Wil’skracht
Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

________________________ JULI 2018

Wil’skracht

Parochie Heilige Willibrordus

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

Weest blij en juicht!

St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330
seclisse@rkwb.nl

In de vorige Wils’kracht raadde ik u aan om de brief van Paus Franciscus “Verheugt
u en juicht” te lezen. Ik wil dat hier graag nog eens herhalen. Waarom? Omdat de
Paus ons zo bemoedigend toespreekt in onze taak om heilig te zijn.

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
Zondag 1e halfjaar
2e halfjaar
Woensdag en Vrijdag
----------

19.00 uur
11.00 uur
9.30 uur
9.00 uur

9.30 uur
11.00 uur
9.00 uur

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

Als we onze liefde voor elkaar laten zien in kleine werken van liefde, in kleine
details, dan zijn we op weg om die heiligen te zijn, die Hij van ons verwacht te
zijn. Wat een mooie en geruststellende gedachte is dat!
En mochten we op een bepaald moment niet weten op welke details we ons
moeten richten, dan heeft Christus daar ook in voorzien, schrijft de Paus en hij
verwijst naar de zaligsprekingen. De zaligsprekingen noemt Paus Franciscus onze
“Christelijke Identiteitskaart”. Het papier waaraan wij te herkennen zijn.
Laten we daarom goed zijn in de kleine zaken, de details, als wij ons richten tot
onze naasten en met name tot hen die het niet zo breed hebben. “Want Ik had
honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken
gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt
Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij
hebt Mij bezocht” (Matteüs 25, 35-36).

H. Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB DE ZILK
0252 515753
secdezilk@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zondag 1e halfjaar
2e halfjaar
Donderdag
----------

Volgens mij zeggen we te vaak over onszelf dat ‘heiligheid niets voor mij is’.
De Paus is het daarmee heel erg oneens! Hij moedigt ons aan om heilig te zijn in
kleine zaken, in details. Jezus zelf, schrijft de Paus, vroeg zijn discipelen aandacht
te hebben voor details:
- Het detail dat de wijn bijna op is bij het feest;
- Het detail dat het ene schaap verdwaald raakte;
- Het detail van de weduwe die slechts één penning gaf;
- Het detail om olie te bewaren voor de lamp ingeval de bruidegom laat zouk omen;
- Het detail om te vragen hoeveel broden de discipelen hadden; en
- Het detail om vuur brandend te hebben en vis gekookt voor de leerlingen bij
zonsopgang.

19.00 uur
9.00 uur

www.willibrordusbollenstreek.nl

Ik wens u deze zomerperiode veel mooie en kleine stapjes toe richting uw heiligheid.
Frank Mélotte

Vanuit onze parochiekerken zijn alle vieringen te beluisteren via:
www.kerkomroep.nl
Voor de H. Hart van Jezuskerk via: www.kerkdienstgemist.nl

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Kopij voor de Zomer-editie, die door zal lopen t/m 16 september, ontvangen
we graag uiterlijk op 16 juli via:

wilskracht@rkwb.nl
Graag tekst als Word document en foto's apart in een JPG bestand. Bedankt!
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Ik ben alle stress een beetje zat!
Toen ik opgroeide in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, waren er
allemaal televisieseries waar iedereen naar keek. Wie kent ze niet? Floris, Thierry
de slingeraar, de Fabeltjeskrant, Oebele, Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Wanneer ik mensen van mijn generatie ontmoet en ik noem zo’n
serie, dan geeft dat onmiddellijk een ‘klik’. We delen met elkaar een stukje
jeugdsentiment.
Ik vraag me af:

In dit blad onder meer.....
4. Ongelofelijk!
6. Willibrordus Jongeren
7. Zegening van auto's en fietsen
En verder:
- Steek jij je handen uit de mouwen?
- En/ of zing je mee?

"Zouden ze later ook zo over 'de Luizenmoeder’ praten?"
Laatst heb ik de dvd’s bekeken
van een serie die in mijn jeugd
diepe indruk op mij maakte.
Het ging over een tovenaar, ‘Catweazle’, die vanuit de middeleeuwen belandt in het Engeland van de jaren 70. Gefascineerd keek ik naar de volgende scène. Hij raakt volledig in
paniek op het moment dat hij
voor het eerst met een overvliegende straaljager geconfronteerd wordt. Het geluid
maakt hém letterlijk gek van
angst.

Kortom; voor elk wat wils in onze
levendige parochie in het hart van
de Bollenstreek!
Veel leesplezier!

En wij? Wij reageren er niet meer op. Wij zijn gewend aan een wereld vol lawaai
en geluid. In onze wereld is het nergens stil.

Je wordt innerlijk ziek als je leven steeds sneller gaat.
Ons leven gaat steeds sneller. Zijn er nog plekken waar je rust vindt? Ik ben een
boekje aan het lezen van de populaire schrijver Anselm Grün. Hij citeert een tekst
uit de profeet Jesaja; 'Zij die geloven, haasten zich niet.' (Jes 28,16 in de vertaling
van het NGB) Volgens hem 'houden wijze mensen het op onthaasting in plaats
van alles steeds sneller te willen doen. Want de mens wordt innerlijk ziek als zijn
leven steeds sneller gaat.' Hoeveel leeftijdgenoten om me heen hoor ik niet zeggen:
"Ik ben alle stress hartstikke zat!"
De profeet Jesaja zag duidelijk dat haast vaak veroorzaakt wordt door een gebrek
aan vertrouwen. Angst speelt vaak een rol. Wie bang is kan niet stil blijven staan.
Hij kan niet wachten. Hij kan niet toekijken. Hij moet alles krampachtig in handen
houden, omdat hij denkt dat hij anders alle controle verliest. En als hij zelf geen
controle heeft, wie weet wat er dan allemaal kan gebeuren?

Vertrouwen geeft rust.
Wie zich niet laat leiden door angst maar probeert te vertrouwen kan rustig
aandoen en toch uitkomen op de plek waar hij naar op weg was. Vertrouwen weet:
“Alles is van God. Ook mijn leven is van God. Dus hoef ik me niet over van alles
en nog wat zorgen te maken. Dus hoef ik niet steeds alles onder controle te hebben.
Dus hoef ik niet voortdurend te haasten. Er zijn momenten dat ik tot rust mag
komen.”

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

Op de één of andere manier is dit allemaal duidelijker tijdens de vakantietijd.
Loopt u deze vakantie eens een kerkgebouw binnen. Steek een kaarsje aan en
ervaar hoeveel rust u bij God kunt vinden.
Pastoor Franken
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Ongelofelijk, over de verrassende comeback van religie
Waarom zijn wij in Nederland zo radicaal van ons geloof gevallen?
Een interview in Trouw op 8 april 2018 vestigde mijn aandacht op dit boek.
Yvonne zegt daarin: “Ik zie religie als een bron van rijkdom. Natuurlijk heeft het
ook nadelen, zoals zoveel dingen in het leven. De afgelopen decennia hebben die
nadelen heel veel aandacht gekregen, onevenredig veel, denk ik. Er mag ook wel
eens aandacht zijn voor de voordelen. In mijn boek probeer ik de vraag te beantwoorden waarom wij in Nederland zo radicaal van ons geloof zijn gevallen. Een
van de verklaringen ligt in de verzuiling uit de jaren vijftig.”
Mijn vader en mijn broer voetbalden bij een katholieke voetbalclub
Over die verzuiling schrijft ze in De Groene Amsterdammer van 11 april 2018:
“Wie is geboren na 1970 kan zich bijna niet voorstellen hoe het leven er halverwege de vorige eeuw uitzag in verzuild Nederland. Als katholiek meisje zat ik in de
jaren zestig op een katholieke school en op een katholieke gymnastiekvereniging.
Mijn vader en mijn broer voetbalden bij een katholieke voetbalclub.”

Yvonne Zonderop is journaliste.
Ze was adjunct-hoofdredacteur
van de Volkskrant. Zij heeft een
boek geschreven met de titel: 'Ongelofelijk, over de verrassende comeback van religie'.

De jaren vijftig liggen echt een hele poos achter ons
“Godsdienst staat voor een bevroren beeld uit de gezagsgetrouwe jaren vijftig.
Daar willen we onder geen beding naar terug. (…) Maar zoals elke psychiater kan
vertellen, genees je een trauma niet door (…) er nooit meer over te spreken, integendeel. Je moet het juist onder ogen komen. Daar wordt het inmiddels wel eens
tijd voor. De jaren vijftig liggen echt een hele poos achter ons. Terwijl Nederland
zich van een juk bevrijdde, groeide in de rest van de wereld religie gewoon door.
De overtuiging dat zij ons seculiere voorbeeld vanzelf zouden volgen is een ijdele vergissing gebleken. 88 procent van de wereldbevolking is religieus, en hun
aantal groeit. Als zoveel mensen een geloof aanhangen, kun je niet anders concluderen dan dat het voorziet in wezenlijke behoeftes. In Trouw zegt ze: “Op de een
of andere manier is ons idee van religie bevroren - we laten het nog steeds samenvallen met de tijd van toen. Als je zo naar religie kijkt, ontzeg je jezelf een enorme
rijkdom.”

Ik zie een kentering optreden!

Er start weer in
een Alpha in
onze parochie!
Noteer het alvast in uw/
je agenda:

Yvonne ziet echter een kentering optreden! “Ik kan het niet aantonen hoe groot
het is, maar ik neem het zeker waar: een groeiende interesse in religie, mensen om
me heen die naar de kerk gaan, schrijvers en intellectuelen die het geloof opnieuw
waarderen, plus allerlei jonge mensen die er open voor staan, onbevangen, zonder
trauma's. Voor die generatie is de bevrijding uit religie en verzuiling wel zo'n
beetje uitgewerkt, sterker: we zijn aan de grens daarvan gekomen. Je ziet hen
worstelen met het gebrek aan ankers, het gebrek aan grenzen; ze moeten alles maar
zelf uitzoeken. Ze zijn vrij van alles, maar iets anders is waartóe ze vrij zijn - er is
geen basis. Noem het de erfenis van het postmodernisme: niks is meer waar, alles
is relatief. Dát is moeilijk!”
Ik ben zeer geïntrigeerd geraakt. Ik ga haar boek lezen, denk ik.
Pastoor Franken

Alpha, wat is dat?
Ontmoeten, vragen en ontdekken over je geloof – dat is Alpha!

4 oktober start er een Alpha
in onze parochie!

Voor wie?

In de komende Wilskracht volgt
meer informatie over locatie en
tijdstip.

Alpha is voor iedereen! Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen
en ideeën te delen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden
ruim 24 miljoen mensen een Alpha. Alpha is een hype!
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Back to Church Sunday, of in goed Nederlands:
Kerkproeverij!
Vorig jaar hebben we als parochie meegedaan aan een initiatief van de landelijke
Raad van Kerken die in Nederland Back to Church Sunday organiseerde. Dat is
zo goed bevallen dat we het dit jaar gaan herhalen op 15 en 16 september.

Het was een succes!
De Back to Church Sunday is
enorm succesvol in de Engelstalige
wereld! In Nederland hebben vorig
jaar 25.000 kerkgangers een of
meerdere kennissen, vrienden, collega’s of buren uitgenodigd voor
deze dienst. Zo’n 8500 mensen, een
derde, zijn op die uitnodiging ingegaan. ‘Zij hebben hun beeld van de
kerk geactualiseerd.’ Van hen blijft
zo’n 15 procent regelmatig komen,
blijkt uit Engels onderzoek.
Kern van Back to Church Sunday is, dat je als parochiaan iemand uitnodigt die
het best leuk vindt om, samen met iemand anders, een keer een kerkdienst te
bezoeken. Het ging om een persoonlijke uitnodiging aan buren, vrienden, familie
of collega’s. Een uitnodiging om geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof als
het ware. Vandaar: Kerkproeverij. Vorig jaar hebben we het u gemakkelijk gemaakt
door een speciaal ontworpen kaartje waarmee u mensen kon uitnodigen.

We willen dat mensen die we uitnodigen het naar hun zin
hebben en zich thuis voelen!
Er is een normale Mis, maar we maken haar laagdrempeliger dan anders. Vorig
jaar hadden we een liturgieboekje voor de Kerkproeverijviering waarin werd
uitgelegd wat er gebeurt. (‘Bij dit onderdeel gaat iedereen staan, knielen, enz.) We
willen dat mensen die we uitnodigen het naar hun zin hebben en zich thuis voelen!
Dat gebeurt niet wanneer ze niet begrijpen wat er gebeurt.

Er is een kentering aan het optreden!
Zeker niet als de schrijfster van het boek 'Ongelofelijk' gelijk heeft. (zie hiernaast)
Nodig uw (klein)kinderen eens uit voor de Kerkproeverij!
Zaterdag 15 en zondag 16 september vindt de Kerkproeverij in Nederland weer
plaats. Er wordt landelijk publiciteit aan gegeven!!
Zo’n kans kunnen we als H. Willibrordusparochie niet laten liggen!

Hoe werkt Alpha?
Elke avond begint met een lekkere
maaltijd. Hét moment om elkaar op
een ontspannen manier te leren
kennen. Na de maaltijd luister je
naar een kort verhaal over een van
de inspirerende onderwerpen.
Daarna is er alle ruimte om je vragen te delen en hier met elkaar van
gedachten over te wisselen. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet
leuke, gezellige mensen. Wat wil je
nog meer??
Wil je meer informatie? Of je aanmelden! Neem gerust contact op
met pastoor Franken:
pastoor@rkwb.nl of 0252-413330

Alpha is een afkorting:
A: Alle mensen zijn welkom
L : Leren en Lachen
(humor is een belangrijk deel)
P : Pizza of Patat
(we beginnen met een maatlijd)
H : we Helpen elkaar
A : Alle vragen mogen
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Willibrordus Jongeren
Midzomernachtmis
Zondag 1 juli vindt er om 19.30 uur
een Heilige Mis plaats op het strand
van Zandvoort aan Zee!
Dit is een initiatief van een aantal
jongerengroepen uit bisdom Rotterdam in samenwerking met Jong
Bisdom Haarlem-Amsterdam.
De Midzomernachtmis is voor jong
en oud een manier om de Eucharistie in de natuur te vieren. Voor de
jongeren vanaf 15 tot en met 35 jaar
is er om 16.30 uur een voorprogramma in de Agathakerk in Zandvoort.
'Ik zeg je: sta op!'
Het thema is afgeleid uit het Evangelie, waarin Jezus tot het dochtertje van Jaïrus spreekt: ‘Ik zeg je, sta
op!’ Wij gaan na denken over hoe
wij opstaan voor ons geloof en voor
de Kerk.
Voor meer informatie: Scan de QR-code
of stuur een berichtje
naar Sophie Clemens
06-28405797
Wij hebben er veel zin in!
Hopelijk tot dan!
De stuurgroep van de
Midzomernachtmis

Parochiebreed jong koor: Update!
In de vorige Wil’skracht vond je al de oproep
voor mensen die mee willen zingen in een nieuw
op te richten koor. De aanmeldingen komen
inmiddels gestaag binnen. Maar uiteraard is er
altijd plek voor meer!
Dus ben je tussen de 20 en 45 jaar oud, vind je
het leuk om te zingen of muziek te maken, en
lijkt het je wel wat om dat in een context te
doen die vraagt om verdieping? Dan is dit je
kans!
Het nieuwe koor zal minstens vier keer per jaar
een kerkdienst opluisteren in één van de
Rooms-Katholieke kerken van Hillegom, Lisse
of De Zilk. Deze vieringen worden samengesteld in overleg met de voorganger.
Het repertoire van het nieuwe koor moet nog worden vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan gospelliederen, Taizé-liederen, maar ook Gregoriaanse en opwekkingliederen en natuurlijk moderne muziek. Kortom: voor ieder wat wils!
De eerste repetitie staat gepland na de zomervakantie. Het eerste optreden hopen
we te kunnen realiseren met Kerstmis.
Kijk voor meer informatie op www.willibrordusbollenstreek.nl
Vrijblijvend aanmelden als geïnteresseerde kan via sechillegom@rkwb.nl t.a.v. Lizette Romijn
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Jaar van Gebed
'Het goede voorbeeld...
... kijk naar hen die zich gedragen naar het voorbeeld dat wij u gegeven hebben'
Lees Filippenzen 3: 17-21
Iedereen heeft in zijn leven mensen die voor hem of haar rolmodellen zijn geweest.
Dat kunnen filmsterren, popartiesten of andere 'bekende personen' zijn, maar ook
ouders, leraren of de buurvrouw. Het is weleens goed om ons af te vragen wie er
op ons leven invloed hebben uitgeoefend en wat die invloed heeft uitgewerkt.
Je bent gelukkig als je in je leven positieve rolmodellen hebt gehad, waardoor je
een zetje in de goede richting kreeg. Paulus raadt ons aan om te kijken naar
mensen die leven zoals hij dat heeft onderwezen. Nog belangrijker is het om te
letten op mensen die leven zoals Jezus dat gedaan heeft. Daar kunnen we wat van
leren. En als wij daar zelf ernst mee maken, kunnen wij weer een rolmodel zijn
voor anderen. Misschien wel voor kinderen of jongeren in onze omgeving.
Vrijdag 29 juni vieren we, om 9.00 uur in de St. Agathakerk en de St. Jozef en Martinuskerk, het Hoogfeest van de H. Petrus en Paulus. Twee grote voorbeelden in onze Katholieke kerk. Wees welkom!

Zegening van auto’s en fietsen
Op zaterdag 14 en zondag 15 juli wordt na de viering van de Eucharistie de mogelijkheid geboden uw auto of fiets te laten zegenen. Dit is in het kader van de
heilige Christoffel, wiens feestdag op 24 juli (midden in de vakantie) plaatsvindt.
De heilige Christoffel, wie kent hem niet? Velen hebben in hun auto toch wel een
afbeelding van Christoffel hangen of hebben een sleutelhanger met zijn beeltenis
erop. Daarnaast wordt het pastoraal team met een zekere regelmaat gevraagd om
een nieuwe auto te zegenen. Dat is een oud en mooi gebruik.
Maar waarom laten we een auto (of fiets) zegenen en dragen we 'een Christoffel'
met ons mee? Laten we eerst even zeggen wat het NIET is! Het zegenen is geen
toverspreuk en de afbeelding van St. Christoffel is geen talisman, want aan toverij en bijgeloof doen we niet als christenen! Maar wat is het dan wel?
Eigenlijk zijn het twee zaken; allereerst is het dank uitspreken aan God voor alles
wat Hij ons geeft, dus ook de techniek en de vaardigheid van het rijden. Daarnaast
vragen we om bescherming en om zijn zegen om verantwoordelijk te rijden in het
verkeer. Het is dus niet zo dat we roekeloos kunnen rijden, maar dat God de weg
afzet, zodat ons niet overkomt!
Nee, het is dankzeggen en ons realiseren dat we een eigen verantwoordelijkheid
hebben, die we, in verbondenheid met God, mogen inzetten. We vragen God om
met ons mee te trekken in ons leven, ook als we aan het verkeer deelnemen.
Er zijn vele gebeden voor als je gaat autorijden. Ik vond een mooi voorbeeld,
waarbij deze elementen worden genoemd. Aan het einde wordt nog de voorspraak
van de heilige Rita (van Cassia) gevraagd, de patrones voor hopeloze gevallen.
Het gebed ziet u hiernaast.
Vanwege de logistiek lijkt het ons niet praktisch als iedereen langs de kerk rijdt.
Dat zou wellicht een verkeersopstopping kunnen veroorzaken. Daarom lopen de
pastoor, kapelaan of diaken na de Mis naar buiten en lopen ze naar de plaats waar
uw auto (of fiets) geparkeerd staat. Het voertuig wordt dan, samen met de inzittenden, gezegend!

Heer, verleen mij een vaste hand,
een waakzaam oog en een zachtmoedig
hart, opdat ik al rijdend op uw wegen
niemand kwetsen zou.
Heer, u hebt ons het leven gegeven, de
grootste schat, welke maar denkbaar is.
Moge van mijn kant, door geen enkele
onvoorzichtigheid, het leven van anderen in gevaar gebracht, nog de gaafheid
ervan verminkt worden.
Bescherm, o mijn God, allen die op weg
zijn.
Laat de betonnen vang-armen langs de
wegen mij niet uitdagen tot grotere
stoutmoedigheid, maar voor mij een
waarschuwing betekenen hoezeer
de gevaren ons overal beloeren.
Leer mijn auto zo te gebruiken dat ook
anderen er wel bij varen en dat mijn
gehaastheid niet de schoonheid van uw
schepping achteloos voorbij raast.
Dan, o Heer, zou hoffelijkheid de uitdrukking zijn van mijn eerbied voor
alles wat menselijk en schoon is.
Heilige Rita, begeleid mij en laat mij
naar uw voorbeeld de onvervangbaarheid van elk mensenleven beseffen, indachtig, hoe gij al biddend, wachtend
hebt uitgezien naar een behouden
thuiskomst van uw dierbaren.
Amen
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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 13 april tot 1 juni

H. Doopsel
6 mei
Arthur Gille
Planetenplein 3, Sassenheim

Huwelijk
18 mei
Simon Broersen en
Arianne Kastelein
van Speijkstraat 10-1, Amsterdam

Overleden
12 april
Bep Zuidam-Koppen (73)
Kanaalstraat 94, Lisse

6 Jubilarissen Canticum Novum!
Woensdagavond 25 april was een bijzondere repetitieavond voor Canticum
Novum. Na een korte repetitie werden maar liefst 6 jubilarissen van het koor in
het zonnetje gezet en onderscheiden.
De jubilarissen werden op rijm toegesproken door Fabian Haggenburg, de dirigent
van het koor, waarna pastoor Franken de versierselen van de St. Gregoriusvereniging die hierbij horen, opspeldde bij de jubilarissen.
Allereerst waren dat de leden die 12 ½ jaar lid zijn, te weten Corrie BroekhofReeuwijk, Ria Kulk-Bakker en Jan Rooijakkerss. Zij ontvingen een bronzen medaille, bijbehorende draagspeld en een oorkonde voor hun inzet.
Twee leden van het koor, Coby Rusman-Wijnands en Hein Cozijn zijn al 40 jaar
lid, zij ontvingen voor hun trouwe inzet een gouden medaille, draagspeld en
oorkonde.Tenslotte werd Anton Lemmers nog speciaal in het zonnetje gezet, hij
is al 60 jaar lid van Canticum Novum. Behalve de versierselen, was er uiteraard
voor iedere jubilaris een bloemetje en werden zij met elkaar op de foto gezet.
Het officiële gedeelte werd afgesloten met een speciaal kado voor de jubilarissen:
Britt Haggenburg speelde op haar viool een Gavotte van Martini, waarbij zij op
de piano begeleid werd door haar vader.

16 april
Stiena Zandvliet-Wessels (82)
Beethovenstraat 23, Lisse
Nicolaas Broekhof (83)
Nassaupark 27, Lisse
17 april
Piet Clemens (78)
Lisserdijk 396, Lisserbroek
19 april
Annie Koot-van Haaster (89)
Westerdreef 137, Lisse
2 mei
Truus Wiering-Verdijk (83)
Verdistraat 58a, Lisse
Enrico de Ree (61)
Gansoord 21, Lisserbroek
9 mei
Gerard Jonkheer (67)
De Madelief 32, Lisse
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Canticum Novum bestaat uit een groep enthousiaste zangers en zangeressen
die, onder de enthousiaste leiding van dirigent Fabian Haggenburg, met heel
veel plezier wekelijks de muzikale ondersteuning van de Hoogmis in de
St. Agathakerk verzorgen. Het koor repeteert iedere woensdagavond in het
Paus Franciscus Huis van half 8 tot half 10. Halverwege is er een gezellige
koffie- of theepauze.
We kunnen ons voorstellen dat u ook graag met ons mee zou willen zingen
en wij nodigen u dan ook van harte uit om eens vrijblijvend een repetitieavond mee te komen maken. We kunnen voor alle stemgroepen wel versterking gebruiken, dus: sopraan, alt, tenor of bas, schroom niet en meld je aan!
Neem gerust contact op met het secretariaat van het koor:
Joke van Rijsbergen, tel. 0252-418298 of via email: jvrijsbergen@planet.nl.
Of loop vrijblijvend binnen op woensdagavond om half 8 in het Paus Franciscus Huis. Wij zien u graag komen!

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Utrechtse Domorganist Jan Hage in de St. Agathakerk
Op zaterdag 30 juni geeft de wereldberoemde organist Jan Hage een orgelconcert
in de St. Agathakerk in Lisse. Zijn concert begint om 20.15 uur. De toegang is
gratis; na afloop is er een collecte om de onkosten te bestrijden. U kunt na afloop
tevens genieten van een hapje en drankje achter in de kerk.
Voor details met betrekking tot het concertprogramma van Jan Hage kunt u terecht
op www.ademavrienden.nl.
Jan Hage (geb. 1964) volgde orgellessen bij Kees van Eersel en studeerde vervolgens orgel (docent Jan Welmers) en Theorie der Muziek aan het Utrechts Conservatorium, Muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht en Kerkmuziek aan
het Nederlands Instituut voor de Kerkmuziek te Utrecht. Hij behaalde de diploma's Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus Orgel (met aantekening Improvisatie), het praktijkdiploma Kerkelijk Orgelspel (alle drie met onderscheiding)
en het doctoraal diploma Muziekwetenschap. Vervolgens studeerde hij gedurende twee jaar orgel bij André Isoir aan het Conservatoire National de Région te
Boulogne-Billancourt. Hij rondde deze studie af met het behalen van de Prémier
Prix 'à l'unanimité du jury'. Nadien won hij eerste prijzen tijdens concoursen te
Leiden, Bolsward, Schaffhausen en Poitiers. In 2006 ontving hij de médaille d'argent van Société Académique Arts-Sciences-Lettres te Parijs vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur.
Jan Hage geeft vele concerten in binnen- en buitenland en maakt radio-, tv- en
cd-opnamen. Hij is een warm pleitbezorger en veelgevraagd interpreet van hedendaagse orgelmuziek. Als solist trad hij op met o.a. de Slagwerkgroep Den Haag,
het Asko Ensemble en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Als componist
schreef hij werken voor orgel en ensembles.

Liturgisch rooster
13e zondag door het jaar
1 juli - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
14e zondag door het jaar
8 juli - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
15e zondag door het jaar
15 juli - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
16e zondag door het jaar
22 juli - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
17e zondag door het jaar
29 juli - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
18e zondag door het jaar
5 augustus - 10.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken

De Stichting Vrienden van het Adema-orgel nodigt u allen van harte uit om dit
bijzondere orgelconcert bij te wonen!

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
1 en 15 juli
in het Paus Franciscus Huis.
Elke dinsdag, donderdag en vrijdag
in de keuken van de pastorie.

'De ware stilte is niet zonder
geluiden, maar zonder gedachten'

Berkhout
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 30 juni,
7, 14, 21 en 28 juli
4 augustus
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H.H. Engelbewaarderskerk
Openingstijden secretariaat: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur
Bankrekeningnummer: NL 72 RABO 03572 01 744
Voor uw kerkbijdrage: NL 86 RABO 03365 30 986

Liturgisch rooster
13e zondag door het jaar
zaterdag 30 juni - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
14e zondag door het jaar
zaterdag 7 juli - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea
15e zondag door het jaar
zaterdag 14 juli - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
16e zondag door het jaar
zaterdag 21 juli - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
17e zondag door het jaar
zaterdag 28 juli - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
18e zondag door het jaar
zaterdag 4 augustus - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken

Kroniek

……en hoe het na 88 jaar eindigde
In de vorige Wil’skracht was te lezen hoe het begon. De broeders en de zusters
van beide kloosters runden de bewaarschool en de lagere scholen. Nu 88 jaar
later is er één basisschool met een Stichting 'Sophia scholen' als bestuur. Rooms Katholiek en
Protestant Christelijk gefuseerd in één stichting.
De tijden veranderen, maar de binding tussen
RKBS Beekbrug en H.H.Engelbewaarderskerk
bleef bestaan. De diaken bezocht regelmatig de
school om de vormelingen en eerste communicanten enthousiast te maken. De school leverde
een enkele misdienaar en actieve ouders van de
kinderwoorddienst maakten elke maand reclame
via de schoolmail.
De school werd helaas te klein om een gezinsmis te vullen, maar 80% van de
kinderen van groep 8 nam deel aan de activiteiten van het JongerenPastoraat.
Katholiek of niet katholiek, iedereen was en is welkom. Alle vieringen vierden we
jaren lang in onze eigen gymzaal, maar met deze komende viering willen we in
de kerk zijn.

Steengoed
Steengoed is het thema van deze viering. Kapelaan Kuik zal voorgaan en onze
misdienaars gaan hem daarbij assisteren. Ieder kind zal een steen meebrengen,
draagt zijn steentje bij. Drie generaties zullen van zich laten horen. Ieder in een
andere tijd, met ieder zijn tradities en geloof. Ook elke groep zal zijn voordracht
laten zien en horen. Nieuwsgierig naar 'Het verhaal van de soepsteen'?
Deze viering in de kerk zal op woensdag 27 juni plaats vinden.
Iedereen is van harte welkom om 11.00 uur.
De school komt in een optocht vanuit de school naar de kerk.

Periode 13 april tot 1 juni

Huwelijk
1 juni
Ton Stokman en Desi Meiland
Kromme Spieringweg 355,
Vijfhuizen

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
7 juli

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 9 en 23 juli en 6 augustus.
U bent allemaal van harte welkom!
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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 13 april tot 1 juni

Heilig Doopsel
13 mei
Antonina Liliana Mierzwa
Weeresteinstraat 19a

Overleden
20 april
Gerarda Lommerse - van Trigt (92)
Bloemswaard, Hillegom
21 april
Elisabeth Steenvoorden - Otte (85)
Veenenburgerlaan 90, Hillegom
Bernardus Kamp (56)
Haven 80, Hillegom
8 mei
Hans de Groot (91)
Meerlaan 219, Hillegom
11 mei
Bert Weijers (74)
Bloemswaard, Hillegom
15 mei
Ans Pieters - van Ruiten (65)
Henri Dunantplein 57, Hillegom
28 mei
Petronella Rijnders - v.d. Zwet (94)
Bloemswaard, Hillegom

Kom bij de koffiegroep!
De gastvrouwen en -heren die wekelijks voor het kopje koffie zorgen
na de viering zijn op zoek naar aanvulling van de werkgroep.
Heeft u zin en tijd om zo af en toe
eens koffie te komen schenken?
Meld u zich dan alstublieft aan via
het secretariaat: tel. 515000 of
mail sechillegom@rkwb.nl

Voor de St. Jozef en Martinuskerk zijn
we op zoek naar vrijwilligers die zich
willen inzetten voor het schoonhouden
van de kerk en het onderhouden van de
tuin van de kerk. Beide werkgroepen
kunnen uw hulp goed gebruiken!

SCHOONMAKERS
GEZOCHT
Komt u ook graag in een schone kerk?
Dan willen we u vragen hier uw steentje
aan bij te dragen!
De werkzaamheden bestaan uit:
- Stoffen, stofzuigen en dweilen
- Koper en zilver poetsen
- Ramen zemen

TUINMANNEN (m/v)
GEZOCHT
Is uw passie tuinieren? Heeft u groene
vingers? Dan willen we u vragen bij te
dragen aan het onderhouden van de tuin!
De werkzaamheden bestaan uit:
- Schoffelen en wieden
- Grasmaaien
- Tuinafval afvoeren naar de container
U kunt zelf aangeven welke werkzaamheden u kunt en wilt uitvoeren. U werkt
in een groepje met andere schoonmakers en/ of tuinmannen en u stelt met
elkaar de werktijden vast.
U bent, als schoonmaker, bij voorkeur
minimaal drie uur per maand beschikbaar. Als tuinman bent u bij voorkeur
wekelijks en op de maandagochtend
beschikbaar, maar ook een minder frequente inzet of een ander dagdeel is
uiteraard mogelijk.
Heeft u interesse? Of wilt u meer
informatie?
Neem dan contact op met de voorzitter
van de Lokale Commissie Hillegom,
Corine Heins, op telefoonnummer
0613730692 of via e-mail op:
corineheinsvanberkel@gmail.com.
Vele handen maken licht werk!

Liturgisch rooster
13e zondag door het jaar
1 juli - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dameskoor
14e zondag door het jaar
8 juli - 9.30 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastor T.van Eijk
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Parochiekoor
15e zondag door het jaar
15 juli - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
16e zondag door het jaar
22 juli - 9.30 uur
celebrant: Pastor T. van Eijk
m.m.v. Parochiekoor
17e zondag door het jaar
29 juli - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S.Kuik
m.m.v. Dameskoor
18e zondag door het jaar
5 augustus - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Parochiekoor

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag en zondag, bij mooi weer in
de Tuin van Ontmoetingen.

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

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
1, 15 en 29 juli - 10.00 uur
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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 13 april tot 1 juni

Overleden
24 mei
Cornelis Borst (71)
Druivenstein 2, De Zilk

Informatie gezocht

Op de zolder
van de pastorie kwamen
we een grote
groep poppen
tegen die behoren bij een
kerstgroep.
De poppen
stellen diverse
Zilkers
voor. De complete groep
zal tentoon
worden gesteld tijdens
Open Monumentendag in
de St. Jozef en Martinuskerk zodat
iedereen er naar kan komen kijken.
Het zou het leukst zijn als er dan
iets over de groep te vertellen valt.
We zijn op zoek naar het verhaal
achter de kerstgroep en daarbij zijn
we natuurlijk nieuwsgierig naar de
namen van de figuren die de poppen voorstellen. Wie kan ons op
weg helpen?
Weet u meer, neem dan even contact op met het secretariaat in De
Zilk op dinsdagmorgen of het secretariaat in Hillegom.

In memoriam Wil van der Werve
Zoals iedereen in de Zilk wel weet, was Wil van der Werve een zeer actieve vrouw.
Zij schreef jarenlang het voorwoord in het voetbalboekje Tikkie T’rug. Tijdens de
kaartavonden bij Van Nispen hield zij de standen bij. Tenslotte was ze lange tijd
bestuurslid bij de KBO.

Maar ook in de kerk was Wil actief. Ze heeft
jarenlang deel uitgemaakt van het college van
lectoren in onze Heilig Hartkerk. Met haar
kenmerkende luide en duidelijke stem deed zij
de lezingen en gebeden tijdens de vieringen.
Hiervoor zijn wij haar nog steeds zeer dankbaar.
Helaas moest zij door omstandigheden haar
taak als lector al eerder neerleggen. Op 19 mei
is Wil van der Werve in de leeftijd van 73 jaar overleden. Wil, wij wensen jou: rust
in vrede en al jouw dierbaren wensen wij heel veel sterkte met het gemis.
Namens de lectoren, Bep van Hensbergen
Dit In Memoriam is in overleg met de familie geplaatst.

Heilig Hartraad
Bijna was de grote huiskamer van de pastorie te klein voor de opkomst van de
Heilig Hartraad van 26 april. Er werden nog een aantal stoelen bijgeschoven. Een
goede opkomst. De agenda bood dan ook voldoende stof voor goede en soms
emotionele gesprekken.
Duidelijk is dat vragen van gelovigen door de Kerk anders worden beantwoord
dan in de politiek waar de meeste stemmen tellen. Kerk en maatschappij verschillen daarin. Zij hebben ieder hun eigen regels en wetten. Voor sommigen is dat een
dilemma. Mensen begrijpen het niet. Het Pastoraal Team en de Lokale Commissie
(LC) proberen steeds begripvol en flexibel te blijven en zoveel mogelijk rekening
te houden met de wensen van de parochianen in de Zilk. Wij hopen daarmee een
bijdrage te leveren aan het kerkelijk leven in ons dorp. Tenslotte bedanken wij u
voor uw aanwezigheid en deelname aan het gesprek.
Graag tot ziens in de kerk of misschien gewoon ergens in de Zilk.
Jeanne Ruigrok, lid van de LC de Zilk.
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Meer handjes voor gezinsviering
Met elkaar de viering voor kinderen actueel en 'hipper' maken!
Beste ouders van onze basisschoolleerlingen, de groep ouders van de gezinsviering
heeft jullie hulp nodig bij het actueel maken van de vieringen. In het afgelopen
jaar is het gelukt een Herdertjesviering en een eerste heilige Communieviering te
organiseren. Er zijn meer onderwerpen om kinderen uit te leggen wat het geloof
kan betekenen. Denk aan Palmpasen, Pasen, Sint Maarten, maar ook bijvoorbeeld
een viering voor schoolverlaters. Maar... er zijn te weinig handjes van ouders.
Gezinsviering
Als ouders uit onze groep de klassen rondgaan, zijn de kinderen enthousiast om
mee te werken aan een viering. Voor ouders is er vaak een drempel. Te weinig tijd
en te druk met andere zaken. Begrijpelijk, maar toch die paar uurtjes per jaar zijn
echt niet veel. Niet veel om heel even stil te staan bij onze geloofswaarden en normen. Het is fantastisch te zien hoe kinderen creatief meedenken en later
daarmee omgaan in hun dagelijks leven.
In onze Heilig Hart van Jezuskerk worden regelmatig gezinsvieringen gehouden.
Daarin laten een aantal ouders de kinderen voelen hoe het geloof kan helpen bij
moeilijke keuzes. Elke gezinsviering heeft namelijk een thema. Dat thema wordt
begrijpelijk gemaakt voor kinderen met verhalen van leeftijdgenootjes. Voorbeelden uit hun dagelijks leven. Het gaat over ‘er voor elkaar zijn’ en ‘elkaar kunnen
vergeven’. 'Leef-etiquette' voor kinderen op school en thuis.
Leven voor ons gegeven
Maar hoe maak je een ingewikkeld bijbelverhaal toegankelijk voor kinderen? Een
voorbeeld uit de praktijk. Het onderwerp van de lezing was: ‘Jezus heeft zijn leven
voor ons gegeven’. Zeker voor kinderen een nogal zwaar, ingewikkeld onderwerp.
We hebben voor de gezinsviering een verhaal met een dilemma gekozen om dit
kinderen duidelijk te maken. Het verhaal ging over een sportieve, talentvolle
jongen van twaalf jaar. Zijn zusje werd ziek en had een 'nieuwe', gezonde nier
nodig. Hij bleek de enige persoon met een goede donornier. Wat moest hij doen?
Zijn zus helpen en zijn sportcarrière opgeven, of kiezen voor de sport? Sport was
zijn lust en zijn leven, maar hij hield ook van zijn zus. Kinderen gaven in de viering
hun mening over het dilemma van de jongen. Op die manier werd duidelijk wat:
'Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven', kan betekenen voor keuzes en hun dagelijks leven. Het was een mooie viering.
Een dag per jaar
We zoeken nu ouders die vrijblijvend komen praten over de gezinsvieringen. Het
gaat om 4-6 uur inzet per viering. Dat is de voorbereidingstijd en de duur van de
viering. Er zijn vier tot zes vieringen per jaar. Bij elkaar ongeveer 24 uur per jaar.
Het is fijn als je je betrokken voelt bij kinderen en hun geloof. Bijbelvast zijn, is
echt niet nodig. Het is volgens ons goed om kinderen op een begrijpelijke manier
iets mee te geven van het katholieke geloof. Er zijn in de pastorie jeugdboeken met
prachtige verhalen die daarbij kunnen helpen. Je mag ook een keertje vrijblijvend
meehelpen een gezinsviering in elkaar te zetten.
Denk erover na, schiet me aan op straat of bel, app of mail me. Wij hebben je hulp
nodig om de vieringen te blijven organiseren. Ons mooie dorp, met die prachtige
kerk verdient het toch, om een paar uurtjes per jaar een gezinsviering met ouders,
grootouders en onze kinderen een eigen plekje in de kerk te hebben? We kunnen
het niet zonder hulp en het zou jammer zijn als de gezinsvieringen door het ontbreken van extra handjes gaan verdwijnen. We hopen van jullie te horen!

Met hartelijke groet,
namens de groep ouders van de gezinsviering,
Angelique Beelen
angelique@regelisatie.nl / tel.: 06-21710636

Liturgisch rooster
13e zondag door het jaar
1 juli - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
14e zondag door het jaar
8 juli - 11.00 uur
celebrant: pastor T.van Eijk

15e zondag door het jaar
15 juli - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
16e zondag door het jaar
22 juli - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
17e zondag door het jaar
29 juli - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S.Kuik
18e zondag door het jaar
5 augustus - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
Elke eerste zondag
én elke derde
donderdag van de maand in de
Driekoningenzaal.

Wie goed doet…
God ontmoet!
Ik brand
een kaarsje
voor...
... onze enthousiaste
vrijwilligers.
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Onze parochie en privacy
In de afgelopen weken kan het u bijna niet ontgaan zijn: de nieuwe (Europese)
regels rond omgaan met persoonsgegevens (de AVG: De Algemene Verordening
Gegevensbescherming) zijn per 25 mei ingegaan. Ook in onze parochie wordt
gewerkt met persoonsgegevens van u en van mij.
Wat zijn precies persoonsgegevens?
Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met
huisnummers zijn persoonsgegevens.
Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is de kern van elk privacybeleid.
Parochies verwerken persoonsgegevens van parochianen in de beveiligde digitale omgevingen van de RK ledenadministratie. Dat kan per parochie verschillen.
In onze parochie wordt momenteel gewerkt met Navision. Deze omgeving is
uitsluitend toegankelijk voor daarvoor geautoriseerde mensen, zoals bijvoorbeeld
de mensen die op onze secretariaten werken.
Als persoonsgegevens buiten de beveiligde digitale omgeving worden verwerkt
(bijvoorbeeld met een uitdraai van een adressenlijst voor het bezorgen van de
Wil'skracht) of het versturen van een adressenlijst per e-mail (bijvoorbeeld voor
de werkgroep eerste heilige Communie) dan mogen deze persoonsgegevens door
de ontvanger alléén worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Is de lijst verouderd of niet meer ter zake dienend, dan moet deze worden vernietigd. Het doorgeven van deze gegevens aan instanties of personen buiten de RK
kerk in Nederland is nooit toegestaan.

Ga mee naar Brielle!
De Nationale Bedevaart zal dit jaar
plaatsvinden op 7 juli.
Voor de jongeren is er tijdens het
rozenkransgebed een ‘parallelprogramma’, met de bisschop.
Jullie, jongeren, worden dus heel bijzonder uitgenodigd om mee te gaan!
Je kunt met de bus mee naar Brielle:
8:30 uur vertrek vanaf de
St. Jozef en Martinuskerk, Hillegom
Rond 8:45 uur vertrekt de bus vanaf
de St. Agathakerk, 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.
Ga mee en meld je snel aan bij het
secretariaat of via diaken@rkwb.nl.
Zie voor meer info de advertentie
op de achterkaft van deze editie.

Het verwerken van persoonsgegevens van leden van de RK kerk is toegestaan.
De parochie heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar leden met het oog op:
a) een goede organisatie van de parochiegemeenschap;
b) het onderhouden van contact met haar leden;
c) het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.
Als iemand lid is van de RK kerk dan is van de betrokkene geen toestemming
nodig als de persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op bovengenoemde
doelen. Het gebruik van persoonsgegevens voor een activiteit die niet door de
parochie zelf wordt georganiseerd is niet toegestaan.
Het parochiebestuur gaat zeer zorgvuldig om met het toepassen van het privacybeleid en nu ook de AVG. We volgen daarmee de richtlijnen en adviezen die wij
als bestuur vanuit het Bisdom ontvangen. De Lokale Commissies van onze parochie zijn inmiddels op de hoogte gebracht hoe zij en de werkgroepen moeten
omgaan met persoonsgegevens van onze parochianen.
Ik hoop u een beetje duidelijkheid te hebben gegeven over hoe wij als parochiebestuur omgaan met de gevolgen van de invoering van de AVG. Informatie over
de AVG wordt binnenkort gepubliceerd op www.rkkerk.nl.
Rene Oosterveer, Bestuurslid (projecten)

Wisseling kerktijden Hillegom en De Zilk
De aanvangstijden van de H. Missen in Hillegom en De Zilk zullen weer wisselen. De zondagse vieringen beginnen om 9.30 uur in de St. Jozef en Martinuskerk en om 11.00 uur in de H. Hart van Jezuskerk.
Zoals gebruikelijk zijn er in juli en augustus alleen zaterdagavondvieringen
in de H.H. Engelbewaarderskerk.
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Lisse - Hillegom - De Zilk

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

Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal

Geloof is niet de overtuiging
dat God zal doen wat jij wilt.
Het is de overtuiging
dat God zal doen wat juist is.

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!

Juli 2018 - jaargang 8 - editie 9
Wil'skracht is een uitgave van de parochie Heilige Willibrordus.

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Eindredactie: Marianne Heemskerk
Redactie: pastoor R. Franken, Jeanne Ruigrok, Ans de Groot,
Frank Mélotte, Piet de Boer en Rob van Reisen
Overname van teksten uit de Wil'skracht is prima, mits met bronvermelding. Wil'skracht wordt kosteloos door vijwilligers uit de parochie
verspreid in Lisse, Lisserbroek, Hillegom, Beinsdorp en De Zilk. Buiten
dit gebied is een postabonnement aan te vragen voor € 25,- per jaar.

Oplage: 9.500 stuks
Foto voorpagina: H. Hart van Jezuskerk - Kerkfotografie
Verder in deze editie foto's van o.a. Marianne Heemskerk,
Kerkfotografie en Thom Oosterveer
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Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

Sinds 1902

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

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

persoonlijk
betrokken
stijlvol

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

