook in afwezigheid. In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn
leerlingen: “Het is goed voor u dat Ik heenga; want als Ik niet heenga, zal de
Helper niet tot u komen. Nu Ik wel ga, zal Ik Hem tot u zenden”. Met de Helper
bedoelt Jezus de H. Geest. Hier zegt Jezus aan zijn dierbare vrienden dat Hij hen
na zijn dood zal steunen als ze Hem in de Geest blijven herinneren. Zo kan een
herinnering aan het bezoek van de priester zelfs nog meer steun geven dan het
bezoek zelf. Het weer gaan van de priester schept ruimte voor de Geest die Jezus
u zendt en die u steun kan geven. Geef de Geest dus volop de ruimte als de
priester gesproken heeft!
3. De priester als leidinggevende heenwijzing. In een tijd van tegenspoed
en duisternis kunnen goede herinneringen ons nieuwe hoop en vertrouwen geven.
Dan bieden goede herinneringen ons ook leiding. De grote profeten van Israël
hebben in het Oude Testament hun volk geleid door ze terug te laten denken aan
hoe God hen telkens bevrijd heeft. Daarbij riepen ze het volk ook op zich telkens
tot God te bekeren. De priester daagt door confrontatie ook uit tot belijdenis van
zonden. Hij inspireert door mensen te herinneren aan het oorspronkelijke plan
van God. Zo geeft hij leiding aan de gemeenschap die God hem heeft toevertrouwd.

In dit blad onder meer.....
4. God is echt!
Hoe kom ik daar achter? (slot)
5. Kom je op mijn feest?
8. Ga mee op bedevaart!
9. Jaar van Gebed
11. Voor onze jongeren
Kortom; voor elk wat wils in onze
mooi, boeiende, parochie in het hart
van de Bollenstreek!
Veel leesplezier met deze
extra dikke feesteditie.

Pastoor Franken
gefeliciteerd!

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

Ik sluit af met de woorden van de H. Pastoor van Ars: “Gaat te biecht bij Maria of
bij een engel. Zullen zij u van uw zonden ontslaan? Nee. Tweehonderd engelen
zijn niet in staat één zonde te vergeven. Een priester, hoe min hij ook is, kan dat;
hij kan u zeggen: “Gaat in vrede, ik vergeef u”. De heilige Maagd kan haar Goddelijke Zoon niet doen neerdalen in de H. Hostie. De priester kan zeggen: “Dit is
mijn Lichaam”. Met recht en reden wordt hij dan ook ‘een alter Christus’, een
andere Christus, genoemd.
Kapelaan Stephan Kuik
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Wat vooraf ging
Helpt bidden om de stress van het leven
te verminderen? Wat is gebed eigenlijk?
Wat is eigen aan christelijk gebed? 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. Gebed is gewoon een gesprek
met Christus. Spontaan heb ik de neiging een hoop tegen Christus te vertellen. Maar in een relatie is het essentieel
dat ik ook naar de ander luister. Hoe
luister ik naar God? We luisteren naar
God als we nadenken over wat Hij over
zichzelf geopenbaart heeft in Jezus
Christus. In de katholieke kerk noemen
we dit meditatie. Dat is niet iets engs.
Het is nadenken over wat we weten
over de persoon van Christus. Uit de
Bijbel en uit de tweeduizend jaar oude
en zeer rijke traditie van de kerk kunnen
we heel veel leren over zijn persoon.

Nieuwe bewoner
pastorie De Zilk
Lange tijd woonde pastoor Buskermolen in de pastorie in De Zilk.
Zoals bekend heeft Ron van Maris
de pastorie tijdelijk kunnen bewonen. Maar de pastorie is oorspronkelijk gebouwd als ambtswoning:
de woning en werkplek voor de
pastoor en kapelaans.
Kapelaan Kuik
Over enkele maanden begroeten we
daarom kapelaan S. Kuik als nieuwe bewoner. Kapelaan Kuik gaat
op de bovenverdieping van de pastorie wonen. Dat gebeurt op verzoek van het parochiebestuur,
omdat zijn huidige pastoriewoning
in Hillegom voor andere parochiële
doeleinden bestemd is.
Wij wensen onze kapelaan veel
geluk in de pastorie en hopen dat
hij zich snel thuis voelt in de Zilkse
gemeenschap.
Het parochiebestuur heeft met Ron
een goede oplossing gevonden. Wij
wensen hem veel geluk in zijn nieuwe woning.
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God is echt! Hoe kom ik daar achter? (slot)
In een relatie is het essentieel dat ik ook naar de ander luister. Hoe luister ik naar
God? We luisteren naar God als we nadenken over wat Hij over zichzelf geopenbaart heeft in Jezus Christus.
In de katholieke kerk noemen we dit meditatie. Het is nadenken over wat we weten
over de persoon van Christus. Uit de Bijbel en uit de tweeduizend jaar oude en
zeer rijke traditie van de kerk kunnen we heel veel leren over zijn persoon.

In onze tijd worden wij opgeslorpt door talloze activiteiten en bezigheden.
Paus Benedictus XVI zegt daar het volgende over: “In onze tijd worden wij opgeslorpt door talloze activiteiten en bezigheden, zorgen en problemen; men probeert
dikwijls de dag te vullen, zonder een ogenblik stil te staan en na te denken en zijn
geestelijk leven, het contact met God te voeden.(…)
De heilige Augustinus vergelijkt de meditatie van de mysteries van God met het
opnemen van voedsel en gebruikt een woord dat in heel de christelijke traditie
terugkeert: “herkauwen”, dat wil zeggen dat de mysteries van God voortdurend
in ons moeten weerklinken zodat we er vertrouwd mee worden, ons leven richting
geven, ons voeden zoals het nodige voedsel ons voedt. (…)
Mediteren betekent dus in ons een toestand van stille overpeinzing creëren, van
innerlijke stilte, om na te denken(…). We kunnen op verschillende manieren
“herkauwen”, bijvoorbeeld door een kort stukje uit de Heilige Schrift te nemen,
vooral uit de Evangeliën, de Handelingen van de Apostelen, de Brieven van de
apostelen, of ook een bladzijde van een geestelijke schrijver die ons dichter bij
Gods werkelijkheid en bij onze tijd brengt. (Benedictus XVI, Algemene Audientie
17 augustus 2011)

Als je nat wilt worden, moet je in het water springen.
Benedictus XVI heeft het over een toestand van stille overpeinzing! Maar hoe vind
ik daar de rust voor? C.S. Lewis schrijft daarover: “Zowel goede als slechte dingen
krijg je door een soort besmetting. Als je warm wilt worden moet je bij het vuur
gaan staan; als je nat wilt worden moet je in het water springen. Als je vreugde,
kracht, vrede, eeuwig leven wilt, moet je in de
buurt gaan staan van, of zelfs doordringen in,
dat wat deze dingen heeft. Het zijn niet een soort
prijzen die God zomaar aan iedereen kan uitdelen als Hij dat wil. Ze zijn een grote fontein van
kracht en schoonheid, die uit het hart van de
werkelijkheid omhoog spuit. Sta je er dichtbij,
dan wordt je nat gesproeid; zo niet, dan blijf je
droog.”
Jezus zegt: “Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan
de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed
niet verliezen.” (Joh 14,27)
Zou dit kunnen betekenen dat alleen bij God echt innerlijke vrede te vinden is?
Augustinus zei het al: “Onrustig is ons hart, tot het rust vindt bij U Heer.”
Om deze vrede te vinden moet je volgens Lewis dicht bij God in de buurt staan.
Dat brengt vrede. Als katholiek kun je vrede vinden door het ontvangen van de
H. Communie. Dan komt God heel dicht bij je! Maar wat Lewis schrijft, geldt
natuurlijk ook voor gebed. Gebed is een weg naar vrede!
Als je nat wilt worden, moet je in het water springen. Je kunt er eindeloos over
nadenken, maar de manier om de vrede van God te ervaren, is het gewoon maar
te proberen.
Pastoor Franken

Parochie Heilige Willibrordus
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Zondag 3 juni:
25-jarig priesterjubileum pastoor Franken
Op 5 juni 1993 is het 25 jaar geleden dat pastoor Franken tot priester is gewijd. Dit priesterjubileum willen we vieren en wel op zondag 3 juni.
De parochianen van alle locaties nodigen we hierbij van harte uit om dit feest
mee te vieren.
Die zondag is er om 10.00 uur een feestelijke Eucharistieviering in de
St. Agathakerk. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door een parochiebreed koor onder leiding van Fabian Haggenburg.
Aansluitend aan deze viering is er gelegenheid de pastoor te feliciteren in de
tuin achter de kerk waar de koffie klaar staat. Daarnaast wordt er ook een
hapje en een drankje geserveerd. Voor de kinderen is er natuurlijk limonade,
er is een springkussen en er worden spelletjes georganiseerd.
We sluiten deze feestelijke dag af rond 15.00 uur.
Als u pastoor Franken iets wil schenken, dan graag, op zijn verzoek, een bijdrage aan het project "Alleen God interesseert zich voor ons" van Stichting
Kerk in Nood, dat zij in de Centraal Afrikaanse Republiek uitvoert.
Hiervoor is het volgende IBAN nummer beschikbaar:
NL 05 RABO 0328 86 5273 ten name van parochie H. Willibrordus met vermelding van: Jubileum pastoor Franken.
Meer informatie over dit project is te vinden op pagina 10 van deze Wil’skracht. Het ligt in de bedoeling het cadeau in de vorm van een cheque na de
koffie aan de pastoor te overhandigen.
Wij hopen velen van u op zondag 3 juni te ontmoeten!
Met vriendelijke groeten,
Bestuur van de parochie Heilige Willibrordus

Bedankt Maria
Bedankt, Maria,
dat u ja hebt gezegd
terwijl u voelde
dat er veel van u werd gevraagd.
Bedankt, Maria,
dat u ja hebt gezegd
en u zo tot dienstmeisje
hebt willen maken van God.
Bedankt, Maria,
dat u ja hebt gezegd
en zo hebt gekozen
voor de bedoelingen van God.

Indien u geen eigen vervoer hebt om naar het jubileumfeest van pastoor
Franken te komen hopen wij dat u in uw omgeving iemand kan benaderen
om mee te rijden.
Als dit niet lukt kunt u de volgende personen bellen voor hulp:
De Zilk: André van Saase - 06 20866505
Hillegom: Corine Heins 06 13730692
Lisse:
Arnold van Berkel - 06 83520178

Wij vragen u:
help ons ook ja te zeggen,
want uw verhaal is ons verhaal,
omdat ook wij
in het leven van elke dag
de wereld mogen
en moeten verlossen,
in naam van uw zoon Jezus.
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Pastoor R. Franken:
“Laat je de hoop niet ontnemen.
Christus houdt van ons.”

Hoe wordt je geloof gevormd?
Hoe wordt en werd het geloof van pastoor R. Franken
gevormd? Met zijn 25-jarig priesterjubileum in zicht,
hebben we een gesprek met onze pastoor.
“Het werd voor mij duidelijk, hóe belangrijk het geloof wel moest zijn, door mijn
vader. Een paar weken na mijn eerste heilige Communie gebeurde er iets wat ik
nooit vergeten ben. Het was zondag en ik mocht de Communie ontvangen. Ik loop
terug naar onze plaats, en zie mijn vader geknield, zijn gezicht in zijn handen en
intens in gebed. En iedereen die om hem heen zat, was stil! Ik kon alleen maar
denken: de Communie is heel belangrijk. Dat moet wel! Dat kan niet anders
wanneer ik mijn vader zo zie bidden.”
“Die ervaring met mijn vader, heeft veel meer indruk op mij gemaakt dan de
gehele voorbereiding op mijn eerste heilige Communie. Die stelde toen, we praten
eind jaren ’60, ook niet zo veel voor. Sterker nog, zelfs een goede voorbereiding
kan het vaak niet winnen van een goed voorbeeld van je ouders.”
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Uit een beroepskeuzetest kwam zijn interesse voor het priesterschap al naar voren,
maar omdat hij nog erg jong was, ging Franken op kamers wonen om rechten in
Leiden te studeren. “Tijdens die tijd, sprak ik veel met vrienden en huisgenoten
over serieuze zaken: “Wie is Jezus Christus? Waarom is het kruis belangrijk?”
Ik was onder de indruk van de kennis van het geloof van veel protestantse
vrienden, maar realiseerde me ook de rijkdom van de katholieke traditie.”
Op 5 juni 1993 wordt Franken met 5 anderen, waaronder pastoor van Leeuwen,
gewijd. Hij denkt met veel plezier terug naar zijn eerste jaren als kapelaan:
“Wel priester, maar (nog) geen pastoor, dat is een mooie periode. Ik wijs daar de
studenten van Vronesteyn, waar ik geestelijk begeleider ben, ook op. Als pastoor
vragen veel organisatorische zaken je aandacht. Terwijl je liever meer pastoraal
bezig wilt zijn.”
Het persoonlijk gebedsleven is belangrijk voor pastoor Franken: “Toen ik in mijn
eerste parochie opgeslokt werd door ‘gedoe’, realiseerde ik me dat ik tijd moest
nemen voor gebed. Anders word ik erg chagrijnig en maak ik mezelf en anderen
ongelukkig. Ik bid nu het getijdengebed op een aparte plaats in mijn woonkamer
voor een Maria-icoon. Dat geeft me kracht om mijn werk te doen. Als de kerk niet
té koud is, zit ik daar natuurlijk ook graag.”
Heel optimistisch is Franken niet over Geloof in Nederland: “Er is heel weinig
kennis over geloof. De rijkdom en de schoonheid en de waarheid van de Traditie,
daar is men totaal onwetend over. Veel mensen zeggen "wij weten al hoe het zit,
en wij hebben afgehaakt qua geloof’.”
Franken: “Mensen die dat zeggen, doen alsof ze het Christendom uitgeprobeerd
hebben en het Christendom gefaald heeft. Maar hébben ze dat uitgeprobeerd? Of
moet dat nog gebeuren? Een goede catechese is belangrijk om je uit die houdgreep
van onwetendheid te ontworstelen.”
Franken: “De Kerk moet zich daarom blijven concentreren op de vraag waarom
we hier zijn, en waar we naar toe gaan en hoe je zo als mens leeft, dat je tot God
komt. We moeten de mensen veel meer duidelijk maken wat de basisboodschap
van ons geloof is: Wie is Christus voor ons?”
Díe boodschap moeten we naar buiten brengen. “Paus Franciscus zegt niet voor
niets: je moet naar de schapen ruiken. Je moet naar buiten om te evangeliseren!
Daar moeten we alle middelen voor gebruiken: alle activiteiten van onze parochie
moeten zich daar op richten. We moeten de schaamte om over Jezus te praten écht
achter ons laten.”
Franken benadrukt dat dit niet een taak is, die exclusief voor het pastorale team
is voorbehouden. Iedere katholiek heeft hier een rol en via alle middelen. “De
jongere generaties, geboren in de jaren ’60 en daarna, kunnen helpen. Bijvoorbeeld
door uit te stralen dat het goed is om in de kerk te zijn en dat je blij kan worden
van je geloof.”
Franken ziet ook een belangrijke rol voor moderne media om de rijkdom van ons
geloof en onze traditie begrijpelijk te maken voor ‘mensen van nu’. Franken heeft
daar een positief gevoel over: “Uiteindelijk is de Kerk van de Heer en is de toekomst
in de handen van de Heer en dáárom gaat het lukken. Onze persoonlijke inbreng
daarbij is nodig, maar zeker niet bepalend.”
Franken is zich ervan bewust dat Hoop een essentieel onderdeel van het christendom is. “Dat houdt me ook wel overeind in tijden dat je pessimistische geluiden
over de kerk hoort of leest in de media.”
Frankens persoonlijke devotie is nu gericht op de opdracht die wij als katholieken
allemaal hebben: onze roeping om heilig te zijn. “Ik houd daarbij de woorden van
Heilige Elisabeth van de Heilige Drie-eenheid in gedachten: Het zou het mooiste
zijn als Onze Lieve Heer in mijn leven de kans krijgt om nog een keer aanwezig
te zijn op aarde.” De hoop dat dat mag gebeuren inspireert Franken.

Hartelijk
Gefeliciteerd!
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'Het bekendste bedevaartsoord in het bisdom
Rotterdam!'
Bedevaart naar Brielle met één van onze koren!

Al een aantal keer zijn we vanuit onze parochie op bedevaart gegaan naar Brielle.
Hier bevindt zich de bedevaartskerk op de plaats waar de 19 broeders en paters
in 1572 vanwege hun geloof werden opgehangen.

Bedevaarten steeds
meer in trek
Hoewel de ontkerkelijking in heel
Europa nog steeds doorzet, zijn de
meeste bedevaartsplaatsen onverminderd populair en nemen de
aantallen pelgrims in bijvoorbeeld
Rome en Lourdes zelfs toe.
Dit heeft enerzijds te maken met
verbeterde reismogelijkheden maar
ook met de diepe ervaringen die
pelgrims opdoen op hun reizen.
Zowel tussen God en mens als tussen mensen onderling kan er heel
veel gebeuren tijdens een pelgrimstocht.
Ook in deze Wilskracht kunt u
lezen over de mogelijkheden om
dichtbij en veraf op bedevaart te
gaan.

Bevaart KBO
naar Den Bosch
KBO-Zuid-Holland organiseert een
bedevaart en wel op zondag 29 mei.
De kosten zijn € 49,50. Daarvoor
krijgt u: busvervoer, koffie met iets
lekkers, een Eucharistieviering in
de Sint-Janskathedraal, Marialof en
afsluiting met een diner in Vught.
Lunch is voor eigen rekening en op
eigen gelegenheid.
Aanmelden kan tot 10 mei bij uw
plaatselijke KBO-afdeling. Na die
datum krijgt u de opstapplaats en
tijd door. Bel voor verdere informatie met M. Ameling 010-2264376 of
R. van Tol 071-4014744.
U bent van harte welkom.
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De Nationale Bedevaart zal dit jaar plaatsvinden op 7 juli. Met vele pelgrims uit
het hele land zullen we samen met de bisschop en vele priesters de Eucharistie
vieren. Het thema is dit jaar ‘Volharden in gebed’. Dit thema sluit aan bij het “Jaar
van Gebed” dat onze bisschop heeft uitgeroepen in ons bisdom.
Het programma ziet er als volgt uit:
11.00 uur
13.30 uur
14.30 uur
15.30 uur

Eucharistieviering; m.m.v. Canticum Novum
Rozenkransgebed / jongerenprogramma
Kruisweg
Vesperviering met processie en pelgrimszegen

Voor de jongeren is er tijdens het rozenkransgebed een ‘parallelprogramma’, met
de bisschop.
Jullie, jongeren, worden dus heel bijzonder uitgenodigd om mee te gaan!
De marteldood van de Martelaren van Gorcum is ook vandaag de dag nog actueel.
Ook in deze tijd zijn er vele christenen die vanwege hun geloof in Christus worden
vervolgd of gedood. Ook binnen onze eigen parochie zijn er mensen die dit aan
den lijve ondervonden hebben en zijn gevlucht naar ons land.
De bus zal ook deze keer weer vanaf de vertrouwde locaties vertrekken.
Om 8:30 uur vanaf de St. Jozef en Martinuskerk, Hoofdstraat 27, Hillegom.
Rond 8:45 uur vertrekt de bus vanaf de St. Agathakerk, Heereweg 277, Lisse.
Rond 18:00 uur zullen we weer in de Bollenstreek terug zijn.
De kosten bedrage € 15,- per persoon. Als dit een probleem is dan horen wij het
graag. We zoeken dan naar een andere oplossing.
Ga mee en meld je snel aan bij het secretariaat of via diaken@rkwb.nl.
We zien je in Brielle!

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Jaar van Gebed
Tijdens de koffieochtend, van 20 maart in het Paus Franciscus Huis, heeft onze
bisschop mgr. van den Hende een inleiding gegeven over het Jaar van Gebed.
Als u er niet bij was heeft u écht iets gemist. We zijn aan het denken gezet over
ons eigen gebedsleven en over de momenten van gebed in de parochie.
Met de vragenronde kwam naar voren dat er, met name via de Wil'skracht, meer
gewezen zou kunnen worden op de momenten van gebed in onze parochie. In
deze editie kunt u de verschillende momenten en locaties van het bidden van het
Rozenkransgebed vinden.
Verder plaatsen we hieronder, op veler verzoek, de oefening van Berouw.
Heeft u ook een verzoek? Laat het ons gerust weten via wilskracht@rkwb.nl of via
Marianne Heemskerk 415312.

Oefening van Berouw
Barmhartige God,
ik heb spijt over mijn zonden,
omdat ik uw straffen heb verdiend;
maar vooral, omdat ik U,
mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed,
heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof,
met de hulp van uw genade,
mijn leven te beteren en niet meer te zondigen.
Heer, wees mij zondaar genadig!

Nieuwe gebedskalender
Neem jij met Pinksteren ook onze nieuwe gebedskalender mee?
Hij zal dan klaar liggen in al onze parochiekerken!

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.
Op maandagen om 19.00 uur bidden we regelmatig het
rozenkransgebed; de komende keren is dit op
28 mei en 11 en 25 juni.

Iemand die luistert....
Hoe aandachtiger en innelijker
mijn bidden werd,
hoe minder ik te zeggen had.
Op het laatst werd ik helemaal stil.
Ik werd
- en dat is misschien nog een
grotere tegenstelling met spreken ik werd iemand die luisterde.
Eerst dacht ik
dat bidden spreken was.
Maar ik leerde dat bidden niet
louter zwijgen is maar luisteren.
Zo is het;
bidden wil niet zeggen:
zichzelf horen praten,
bidden wil zeggen:
stil worden en stil zijn
en wachten
tot
de biddende mens
God hoort.
Sören Kierkegaard (1813-1855)

U bent allemaal van harte welkom!
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Wereldjongeren dagen in Panama
Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord (Luc. 1:38)
De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld.
Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het rooms-katholieke geloof te vieren. Sinds 1984 vindt deze wereldwijde ontmoeting iedere
drie jaar plaats in of bij een grote stad, afwisselend in Europa en elders in de
wereld. De laatste edities waren in Krakau, Rio de Janeiro en Madrid.
Voor de eerste keer in de geschiedenis worden de Wereldjongerendagen gehouden
in Midden-Amerika, van 22 tot 27 januari 2019 in Panama-stad. Paus Franciscus
nodigt jongeren uit de hele wereld uit om samen te komen in Panama om het
katholieke geloof te vieren, (verder) te ontdekken en te verdiepen. Iedereen tussen
18 en 30 jaar, gelovig of ongelovig, protestant of katholiek is van harte welkom
om met de Nederlandse reis ‘Discover your identity’ mee naar Panama te gaan en
de WJD te beleven. De Wereldjongerendagen worden georganiseerd in de Panamese zomer, de vakantieperiode in januari. Het land heeft een prachtige natuur
en bijzonder gastvrije mensen, die er trots op zijn om de WJD te organiseren voor
honderdduizenden jongeren.
Bezoek voor meer informatie of om je aan te melden voor één van de 4 reizen
vanuit Nederland www.wjd.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober 2018.
Vol=vol. Voor elke optie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Cadeau voor pastoor Franken

Kom, Heilige Geest
Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen
het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal
herschapen worden;
en Gij zult het aanschijn van de
aarde vernieuwen.
Laat ons bidden:
God, Gij hebt de harten van uw
gelovigen door de verlichting van
de Heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn
vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

De meesten van ons hebben in de Bollenstreek gelukkig weinig materiële zorgen.
Wilt u pastoor Franken i.v.m. zijn jubileum iets geven, dan wil hij graag uw aandacht vragen voor het volgende goede doel dat via stichting ‘Kerk in Nood’ geholpen kan worden:
"Alleen God interesseert zich voor ons"
De volgende informatie is van hun website overgenomen;Priesters en religieuzen in de
Centraal Afrikaanse Republiek helpen met gevaar voor eigen leven de mensen die
door gevechten van huis en haard zijn verdreven. Helpt u hen?
Sinds 2013 heerst er in de Centraal Afrikaanse Republiek een quasi-burgeroorlog.
Het is moeilijk om het overzicht te behouden over alle gewapende groeperingen
die hier actief zijn. Hun namen verschillen, maar hun misdaden zijn overal dezelfde: ze plunderen, brandschatten, verkrachten, ontvoeren en vermoorden. De
vertegenwoordigers van de overheidsinstanties en van de politie waren niet zelden de eersten die zichzelf in veiligheid brachten nog voor de rebellen naar de
steden oprukten. Alleen de Kerk is gebleven.
Talrijke priesters en kloosterlingen hebben zich met gevaar voor hun eigen leven
ingezet om de weerloze bevolking te beschermen. Het bisdom Alindao, in het
zuiden van het land, was in mei en juni 2017 het schouwtoneel van hevige gevechten. Een groot deel van de inwoners van de getroffen plaatsen is op de vlucht
geslagen. De mensen waren voordien al arm en slaagden er slechts met moeite in
om van de hand in de tand te leven, maar nu zijn ze gewoonweg alles kwijt.
De Kerk moet voor alles zorgen
De mensen verwachten alle heil van God en van de Kerk. Van andere zijden is er
amper hulp te verwachten. Een gelovige zegt: “Overal elders worden de mensen
geholpen, maar hier interesseert men zich maar zeer matig voor de dramatische
toestand waarin wij ons bevinden. Gelukkig is de Katholieke Kerk er om ons bij
te staan. De bisschop neemt het absolute voortouw om een oplossing te vinden
voor de crisis waarin het land verkeert.”
Om de gevluchte mensen, onder wie ook heel veel kinderen, te kunnen helpen,
heeft de bisschop echter hulp en financiële steun nodig, zodat hij 3.000 mensen
van het meest noodzakelijke kan voorzien. Kerk in Nood wil hem niet in de steek
laten. Voor € 10 kunnen we een gezin van een voedselpakket voorzien.
(zie pagina 5 voor het speciale bankrekeningnummer!)
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Hemelvaartsbrunch RKJ Lisse
Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, organiseert RKJ Lisse een Hemelvaartsbrunch! Na de Mis zullen wij gezellig met elkaar Hemelvaartsdag gaan vieren op
de zolder van de RKJ. Iedereen neemt dan iets te eten mee. Kijk voor meer informatie in de weekagenda, op onze Facebook-pagina en in onze WhatsApp-groep.
Hopelijk zien wij je dan!
Zit je nog niet in de WhatsApp-groep van RKJ Lisse en zou je graag ook via WhatsApp
op de hoogte blijven van onze activiteiten? Stuur dan een berichtje naar Sophie 06-28 40
57 97.

Er zingt iets rond in onze
Willibrordusparochie…
De parochie H. Willibrordus kent meerdere koren: een aantal dameskoren,
gemengde koren, een middenkoor en
zelfs een kinderkoor. Stuk voor stuk
stralen deze koren enthousiasme uit.
Zingen is namelijk een ontspannende,
uitdagende en gezellige sociale bezigheid. En in de context van de kerk
brengt het nog diepgang en muzikale
vaardigheden met zich mee ook. Wie
wil dat nou niet?
Speciaal voor de doelgroep van tussen
ongeveer 20 en 45 jaar oud wordt nu een
eigentijds jong koor opgericht. Want
juist deze doelgroep kent in het dagelijks leven een grote hectiek van de
combinatie van werk en/of studie en/
of gezin. Een vast moment van ontspanning door in samenwerking met anderen muzikaal bezig te zijn is dan een
welkome afwisseling.
Het koor zal minimaal vier keer per jaar
een H. Mis in één van de parochiekerken opluisteren. Het repertoire wordt
voor deze gelegenheden gekozen, zoals
gospelliedjes, Taizé-liederen, maar ook
Gregoriaanse, opwekking en moderne
muziek. De eerste repetitie staat voor na
de zomervakantie gepland. Tot die tijd
wordt er achter de schermen volop gezocht naar een dirigent en mensen die
het koor instrumentaal kunnen ondersteunen.
Iedereen die geïnteresseerd is, kan vrijblijvend een bericht sturen naar sechillegom@rkwb.nl, t.a.v. Lizette Romijn
met als onderwerp: ‘nieuw koor’. Vermeld hierin ook de locatie van herkomst
en of je een muziekinstrument bespeelt.
In de Wil’skracht wordt de komende
maanden gepubliceerd over de ontwikkelingen rondom het nieuwe koor.
Heel graag tot na de zomervakantie!
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Kerkproeverij 2018
Weet u het nog? Vorig jaar kreeg iedereen na de Mis een kaartje mee om vrienden,
buren, familie of de dame achter de kassa uit te nodigen mee te gaan naar de kerk:
de Kerkproeverij. Het was een fantastisch evenement waaraan duizenden mensen
in Nederland hebben meegedaan. Ook vanuit onze parochie zijn mensen door
velen van u uitgenodigd om mee te gaan. En een heel aantal zijn ook daadwerkelijk gekomen.
Het idee is dat iedereen iemand uitnodigt om mee te gaan naar de kerk in het
weekend van 15 en 16 september. Hierdoor kunnen we anderen laten zien
waarom het geloof, en het gaan naar de kerk, voor velen van ons zo belangrijk is
en kunnen we dit met hen delen.

Inzameling naaimachines en gereedschappen
Ook dit jaar organiseert de Werkgroep MOV weer de inzameling
van naaimachines en gereedschappen voor projecten in Afrika.

De Kerkproeverij wordt georganiseerd door de landelijke Raad van Kerken. Op
6 april was een landelijke inspiratiedag in Hilversum. De Raad van Kerken heeft
in de KRO-NCRV een partner waardoor ook in de media veel aandacht is voor dit
project. Leo Fijen presenteerde de dag en onder de sprekers en workshopbegeleiders was ook onze eigen diaken Iwan Osseweijer. Hij deelde onze eigen aanpak
met vele anderen en deed zelf ook ideeën op voor onze eigen Kerkproeverij. Heeft
u ook nog leuke ideeën? Laat het ons weten! Meer informatie vind u op de facebookpagina van Kerkproeverij2018.
Denkt u alvast na over wie u gaat uitnodigen voor 15 of 16 september?

Inzameling vindt plaats op zaterdag 16 juni tussen 10.00 en 13.00 u.
bij Mariaoord, Mariastraat 28 in
Hillegom, Zilkerduinweg 372 en
speeltuin de Duinrand in De Zilk.
Tussendoor kan op woensdagmiddag tussen 2 en 5 uur worden gebracht naar Mariaoord (ingang aan
de achterkant).
Gevraagde goederen:
Naaimachines en breimachines
(compleet), vakmansgereedschap
voor timmerman, metselaar, loodgieter, elektriciën, schoenmaker,
fietshersteller, automonteur, metaalbewerker en voor de land- en
tuinbouw. Rolstoelen, rollators,
krukken en fietsen worden ook gevraagd.
Wie niet in staat is zelf te brengen
kan contact opnemen met:
Hein Langeveld 0252-516906 of
Joke Zonneveld 06-1309 6656
Zie voor verdere info: www.vraagenaanbodinternationaal.nl

Maria Morgenster
“Tegenwoordig zie je geen zusters meer!” hoor ik vaak zeggen. En inderdaad er
zijn minder religieuzen dan 60 jaar geleden, maar toch zie je de laatste decennia
nieuwe congregaties ontstaan waarvan de zusters of broeders herkenbaar gekleed
zijn. De Blauwe Zusters zijn daar een bekend voorbeeld van.
Een ander voorbeeld zijn de zusters Maria Stella Matutina (Maria Morgenster).
Het is een nog jonge congregatie waarvan een klooster in ons bisdom staat, in
Dordrecht. Een aantal jongeren van onze parochie hebben uitgebreid met deze
zusters kennisgemaakt tijdens de Wereld Jongerendagen in Krakau. Twee zusters
hebben zich toen bij de groep van het Bisdom Rotterdam aangesloten.
De zusters zijn nu met een flink aantal jonge zusters en gaan daarom ook hun
klooster verbouwen. Voor dit project, maar ook voor het werk met jongeren,
hebben zij geld nodig. Ze leven van giften en van de verkoop van eigengemaakte
artikelen.
Op 26 en 27 mei komen de zusters naar onze parochiekerken om artikelen te
verkopen ten bate van hun klooster en werk.
Dus: neemt u extra geld mee? Ze nemen prachtige spullen mee!
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis,
kom eens gezellig langs!

Laarzenpad - Keukenhofbos - Bollenstreek
Dinsdagochtend 8 mei, zal André van de Lans
een presentatie, met prachtige fotoreportage,
geven over de wandelingen die hij samen met
anderen onderneemt in ons mooie Lisse. Wandelingen zoals het Laarzenpad, het Keukenhofbos,
de bollenvelden, het duin etc.
Het belooft een kleurige ochtend te worden. U
bent om 10.00 uur van harte welkom!

Lourdesfilm: 'Ik heet Bernadette'
Als voorbereiding op de reis naar Lourdes en voor iedereen die wat meer te
weten wil komen over de verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous
in 1858 organiseren we een filmavond!
De Lourdesfilm heeft de titel: 'Je m’apelle Bernadette': 'Ik heet Bernadette'.
De film gaat over het leven van Bernadette Soubirous; de gebeurtenissen in
Lourdes zijn in deze film mooi en met veel zorg weergegeven. Bernadette is
een alledaags meisje, niet overdreven, wel vroom, zelfs een tikje brutaal en ze
heeft humor. De film is voor iedereen, of je naar Lourdes gaat of niet, zeer de
moeite waard om te kijken.
Op 18 mei om 19.30 wordt de film gedraaid. U bent van harte uitgenodigd!
Op deze avond is er ook informatie te verkrijgen over de Lourdesreis met de
parochie; van 1 t/m 6 september 2018.

Paulus bij inloopochtend
Op dinsdag 5 juni zal ik een inleiding geven over de apostel Paulus. Aanleiding
is het hoogfeest van de heiligen Petrus en Paulus dat we op 29 juni vieren. Paulus
is een van de meest fascinerende en controversiële figuren uit de Bijbel. Eerst wilde
hij de christenen uitroeien. Na een confronterende ontmoeting met Christus in een
visioen werd hij de grootste verkondiger van het evangelie van Jezus.
Paulus is vlijmscherp in de geloofsdiscussie. Had hij een hekel aan vrouwen? Hij
toonde zich een praktisch ingesteld mens die flexibel kon denken. Nieuwsgierig?
Kom 5 juni om 10.00 uur naar het Paus Franciscus Huis!

Of kom op de
koffie of thee!
Dit kan élke
dinsdagmorgen
vanaf 10.00 uur.
De laatste inloopochtend voor de
zomerstop zal 26 juni zijn.
We starten weer op 4 september.

Kapelaan Kuik
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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 1 maart tot 12 april

Even pauze....

H. Doopsel

Onlangs kregen de werkgroepleden, Interieur
Verzorgers St. Agathakerk, een heerlijke lunch
aangeboden als bedankje voor al hun schoonmaakwerk in de kerk en, één maal per jaar, de
grote schoonmaak van de pastorie!

1 april
- Jona Heitmeijer
Nieuwe Waardstraat 2, Leiden
8 april
- Philemon Buter
Frankrijk

Overleden
3 maart
- Toos van den Berg (71)
Geraniumstraat 29, Lisse
6 maart
- Jan van Zonneveld (96)
Eikenlaan 276, Lisse
- Crinus Went (83)
Kagertuinen 50, Lisse
10 maart
- Piet Okkerse (82)
Rembrandtplein 95, Lisse
11 maart
- Rinus van Zonneveld (93)
Eikenlaan 290, Lisse
15 maart
- Aad van Kesteren (83)
Julianastraat 126, Lisse
16 maart
- Riet Clemens (91)
Marconilaan 9, Lisse
2 april
- Ali de Vries – van Stijn (88)
Verdistraat 56A, Lisse
4 april
- Toos Bout – Bom (88)
Kanaalstraat 146C, Lisse
5 april
- Ria Beijk – Koot (67)
Julianastraat 180, Lisse

Berkhout
Eucharistieviering
zaterdag 9 juni - 10.00 uur
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 12, 19 en 26 mei
2, 16 en 23 juni
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Lijkt het u wat om deze werkgroep te komen
versterken?
Neem dan contact op met het secretariaat.

Het Vriendenhuis verwelkomt de lente
Recht tegenover de ingang van de St. Agathakerk, in het voormalige klooster, is
het GGZ Vriendenhuis gevestigd. Dit project biedt ruimte aan maximaal 14 bewoners. In de periode dat de Keukenhof is geopend ( t/m 13 mei ) staat er op het
parkeerterrein van dit project een zelfbedieningstand waar u leuke voorjaarsplantjes, bloemen, cadeaupakketjes ed. kunt kopen.
Het hoofddoel van dit project is meer verbinding met buurtbewoners, elkaar in
een luchtige sfeer ontmoeten en vooral ook gezamenlijk ergens mee bezig zijn. En
dit doel is eigenlijk al behaald want buren lopen langs en maken een praatje,
mensen die uit de kerk komen, komen even buurten en het assortiment bekijken,
bewoners van Rustoord stoppen voor de stand en maken een praatje en ook de
gemeente draagt dit project een warm hart toe.
Dus wij willen ook u uitnodigen om ons assortiment eens te komen bekijken en
wellicht een gesprekje aan te gaan, want een goede buur is beter dan een verre
vriend toch?! Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met Helen Verschoor
(h.verschoor@casema.nl)

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Ziekendag

Liturgie

Op woensdag 27 juni vindt de jaarlijkse Ziekendag plaats. Deze dag begint om
10.00 uur met een plechtige Eucharistieviering in de St. Agathakerk. Muzikaal
worden we ondersteund door het dameskoor van deze kerk. Tijdens de viering is
het mogelijk om de ziekenzalving te ontvangen. Daarna wordt u verwacht in het
Paus Franciscus Huis voor een gezellig samenzijn. De dag wordt om 15.00 uur
afgesloten.
Deze dag is bestemd voor parochianen uit Lisse en De Engel die door ziekte of
ongemak weinig tot niet meer in de kerk komen. Voor informatie en/of aanmelden
kunt u contact opnemen met Ria Jongerius, tel. 417683.

Hemelvaart van de Heer
donderdag 10 mei - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum
7e zondag van Pasen
13 mei - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Pinksteren
zondag 20 mei - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
Allerheiligste Drie-eenheid
zondag 27 mei - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Sacramentsdag

Het Rozenkransgebed

zondag 3 juni - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
25 jarig priesterjubileum
pastoor R. Franken
celebrant: pastoor R. Franken
kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Voorafgaand aan de Euchariastieviering van 9.00 uur bidden we in
de maand mei elke dinsdag-,
donderdag- en vrijdagmorgen om
8.40 uur het Rozenkransgebed.

10e zondag door het jaar
10 juni - 10.00 uur
celebrant: kardinaal Simonis
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Bid je ook mee?

11e zondag door het jaar
17 juni - 10.00 uur
Gezinsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. De Bollennootjes

Boekentafel
Heb jij hem al ontdekt?
De mooie boekentafel, waarbij vele
(kinder)boeken en DVD's te leen zijn.
Elke eerste zondag van de maand zorgen de jongeren, die dan ook de Kinderwoorddienst verzorgen, voor een wisselende collectie. Ligt uw boek er niet
tussen, vraag er dan gerust naar.
En dit allemaal tijdens het koffiedrinken...
Neem ook eens een kijkje!

Met elkaar koffie drinken op de even weken na de
zondagsmis…
Dat er een grote behoefte bestaat om elkaar na de mis nog even te spreken en
gezellig een kopje koffie of thee met elkaar te drinken blijkt wel uit de druk bezochte ochtenden wanneer er in het Paus Franciscus Huis na de zondagsmis
koffie, thee en limonade wordt geschonken.
Inmiddels is er een vast clubje ontstaan dat na de zondagsmis, op de even weken
van het jaar, met elkaar koffie gaat drinken en bijpraten in een locatie in het centrum. Soms blikken wij terug op de preek en delen ervaringen/ ideeën die hierop
betrekking hebben. Het leuke is dat er steeds weer andere mensen aansluiten dus
iedere keer is het een verrassing wie er mee gaat. Mocht u ook eens zin hebben
om met ons mee te gaan dan bent u van harte welkom! We verzamelen na de mis
voor de deur van de kerk en lopen dan naar een horecagelegenheid op het Vierkant.
Iedereen betaalt zijn eigen consumptie! Leuk als ook u een keertje meegaat!

12e zondag door het jaar
24 juni - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
20 mei, 3 en 17 juni
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 maart tot 12 april

Heilig Doopsel
3 april
- Jason Wezenberg
Heemskerklaan 55, Hillegom
29 april
- Everly van der Ploeg
Tongelaer 153, Hillegom
- Kaylin van der Ploeg
Tongelaer 153, Hillegom

Overleden
7 maart
- Johannes van der Geest (85)
Houtmanstraat 1, Leimuiden
- Cornelia Verhoeven (61)
Juliana van Stolberglaan 60,
Hillegom
13 maart
- Johanna Lijten – van Rooden (74)
Groot Veenenburg 115, Hillegom
14 maart
- Wilhelmus van der Geest (88)
Olympus 4, Hillegom
17 maart
- Antonius Perquin (90)
Schouwenhove 167, Leiden
22 maart
- Adrianus Heemskerk (73)
Frederik Hendriklaan 1, Hillegom
- Johannes van de Loo (65)
Prof. Kouwerstraat 46, Haarlem
2 april
- Augustinus Stolten (97)
Glipperdreef 209,
Heemstede (WZC Bosbeek)
4 april
- Maria Kortmann (90)
Singel 13, Hillegom

Avondvierdaagse - 3 kilometer
Dit jaar organiseert de PCI, i.s.m. Welzijnskompas, HOZO en de buurtsportcoaches van Hillegom, tegelijk met de avondvierdaagse, 29 mei tot en met 1 juni, de
'Avondvierdaagse Hillegom' - 3km. Speciaal voor de oudere doelgroep, mensen
met een beperking en een ieder die hieraan mee wil doen. Lopend met of zonder
rollator en ook zij die in een rolstoel zitten. Elektrische rolstoelen en scootmobiles
kunnen helaas niet meedoen. Na afloop heet de PCI u welkom met een kop koffie
of thee in het Pluspunt, Henri Dunantplein. Deelname 4,25 euro. Wanneer u vier
dagen meeloopt dan ontvangt u na afloop een presentje en een mooie medaille.
Beschikt u niet over een rolstoel maar heeft u wel interesse om deel te nemen dan
kunt u dit melden. Dan wordt er een rolstoel geregeld.
U kunt zich als deelnemer of vrijwilliger telefonisch of per e-mail vóór 22 mei
aanmelden bij: R. van ’t Pad Bosch, email: optotrain@gmail.com of 0616051809

125 jaar zangtalent!
Tijdens de algemene leden vergadering van het Parochiekoor St. Jozef &
St. Martinus op donderdag 8 maart jongsleden zijn er 3 jubilarissen gehuldigd.
Allereerst mevr. Trees van Schie en mevr. Ria Meijer. Zij zingen al 50 jaar in het
kerkkoor. Voordat de beide parochies werden samengevoegd zongen zij in het
gemengde koor St. Cecilia van de St. Jozefkerk. Daarna mevr. Toos van Stijn. Zij
zingt al 25 jaar in het kerkkoor. Eerst in het gemengde koor van de St. Martinuskerk
en daarna heeft zij zich, net als beide andere dames, spontaan aangemeld voor het
nieuw op te richten parochiekoor van de St. Jozef en Martinuskerk. Zij kregen,
naast een oorkonde, ook een prachtig bouquet overhandigd door de voorzitter.
Op 18 maart werden de 3 jubilarissen tijdens de viering nogmaals gehuldigd.
Pastor T. v Eijk sprak hen na de viering hartelijk toe waarbij hij hen feliciteerde en
memoreerde dat hij de 50 jarige jubilarissen al 44 jaar heeft meegemaakt in onze
parochie. En daarbij de waardering en dank uitsprak naar alle drie de jubilarissen
voor hun inzet van al die jaren voor de geloofsgemeenschap van Hillegom.
De lokale commissie onderstreepte deze woorden met een prachtig bouquet
bloemen onder luid applaus van de gelovigen.

Parkwijk
Eucharistieviering
dinsdag 12 juni - 10.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dameskoor

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
10 en 20 mei, 3 en 17 juni - 10.00 uur
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Een warm welkom in de Peuter- en Kleuterkerk
Speciaal voor de komende bijeenkomst nodigen we de opa’s en oma’s van harte
uit om met hun kleinkinderen en kinderen mee te komen op zondag 6 mei om 9.30
uur. De kinderen leren hoe ze een kruisteken maken en voor wie je een kaarsje
aansteekt. Ook zingen ze hun eigen gebedjes en krijgen ze een verhaal uit de bijbel
te zien en te horen met vrolijke platen en liedjes.

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Maak kennis met... Lizette Romijn
Lizette Romijn (31) is sinds haar 12e vrijwilliger in onze parochie.
Beginnend bij jongerenkoor The Young Ones werkte zij mee aan
de vieringen. Tijdens een avond ‘boekjesnieten’ vroeg pastor
Monnoye haar mee te helpen een jongerengroep op te richten.
Dat werd ‘The Spirits’. "Door The Spirits werd ik uitgedaagd na
te denken over geloof, kerk-zijn en geloofsoverdracht. Het heeft
mij als persoon gevormd, ook op andere gebieden: in mijn studie
psychologie specialiseerde ik mij in de rol van religie. Geloof heeft
zoveel effect op mensen; het heeft de kracht mensen heel te
maken."
In 2015 droeg Lizette het stokje van The Spirits over om zich op nieuwe dingen te
kunnen richten. "Dat werd 16+ - groep EnJoy, maar ook een studie theologie. En
ik kreeg een nieuwe baan, bij Bisdom Haarlem-Amsterdam. Opeens leerde ik het
kerk-zijn vanuit andere facetten kennen."
Sinds november is Lizette lid van de Lokale Commissie Hillegom. "In die paar
maanden is de kracht van de Hillegomse saamhorigheid mij weer duidelijk geworden. Ik zie mijn lidmaatschap van de LC Hillegom daarom vooral als mogelijkheid mijn steentje bij te dragen aan onze gemeenschap. Want ook wij komen
in een veranderende samenleving voor nieuwe uitdagingen te staan. Daarom is
het juist nu belangrijk om met onze helende boodschap van geloof, hoop en liefde
de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden."

Ook de kinderen in Vuur en Vlam met Pinksteren
Pinksteren! Dit feest in de kerk gaat over de heilige Geest die inspireert zoals de
wind die waait. Kunnen we het zien of voelen? We praten hierover met de kinderen in de kinderwoorddienst 1e Pinksterdag, zondag 20 mei, om 10.00 uur.
Na de kinderwoorddienst weten de kinderen het wel en zullen zij het de parochianen in de kerk uitgebreid vertellen met hun knutselwerk in de hand!! We nodigen
u en uw kinderen van harte uit om dit feest in de kerk te komen vieren. Na afloop
van de viering drinken we koffie en limonade en bij mooi weer hebben we zelfs
een gezellig samenzijn in de Tuin van Ontmoetingen.

KBO zingt voor Maria
Traditiegetrouw zingt de KBO in de maand mei voor Maria. We zingen woensdag
9 mei bekende Maria liederen en brengen een lichthulde aan Maria vergezeld van
uw persoonlijke intentie.
De zang en lichthulde vindt plaats in de grote zaal van Bloemswaard. Aanvang
14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur. De kosten voor deze middag zijn € 2,-voor het kaarsje en de koffie na afloop van de viering. Dirigent is mevr. Ied van
Lierop en organist is mevr. Corrie Warmerdam.

Rozenkransgebed
In de meimaand wordt iedere
door-de-weekse dag om 19.00 uur
(met uitzondering van 10 en 21 mei)
de rozenkransgebeden in de dagkapel van de St. Jozef en Martinuskerk. U bent allen van harte welkom met ons mee te bidden.

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag en zondag en de
tweede zaterdag van de maand.

Liturgisch rooster

Hemelvaart van de Heer
donderdag 10 mei - 10.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het parochiekoor
7e zondag van Pasen
zaterdag 12 mei - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het dameskoor
zondag 13 mei - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik

Pinksteren
zaterdag 19 mei - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
zondag 20 mei - 10.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het parochiekoor
Allerheiligste Drie-eenheid
zaterdag 26 mei - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 27 mei - 11.00 uur

Eerste
heilige Communie
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. De Bollennootjes
Sacramentsdag
zaterdag 2 juni - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 3 juni - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het parochiekoor
10e zondag door het jaar
zaterdag 9 juni - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pater H. Uitendaal
m.m.v. het dameskoor
zondag 10 juni - 11.00 uur
celebrant: pater H. Uitendaal
11e zondag door het jaar
zaterdag 16 juni - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 17 juni - 11.00 uur
Gehandicaptenviering
voorganger: mevr. M. Lommerse
m.m.v. het dameskoor
12e Zondag door het jaar
zaterdag 23 juni - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
zondag 24 juni - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
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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 maart tot 12 april

Overleden
13 maart
- Johanna de Jong - Seijsener (85)
Nieuweweg 1, Hillegom
(WZC Den Weeligenberg)
9 april
- Eliza de Groot – Bras (71)
Zilkerbinnenweg 88, De Zilk

75 Jaar zingen met plezier
Henk Warmerdam wordt dit jaar 90 en zingt al 75 jaar in het kerkkoor. Henk zat
in de vijfde klas toen hij door hoofdmeester Remmerswaal gevraagd werd voor
het jongenskoor. Hij had een goede stem en zong graag. Het Latijn en noten lezen
leerde Henk al op het jongenskoor. Na een onderbreking van drie jaar (omdat zijn
stem veranderde) kwam hij op zijn zeventiende in het mannenkoor. Het koor
repeteerde wekelijks en zong elke zondag tijdens de hoogmis.
Henk woont zijn hele leven al op de Zilkerbinnenweg. Eerst op boerderij 'De
groene tuin' en na zijn trouwen een stukje verderop. Vanaf zijn dertiende jaar stond
Henk om vijf uur op om de koeien te melken. Ook op zondag! Na het melken ging
hij om kwart voor zeven naar de communie-uitreiking, want daar moest hij
nuchter voor zijn. Daarna kon hij wat eten en nog even naar bed. Om tien uur zong
hij dan weer in de hoogmis. Met Kerstmis was hij weinig thuis. Ook in 1958, de
eerste kerst als getrouwde man. Niet leuk voor zijn vrouw Thea, want hij moest
zingen in de nachtmis van vier uur, de mis van zes uur, de hoogmis van tien uur
én de vespers van half drie ‘s middags.
Henk was tenor en toen hij ouder werd, veranderde zijn stem in een bas. Een repetitie miste hij nooit, al was hij nog zo moe van het werk. Hij was door het zingen
even in een andere wereld en kwam uitgerust thuis. De band tussen de koorleden
was prima en er heerste een gezellige sfeer. In al die jaren is dat niet veranderd.
Wat heeft hij door het zingen veel aardige mensen leren kennen, dirigenten en
organisten! Henk houdt van een gregoriaanse mis en het Panis Angelicus zingt hij
solo, niet zo lang geleden nog bij een rouwmis. Henk is in de loop der jaren al
meerdere keren in het zonnetje gezet. Het hoogtepunt was de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice voor vijftig jaar koorlid. Maar de jaren gaan
tellen en het beklimmen van de wenteltrap naar het koor lukt nog net. Henk wil
zo lang mogelijk blijven zingen maar ziet ook uit naar het voorjaar als de bollen
weer in bloei komen. Want hij mag dan wel negentig jaar worden er is nog meer
om van te genieten, zegt Henk met pretlichtjes in zijn ogen. Elly van der Voorn

Eerste heilige Communie voor acht Zilkse kinderen
Zondag 15 april was het dan zover; Gijs, Collin, Rijk, Jason, Roos, Jasmijn, Anne
en Zuzanna gingen voor het eerst ter Communie. Ze hadden hun mooiste kleren
aangetrokken voor deze bijzondere dag.

Ik brand
een kaarsje
voor...
...de jubilaris en zijn
familie.

Vijf moeders waren woensdag de laatste voorbereidingen aan het treffen. Het
nieten van de boekjes voor de gezinsviering met het thema Blijf dit doen. Hoe
belangrijk is het geloof? Zij vertelden dat hun kinderen ontroerd waren door het
lijdensverhaal van Jezus. Ze mochten voorwerpen bij de kruiswegstatie naar het
altaar brengen. Dat heeft veel indruk gemaakt.
De voorbereiding voor deze dag is door de parochie gedaan. Daar zijn de kinderen
een paar maanden mee bezig geweest. Jammer dat het niet meer op school gebeurt,
vinden de vjif moeders. Zij vinden het feest belangrijk. ''Het hoort bij de rituelen
van het leven'', zegt de een. Door het geloof ''weet je, dat je niet alleen bent'', vindt
een ander.
Communicanten gefeliciteerd! We hopen jullie nog vaak in onze parochiekerken
te mogen ontmoeten.
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Je naaste?

Liturgisch rooster

En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk
bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan?
Mattheus: 5:46-47

Kom uit je bubbel !
We gaan vooral om met mensen die we al kennen. Dat is de praktijk. Dat zijn onze
familieleden, vrienden en kennissen. Maar ook mensen uit de buurt, klasgenootjes of de leden van jouw vereniging. Mensen leven en werken in hun eigen vertrouwde omgeving en zijn daar vaak heel gelukkig mee.
We maken allemaal deel uit van groepjes die oog hebben voor elkaars familieleven,
vrijetijdsbesteding of werk. Op verjaardagen praten kwekers over de bollen en
buschauffeurs over hun lijndiensten. Jonge moeders en vaders zijn blij met de
prestaties van hun kleintjes of halen uit over hun hoogopgeleide pubers. Pubers
die zelf ook geweldig kunnen opscheppen over hun prestaties of prossen over de
laatste verovering (grapje!). Juist om erbij te horen en niet uit de toon te vallen.
Zo heeft iedereen zijn eigen clubje, zijn eigen bubbel. Een veilige plek met gelijkgestemden. Toch is het wel verhelderend, vind ik, eens buiten je eigen bubbel te
kijken. Heb lef om naar andere meningen te luisteren, andere denkpatronen te
ontdekken. Maar deel ook jouw mening met anderen. Wees niet bevreesd of bang
om in gesprek te gaan.
Treed naar buiten, zoals de apostelen deden met Pinksteren. Jouw mening is ook
belangrijk en waardevol. Kom uit je bubbel en doe mee. Verras anderen met jouw
opvattingen. Verrijk je eigen zienswijze met nieuwe denkbeelden. Door buiten je
bubbel te treden verrijk je jezelf en elkaar!
Jeanne Ruigrok, Lokale Commissie

Uit je schulp!
Vertel gewoon wat je gelooft, wees trots, kruip uit je schulp
Ds. Saskia van Meggelen (voorzitter PKN)

Hemelvaart van de Heer
donderdag 10 mei - 09.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dames- en Herenkoor
7e zondag van Pasen
13 mei - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
Samenzang

Pinksteren
zondag 20 mei - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Dames- en Herenkoor
Allerheiligste Drie-eenheid
zondag 27 mei - 9.30 uur
celebrant: pastor T.van Eijk
met samenzang
Sacramentsdag
zondag 3 juni - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. Dames- en Herenkoor

H. Hartfeest
zondag 10 juni - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v Dames- en Herenkoor
11e zondag door het jaar
17 juni - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
met samenzang
12e zondag door het jaar
24 juni - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
Elke derde donderdag van de maand in
de Driekoningenzaal.
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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

Kroniek
Periode 1 maart tot 12 april

Heilig Doopsel
11 maart
- Sely Korsuize
Krokus 48, Voorhout

Overleden
5 maart
- Nely Meijer-Janssen (85)
Eikenlaan 280A, Lisse
22 maart
- Joke van der Lans-Mooijekind (69)
Mauritsstraat 25, Lisse
31 maart
- Wim Goedemans (73)
Nicolaas Damesstraat 8, Lisse

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
12 mei en 2 juni

Eerste heilige Communie

In memoriam Wim Goedemans
Paaszaterdag bereikte ons het droeve bericht dat Wim was
overleden. Zijn dood kwam niet geheel onverwacht, want in de
dagen ervoor zakte hij langzaam maar zeker weg uit het leven.
Op 73 jarige leeftijd is hij van ons heen gegaan op weg naar zijn
eigen Paasfeest bij God onze Heer. De God die hij op zijn eigen
wijze gediend heeft tijdens zijn aardse bestaan.
Wim Goedemans wie kende hem niet? De man van de Coöperatie,
maar zeker ook van de H.H. Engelbewaarderskerk. Toen de Engelbewaardersparochie nog op eigen benen stond kwam Wim op
'n zeker moment in het parochiebestuur terecht. Er werd bewust
iemand uit de Engelbuurt voor gezocht, want die zou wel op de hoogte zijn van
wat er zoal in dat wijkje gebeurde. 'n Betere keuze had het toenmalige bestuur niet
kunnen maken. De bestuurlijke taak bracht hem niet wat hij wilde; hij werd lector
en ging voor in avondwakes. Daarnaast bezocht hij parochianen die daar behoefte aan hadden. Voor pastoor Spronk is hij van onschatbare waarde geweest tijdens
diens verhuizing van de pastorie naar een eengezinswoning in Lisse en bij het
herstel van diens ziekte. Dat alles deed Wim met hart en ziel vanuit het gevoel
van naastenliefde. Wim kende veel mensen. Vanuit die positie durfde hij menig
keer bij hen aan te kloppen als er iets moest gebeuren in zijn kerk. Zo kreeg hij het
voor elkaar dat de kerk werd voorzien van nieuwe kroonluchters en later met een
klokkentoren met twee nieuwe klokken. Bij de oprichting van de evenementencommissie was Wim direct bereid om daar lid van te worden en wat later sloot hij
zich aan bij de groep die bij toerbeurt de kerk schoonmaakt. Contact hebben met
de parochianen was voor hem het belangrijkst en velen waardeerden dat.
Wim was jarenlang ons aanspreekpunt, onze rots in de branding, en we mogen
hem daar met diep respect voor bedanken. Wim rust in vrede!

8 april hebben de volgende 10 communicanten: Lana van der Hulst, Pien Faas,
Lilia Stec, Piotr Gatazka, Hannah Havekes, Floortje Pennings, Tom van der
Salm, Sofie Juffermans, Lotte van der
Poll en Iris van Heijst hun eerste heilige
Communie ontvangen.
De communicanten kwamen in feestelijke kleding met hun mooie bloemstukjes door het middenpad naar voren
gelopen. Tijdens de viering zaten zij in
een kring op het priesterkoor. De communicanten ontvingen in het bijzijn van
hun ouders, broertjes en zusjes van
kapelaan Kuik hun eerste heilige Communie. Na de viering werden er voor de
H.H. Engelbewaarderskerk foto’s gemaakt van de communicanten samen
met de kapelaan en diaken.
Gefeliciteerd communicanten!
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Tijdelijk slecht bereikbaar...
Wegens het ruimen van graven zal de begraafplaats van 14 t/m 25 mei zeer
beperkt toegankelijk zijn. Na de ruiming is er weer voor een heel aantal jaren
voldoende ruimte om op deze mooie plaats begraven te kunnen worden.
Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat;
0252 - 413330 of via e-mail; seclisse@rkwb.nl.

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Hoe het allemaal begon
De RKBS Beekbrug in een katholiek bolwerk
1 mei 1930 werden de scholen ingewijd. Beide scholen hadden 4 lokalen en moesten
dus met gecombineerde klassen werken. Een jongens- Wilhelmusschool en een
meisjes- Annaschool. De scholen werden vernoemd naar de ouders van de toenmalige pastoor Sentenie. 156 jongens en 144 meisjes op de eerste schooldag. Tel
maar na op de foto. De kleuterschool 'de bewaarschool' kwam in de gymzaal van
de lagere scholen. Gymnastiek werd pas in WO2, door de Duitsers, belangrijk
gevonden. De school was vanaf de eerste dag te klein, pas in 1946 werd er een
nieuwe verdieping op de scholen gezet (op de foto is nog één etage te zien).

Liturgisch rooster
7e zondag van Pasen
zaterdag 12 mei - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Pinksteren
zaterdag 19 mei - 19.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
Allerheiligste Drie-eenheid
zaterdag 26 mei - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea
Sacramentsdag
zaterdag 2 juni - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
10e zondag door het jaar
zaterdag 9 juni - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum

In de scholen werd onderwijs gegeven; op de Wilhelmus-school door de broeders
van St. Louis te Oudenbosch wonend in hun klooster bij het bruggetje (nu Thomashuis) en op de Anna-school door de zusters H. Carolus Borromeus te Maastricht (zusters van Onder de Bogen) uit het klooster achter de school (nu particulier bezit).
En er werden bij elke vakantie rapporten uitgereikt, waarin ook verslag werd
gedaan over netheid, beleefdheid, schoolmisbezoek en kennis der catechismus.
Opvallend waren ook de leeftijdsverschillen in eenzelfde klas: men kon als 6 jarig
eerste-klassertje geconfronteerd worden met een 12-jarige klasgenoot. Na 6 jaar
verdween het overgrote deel van de jongens naar het land; voor de meisjes was
de bestemming het huishouden.
- wordt vervolgd -

Afwezigheid Chris Borst
Zoals velen de afgelopen maanden wel gemerkt zullen hebben, is de organist
en dirigent van het Actaeakoor en van In Conspectu Angelorum, Chris Borst,
al een paar maanden afwezig. Dit is helaas door een vervelende aandoening,
waardoor hij langere tijd uitgeschakeld zal zijn.
Gelukkig zijn er zelfs 2 (!) vervangers gevonden, Frank en Ronald, waardoor
het koor kan blijven zingen op de ingeroosterde zaterdagavonden en in speciale vieringen. We zijn heel blij dat zij bereid zijn de koren te begeleiden, totdat Chris het weer kan overnemen. Dat we af en toe iets anders klinken dan u
van ons gewend bent, komt dus hierdoor.
We hopen dat Chris weer spoedig op zijn oude plekje terug zal zijn en wensen hem veel sterkte toe!

11e zondag door het jaar
zaterdag 16 juni - 19.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
12e zondag door het jaar
zaterdag 23 juni - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Actaea

Kerkenveiling 2018
Vrijdag 25 mei wordt de jaarlijkse
kerkenveiling van de H.H. Engelbewaarderskerk gehouden. De catalogus zult u een dezer dagen ontvangen, waar u nieuwe verrassende kavels in kunt vinden. De slogan van
dit jaar is 'Samen kerk zijn'.
Samen kunnen we er voor zorgen
dat we weer een mooie opbrengst
kunnen halen voor het behoud van
ons kerkgebouw. We kunnen als
commissieleden nog zo ons best
doen, maar we hebben u hard nodig! We maken er met elkaar weer
een gezellige en nuttige avond van
bij bar- restaurant de Engel ( Juffermans) , Heereweg 286 te Lisse.
Aanvang van de avond 20.00 uur.
De koffie staat om 19.30 uur klaar!
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Ouders laat u informeren over het Vormsel!

Zilveren priesterjubileum pastoor
Jaap Steenvoorden
Op zaterdag 5 juni 1993, werden
samen met onze pastoor Franken,
o.a. ook J.H. van Leeuwen en Jaap
Steenvoorden tot priester gewijd in
de kathedraal van Rotterdam.
Het zilveren priesterjubileum van
pastoor Steenvoorden wordt gevierd op zondag 10 juni met een
feestelijke Eucharistieviering in de
Sint Adrianuskerk, Molenstraat 29
te Naaldwijk, aanvang 10.30 uur.
Na de viering is er tot 15.00 uur gelegenheid om de jubilaris te feliciteren en elkaar te ontmoeten.

Na de zomervakantie start in de hele parochie het Vormselproject. Het project "In
Vuur en Vlam” is speciaal voor kinderen vanaf 10/11 jaar die dan in groep 8 of
op de middelbare school zitten en het Vormsel willen ontvangen en zich willen
verdiepen in alle goede dingen die Jezus voor de mensen heeft gedaan.
In mei zal diaken Iwan Osseweijer de groepen 7 van de rk-basisscholen in Lisse,
Hillegom en De Zilk bezoeken. Tijdens deze bezoeken zal hij de kinderen vertellen
wat het Vormsel inhoudt en hoe de voorbereidingen hiervoor zullen verlopen. De
kinderen krijgen dan een aanmeldformulier mee naar huis.
Om de ouders te informeren over het Vormsel en het vormselproject houden we
een informatieavond op dinsdag 12 juni om 20.00 uur in het Paus Franciscus
Huis, Heereweg 272 in Lisse. Ook kunnen de ouders tijdens deze avond hun kind
aanmelden voor het vormselproject.
Bent u van plan naar deze bijeenkomst te komen, stuurt u dan een bericht naar vormselwillibrordus@gmail.com, zodat we voor iedereen een kopje koffie of thee
klaar hebben staan.
Vanaf begin september zullen de kinderbijeenkomsten gehouden worden.
Op zondag 25 november zullen alle kinderen uit de parochie H. Willibrordus van
bisschop J. van den Hende in de St. Agathakerk in Lisse het Heilig Vormsel ontvangen.

Wilt u pastor van Leeuwen feliciteren met zijn 25-jarig priesterjubileum?
Ook dat kan!
Stuur een kaartje naar parochie Heilige Willibrordus,
t.a.v. pastor J.H. van Leeuwen, Heereweg 277, 2161 BH LISSE.
Dan zorgen we er voor dat ze bij hem terecht komen. Alvast bedankt!
De geboren Hillegommer Jaap
Steenvoorden werd in oktober 1999
benoemd als pastoor van de drie
samenwerkende parochies van
Naaldwijk, Maasdijk en Honselersdijk (MaNaHo) en verhuisde hij
naar Naaldwijk in het Westland.
Sinds 1 juli 2011 is hij pastoor van
de parochiefederatie Sint Franciscus, waar alle 11 parochies van het
Westland en Hoek van Holland
onder vallen.
Een (persoonlijke) felicitatie sturen
kan natuurlijk ook. Het woonadres
van pastoor Steenvoorden is
Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk
of per mail via
steenvoorden@rkwestland.nl. Bel
voor meer info tel. 06 51 47 75 80
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Zelfgemaakte kerststallen gezocht
Dit jaar heeft de Open Monumentendag van 8 september als thema 'In Europa'.
We hebben als werkgroep van de Open Monumentendag van Hillegom gezocht
naar een thema dat daarop aansluit en dat gevonden in het verspreiden van het
kerstverhaal in Europa. In ieder land is het kerstverhaal hetzelfde. Maar de
kerststal en/ of de kerstgroep wordt soms door huisvlijt op diverse manieren
vervaardigd. Bij ons thuis staat een kerststal die nog gemaakt is door mijn opa; de
gipsen beeldjes hebben we zelf gegoten en geverfd, enzovoort. Duitsland staat
bekend om het prachtige houtsnijwerk en Polen om de in Warschau gemaakte
szopka (kerststal, kribbe).
Binnen onze parochie zijn in de loop der jaren diverse projecten geweest rondom
het kerstverhaal. Onder ander de die van de “Wereldstal” een project dat jaren
geleden in de Klarinetschool van Lisse stond. In de St.Jozef en Martinuskerk
willen we dit weer eens laten zien en een tentoonstelling houden van kerststallen/figuren die in huiselijke of gemeenschappelijke kring zijn gemaakt.
De werkgroep die deze dag verzorgt, is op zoek naar mensen die hun zelfgemaakte kerststal op zaterdag 8 september ten toon willen stellen. Het maakt niet uit van
wat voor materiaal dit is gemaakt; papier, karton, gips, glas, stof of wol. Getimmerd, gehaakt of gebreid, geknipt of geplakt alles is welkom. Als u iets heeft
waarvan u in het kort kunt vertellen wie het heeft gemaakt en u wilt uw kerststal
voor de tentoonstelling beschikbaar stellen dan graag even een email of telefoontje aan: sechillegom@rkwb.nl of tel 0252-515000
Joke Heemskerk en Pauline van der Veek

Lisse - Hillegom - De Zilk

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

Orgelconcert door Leonore Lub

Op zaterdag 26 mei geeft de Noordbroekse organiste Leonore Lub een orgelconcert in de Sint-Agathakerk, aanvang 20.15
uur. De Stichting Vrienden van het Adema-orgel nodigt u
hiervoor van harte uit! De toegang is gratis.
Op het programma staat onder meer de schitterende derde
symfonie van de Franse componist Louis Vierne. Leonore
Lub studeerde orgel en piano aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen. Als docente piano en orgel is zij verbonden aan Theater/Kunstencentrum Kielzog te HoogezandSappemeer en aan het Kunstencentrum Stichting Vrijdag te
Groningen. Daarnaast heeft zij een privépraktijk. Ook werkt
zij regelmatig als remplaçant met het Noord Nederlands
Orkest.
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Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal

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

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

Oplage: 9.500 stuks

www.uitvaartuitendaal.nl
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Bondstraat 1 - Lisse

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

Sinds 1902

persoonlijk
betrokken
stijlvol

Grafmonumenten
& Urnen

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

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

Rommelmarkt:
ROMMELMARKT ST. AGATHA
zaterdag 26 mei 2018
Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

tijden: 09.00 - 16.00
Achterweg Zuid 33 - (Onderwaterhal)

