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

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
H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC LISSE
0252 211453
secengel@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zaterdag
19.00 uur
Woensdag
9.00 uur
St. Jozef- en Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252 515000
sechillegom@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zaterdag
19.00 uur
Zondag
9.30 uur
Woensdag en Vrijdag 9.00 uur
H. Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB DE ZILK
0252 515753
secdezilk@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zondag
11.00 uur
Donderdag
9.00 uur
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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Een nieuw geluid
Voor deze Zomereditie van de
Wil’skracht gaan we allereerst
Frank Mélotte hartelijk danken
voor zijn jarenlange bijdrage aan
dit mooie blad en zijn inzet voor
de parochie. Ondergetekende
volgt Frank op in het bestuur met
als taakveld PR en Communicatie. Frank, het ga je goed en we
zien je vast en zeker nog terug op
diverse fronten.
Een nieuw geluid, wat houdt dat in?
In dit voorwoord willen we u wat meer informatie meegeven vanaf de bestuurstafel en u dus ook deelgenoot maken van datgene wat er zoal speelt in onze parochie. Om te beginnen hebben we de afgelopen week vergaderd en daarin de
volgende zaken de revue laten passeren:
1. Het Van Nispenpark gaat op initiatief van de gemeente Hillegom het komende
jaar stevig op de schop en daarbij wordt ook de gehele omgeving van de St. Jozef
en Martinuskerk in een nieuw jasje gestoken. De meest opvallende veranderingen
zijn een flinke waterpartij op de grens tussen kerktuin en park en inrichting van
het groen in strak belijnde perken. Het ziet er allemaal zeer veelbelovend uit en
in een volgend nummer zullen we u wat uitgebreider gaan informeren.
2. De verkoop van de voormalige Jozefkerk is nu op een haar na gevild en ook
hier zult u de komende tijd nader over geïnformeerd worden. Als eerste zullen de
nodige, meest sacrale, zaken nog uit de kerk verwijderd moeten worden alvorens
de overdracht kan gaan plaatsvinden.
3. Er zal een nieuw parochiecentrum komen in de pastorie van de St. Jozef en
Martinuskerk. U heeft al eerder kunnen lezen dat kapelaan Kuik dit najaar verhuist
naar De Zilk en daardoor komt er de mogelijkheid om de pastorie nieuw leven in
te blazen. Het secretariaat blijft daar ook gewoon gehuisvest.
Verder is het uiteraard in de zomereditie een goed gebruik om u allen een fijne
vakantie te wensen: geniet ervan indien u er nog op uit gaat en probeer waar
mogelijk een kerk te bezoeken. U zult zien dat het uw vakantie meer dan verrijkt!
Een mooie zomer gewenst en hopelijk krijgen we snel wat zegen van boven in de
vorm van wat regen.
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Kopij voor de Herfst-editie, die zal doorlopen t/m 28 oktober, ontvangen we
graag uiterlijk op 27 augustus via:

wilskracht@rkwb.nl
Graag tekst als Word document en foto's apart in een JPG bestand. Bedankt!
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Het woord is aan... onze diaken!

In dit blad onder meer...
4. De Kerkproeverij

'Maar nu eerst: zon, warmte en rust… en gebed!'

6. In de kijker...

Wat hebben we toch al een ongelooflijk zonnige en warme periode achter de rug!
Laatst zei iemand mij: “Ik hoop dat we nog wat zon over hebben voor de zomervakantie!” We lachten erom, maar toch, het zou jammer zijn wanneer de zomervakantie door slecht weer in het water zou vallen. Wat zonlicht en warmte doet
de meeste mensen toch wel goed. We zijn wat opgewekter en wat vriendelijker
tegen elkaar op straat. Wat dat betreft zou het voor onze onderlinge verstandhoudingen beter zijn als het wat langer 'zomer' zou zijn, maar dat kan natuurlijk niet.

8. Willibrordus Jongeren

Vakantietijd is een tijd van wat meer rust. Van op adem komen. Misschien is het
in dit Jaar van Gebed ook een mooie gelegenheid om wat meer tijd te besteden
aan het gebed. Door gebed kunnen we onze vriendschap met God onderhouden
en verdiepen. Juist die dagelijkse verbondenheid met God stelt ons in staat met
meer vreugde de wereld om ons heen in te gaan en de ander met meer liefde en
geduld tegemoet te treden. Maar wat is het toch lastig om de rust en de vredige
sfeer van het gebed thuis of in de kerk vast te houden voor langere tijd. Alsof we
in de Mis of tijdens andere momenten van gebed even opladen om vervolgens er
weer even tegen te kunnen. Dit is in ieder geval wat ik van veel mensen om mij
heen vaak hoor; “Ik heb echt die zondagse Mis nodig om even op adem te komen.
Om mijzelf op te laden voor de week die voor me ligt.”
Opgewekt in het leven staan
Je zou misschien kunnen zeggen dat voor gebed hetzelfde geldt als voor de zon:
we hebben het nodig om opgewekt in het leven te staan. Om niet weg te zakken
in somberheid en kribbigheid, maar positief en met aandacht voor onze medemensen. Nu kunnen we er niet voor zorgen dat we het hele jaar door negen
zonuren per dag hebben met een fijne temperatuur. Maar het gebed hebben we
wel altijd tot onze beschikking! We kunnen op ieder moment van de dag (of nacht)
bidden. We kunnen altijd praten met God, die naar ons luistert en ons hoort.
Weet u, bidden is niet alleen de handen vouwen en op de knieën. Bidden is meer
dan zeggen: “God, ik heb een probleem, wilt U het oplossen?” Nee, gebed is
vooral het besef dat we in verbondenheid mogen leven met God, die áltijd voor
ons klaar staat. En dat kan ons rustig maken. Weten dat we er niet alleen voor
staan. Weten dat Hij ons de kracht geeft die we nodig hebben. Wetend dat God
van ons houdt. Altijd. Welke misstappen of fouten we ook maken. Dat geeft
energie!
Een leven vanuit het gebed maakt daarom een ander mens van ons. We worden
als het ware boven onszelf uitgetild en kunnen de ander in alle rust en liefde
tegemoet treden. Wat zou het mooi zijn als we in deze vakantietijd hier een
begin mee kunnen maken.

In september gaan we weer aan de bak!
Dan staan er veel activiteiten op de rol.
Dan gaat de vormselvoorbereiding van
start (heeft u uw kind al aangemeld? zie
de zijkolom hiernaast), dan is de Kerkproeverij, en gaan we de feesten van Sint
Maarten, St. Willibrord, St. Nicolaas tegemoet en komen de donkere dagen van
Advent en kerst er weer aan.

Een fijne vakantie !
Diaken Iwan Osseweijer

9. Jaar van Gebed
En verder:
- elke kerk zijn eigen pagina
- nieuw project Gregoriaans
Kortom;
voor elk wat WiI's in onze zonnige
parochie in het hart van de
Bollenstreek!
Fijne zomer en veel leesplezier!

Ontvang jij het Vormsel?
Diaken Iwan Osseweijer heeft met de
kinderen, tijdens een bezoek aan de
groepen 7 van de basisscholen, gesproken over wat dat nu precies is,
gevormd worden! Hij heeft hen een
brief meegegeven met informatie
voor de ouders. In september starten
we met de voorbereiding op het
H. Vormsel. We werken hierbij uit het
project 'In Vuur en Vlam'.
Bent u geïnteresseerd om uw kind
mee te laten doen aan het H. Vormsel, maar heeft u hem/haar nog niet
aangemeld, doe het dan nu via:
vormselwillibrordus@gmail.com. Mocht
u zich eerst willen laten informeren
stuurt u dan ook een mailtje, dan
nemen wij contact met u op. Na aanmelding ontvangt u van ons verdere
informatie over de voorbereiding.

Op zondag 25 november sluiten alle
kinderen de voorbereiding af met de
feestelijke vormselviering. Zij zullen
die dag van bisschop Mgr. van den
Hende in de St. Agathakerk in Lisse
het Heilig Vormsel ontvangen.
Vormselwerkgroep
Parochie H. Willibrordus

3

Wil’skracht
Er start weer een Alpha!
Bij kerkproeverij nodig je iemand uit
om mee te gaan naar een H. Mis.
Daarnaast is er op donderdagavond
in onze parochie iets anders:
de Alpha.

Parochie Heilige Willibrordus

Je geloof als positieve ervaring delen met familie of
vrienden
De kerkproeverij is dit jaar op 15 en 16 september.

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

Hoe werkt het?
Elke Alpha 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. Iedereen
komt met zijn eigen vragen en ideeën.
Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, gezellige mensen. Wat wil
je nog meer??

De bedoeling van deze actie is, dat je als parochiaan iemand uitnodigt die het best
leuk vindt om, samen met iemand anders, een keer een kerkdienst te bezoeken.
U mag meedoen aan deze actie. Het hoeft niet. Maar is het niet heerlijk om je geloof
eens als positieve ervaring te delen met familie of vrienden?
Probeer het eens! Het maatschappelijk taboe op geloof lijkt te verdwijnen. Althans
volgens het boek ‘'Ongelofelijk, over de verrassende comeback van religie' (zie
hiernaast). Een aantal tips voor het uitnodigen:

Vraag een vertrouwd iemand.
Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat
om buren, kennissen of (klein) kinderen die niet (meer) naar de kerk gaan, die jou
kennen en vertrouwen.

Houd de uitnodiging luchtig.
Houd de uitnodiging luchtig, en vrijblijvend. Bijvoorbeeld: 'Zou het je wat lijken
om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden.
Deze dienst is speciaal voor gasten, voor vrienden en kennissen die wel eens mee
willen.'

Je zit er niet aan vast.
Iedereen vindt de Alpha gezellig
en leerzaam. En ze duurt niet eindeloos. Het is zeer overzichtelijk
qua tijd die je er aan kwijt bent. Het
zijn tien bijeenkomsten en een introductiebijeenkomst, op 4 oktober.
Ze staan op de volgende
donderdagavonden gepland.
4, 11, 18 en 25 oktober
8, 15, 22 en 29 november
6, 13 en 20 december
De bijeenkomsten in oktober en december zijn in het Paus Franciscus
Huis in Lisse. In november zijn we
in Hillegom. Informatie over de lokatie volgt nog. Verder is er een
weekeind in een klooster. Ook hier
volgt nog info over.
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Nodig persoonlijk uit.
Nodig mensen persoonlijk uit. Misschien moet je een drempeltje over, maar realiseer dat door dit te doen, je hiermee ook de drempel verlaagt voor de ander om
(weer) eens naar de kerk te gaan. Mensen zijn namelijk eerder geneigd naar een
dienst of viering te gaan als ze iemand kennen met wie ze mee kunnen. Hier kunt
u ook het persoonlijk kaartje voor gebruiken wat de parochie voor u heeft gemaakt.
Zie de pagina hiernaast.

Verwijs naar de Kerkproeverij.
Je kunt verwijzen naar de landelijke campagne. 'Je hebt misschien gehoord van
Kerkproeverij? Mijn kerk/parochie doet er ook aan mee. Ik zou het leuk vinden
als je met me mee zou gaan…'

Respecteer een anders vrijheid.
‘Succes’ is niet af te meten aan of mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.
We kunnen alleen een ander vragen. We respecteren zijn of haar vrijheid om hier
op in te gaan.

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

'Ongelofelijk, over de verrassende comeback van religie'
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'. In haar boek probeert ze de vraag te beantwoorden
waarom we in Nederland zo radicaal van ons geloof zijn gevallen (zie mijn artikel
in de vorige Wil'skracht).

Vriendelijke woorden
kunnen makkelijk
worden uitgesproken…
en hun echo duurt
eindeloos voort!
H. Moeder Theresa

Zij ziet een kentering!
Zij ziet echter ook 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." In haar boek beschrijft zij hoe godsdienst voor
moderne mensen een enorme rijkdom kan betekenen. “De Engelse taal heeft hier een mooie term voor: faith. Je kunt het vertalen
met geloof, maar ook met vertrouwen. Het beschrijft de kracht die jij ontleent aan
de erkenning van een kracht die groter is dan jijzelf. Faith geeft de moed om vol
te houden, ook als het leven zwaar valt.”
Ze schrijft: “Ik zag het prachtig verbeeld op een foto van Henk Wildschut van een
bordkartonnen kerkje, provisorisch opgetrokken door vluchtelingen in het (inmiddels opgedoekte) tentenkamp bij Calais. (…) In één oogopslag zag je de
kernboodschap: de wereld mag een tranendal zijn, maar God ziet je. De steun die
mensen ontlenen aan dit vertrouwen kan moeilijk worden overschat. Hoeveel
zwaarder is het verdriet te dragen, als je denkt dat het nergens toe dient?” (blz. 28)

Hartelijk dank!
Zondag 8 juli kreeg ik een album cadeau met een fotoreportage van mijn
25 jarig priesterjubileum op zondag 3
juni. Het bracht alles weer in herinnering. Het schitterende weer, de bomvolle kerk en u allemaal, al die lieve
mensen die mij kwamen feliciteren.
Ik wil u allemaal hartelijk danken dat
u er was. Ik wil ook alle mensen bedanken die mij gefeliciteerd hebben
via een kaart. Ik wil met name de
commissie die het georganiseerd
heeft hartelijk danken. Het was het
mooiste feest wat ik wensen kon.

Menig persoon die ooit een burn-out doorstond, kan
dat beamen.
“Je bent als mens niet de regisseur van je eigen leven, en als je dat wel denkt, word
je er niet gelukkiger op. Menig persoon die ooit een burn-out doorstond, kan dat
beamen.” (blz. 110) Dan schrijft ze over christelijke rituelen: “Het zijn vormen die
je eraan herinneren dat jij jouw leven weliswaar zelf inricht, maar dat het je ook
gegeven wordt. Dat brengt een zekere gemoedsrust.”
Jonge mensen die open staan voor godsdienst, onbevangen, zonder trauma's.
Christelijke rituelen die een zekere gemoedsrust bieden. Die laatste beschrijving
is zeker van toepassing op onze Mis. Misschien is de tijd rijp uw kleinkinderen
eens te vragen om mee te doen aan de Kerkproeverij! (zie pagina hiernaast) In de
komende Wil'skrachten wil ik een serie artikelen wijden aan omgaan met stress.
Pastoor Franken

En dan het cadeau: een bijdrage aan
de stichting Kerk in Nood zodat de
kerk vluchtelingen in de Centraal
Afrikaanse Republiek van voedselpakketten kan voorzien. De opbrengst was maar liefst € 5.110,55!
Fantastisch!
Pastoor Franken

Op de koffie!
Vanaf 4 september
staat de deur van het
Paus Franciscus Huis
elke dinsdagochtend weer voor iedereen open! We schenken koffie en
thee met gezelligheid.
We hopen dat u van de zomermaanden hebt genoten en zijn benieuwd naar uw verhalen. Vanaf
10.00 uur bent u van harte welkom.
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'In de kijker..... de koster!'
Wie werken er als vrijwilliger in de kerk om alles goed
te laten verlopen en onderhouden? In deze editie gaat
de aandacht naar de koster. We spreken Jos de Winter,
koster in de H. Hart van Jezuskerk in De Zilk.
Koster Jos de Winter: 'Het is meer dan kelken neerzetten'
Een cursus voor kosters
Zeggen de woorden Aspergil,
Directorium of Amict u iets?
Deze termen en nog veel meer zaken
komen aan de orde in een kostercursus die ons bisdom aanbiedt aan de
parochies.
Kennis van de inrichting van de liturgische ruimte, de liturgische boeken, kleuren, inzicht in praktische zaken
zoals de concrete voorbereiding van
een liturgieviering, de taak van de
koster tijdens de vieringen van de
Goede Week en bij andere sacramentele vieringen zoals de uitvaart; het
omgaan met liturgische voorwerpen
en liturgische kleding, timing, wat
doe ik wanneer en veiligheid. Dit alles
komt aan de orde.
Van de vier kerken in onze parochie
zijn de kosters uitgenodigd om deze
cursus van drie bijeenkomsten te volgen. Inmiddels hebben zich voldoende kosters bereid verklaard om aan
deze cursus deel te nemen zodat deze
binnen onze eigen parochie plaats kan
vinden.
Mooi dat onze kosters zoveel
betrokkenheid tonen en tijd en
moeite willen doen om er wat bij te
leren.

Wat doet een koster en is dat leuk werk?
Jos de Winter kijkt verbaasd. ''De koster zorgt dat de kerk open en dicht gaat natuurlijk. Leuk is geen kwalificatie als je het over de werkzaamheden van een
koster hebt. Het is werk en moet gewoon gebeuren. Zorgen dat alles goed verloopt.
Eventueel wat souffleren. Het woord koster betekent niet voor niets 'bewaker'.
Vanuit de zijkant de misdienaars toeknikken dat er gebeld moet worden en aanwijzingen geven aan de lector als die naar het altaar moet lopen. Het komt niet
veel voor, maar ik moet wel alles in de gaten houden.'' Later zal hij opmerken:
''Een koster is er niet alleen om de kelken neer te zetten''.
Dat werk hoeft hij niet alleen te doen. Hij heeft drie collega's: Bert Schreurs, Elly
Verschoor en Ans Korver. Zij zorgen dat alles klaar staat voor de liturgische vieringen. Zij hangen ook de gewaden klaar. Bijvoorbeeld groen voor 'gewone'
zondagen door het jaar, wit voor feestdagen. Maar ook andere accessoires. Hij
trekt een lade open in de sacristie, de werkplaats van een koster. De voorwerpen
voor de liturgie liggen netjes naast elkaar. Laden vol.
Zijn er gewaden met bijzondere kleuren?
''We hebben ook een roze gewaad, maar dat wordt zelden gedragen.'' Alleen de
tweede zondag van de advent kan dat en met halfvasten. Je moet het als koster
natuurlijk wel weten.
Draag jij ook speciale kleding?
''Nee, maar je moet er wel netjes uitzien tijdens de vieringen,'' zegt de manager
van de supermarkt. ''Een spijkerbroek is uit den boze. De koster is niet iemand die
een kratje bier opzij moet zetten. Je hebt een representatieve functie bij een eucharistieviering.'' Jos draagt daarom een pak met stropdas op zondag. Voor het interview op donderdagmiddag is dat niet nodig. Dan volstaat een t-shirt en inderdaad
spijkerbroek.
Hoe ben je koster geworden? Een opleiding?
Jos lacht. ''Nee hier heb ik geen opleiding voor gekregen. In 1994 ben ik lector
geworden. Daar werd ik voor gevraagd door mevrouw Veronica van Gijlswijk.''
Jos had gesproken bij het overlijden van zijn vader. Daar was hij opgevallen.
Vandaar rolde hij bijna vanzelfsprekend, maar wel abrupt het vak van koster in.
''In 1995 op een zaterdagmiddag werd ik plotseling gebeld door pastoor Buskermolen. Of ik 's avonds om 19.00 uur wilde 'kosteren'? Koster Jaap Zonneveld en
de tweede koster Wim van Lammeren waren afwezig. Assistent en invaller Jan
Hoeks was ziek. ''Dat is goed'', antwoordde Jos toen. Maar wel op één voorwaarde: ''als u maar zegt waar alles ligt.'' En zo geschiedde. Vanaf die zaterdagmiddag
was Jos naast lector ook assistent-koster. Dat beviel hem goed.
Door het kosteren en voorlezen als lector is het idee ontstaan 'meer voor de kerk
te willen betekenen.' In 1996 begon hij daarom met zijn priesteropleiding. De
aanbieding van een baan als koster in de Heilig Hartkerk sloeg hij af. ''Ik ga geen
fulltime baan aannemen want na de opleiding ben ik weg uit De Zilk''.
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Die voorspelling kwam helaas niet uit. Zijn moeder werd ziek en hulpbehoevend.
De zorg voor zijn moeder was op dat moment voor hem het belangrijkste. Bovendien moest hij op zoek naar ander werk. Zijn baan in 'de winkel van Slot' stopte.
De studie was daardoor moeilijk voort te zetten. ''Ik ben in een ander plaatje terecht
gekomen,'' zegt hij. Nu kan studeren niet meer. ''De opleiding duurt zes jaar. Dan
ga ik na afstuderen bijna met emeritaat.'' Jos lacht: ''Dan heeft de bisschop niets
aan me.''
Moet je als koster in God geloven?
Jos lacht. ''Dat lijkt me wel heel verstandig. Ik denk dat je anders niet weet waar
je mee bezig bent. De kerk is er voor mensen die geloven en daarin gevoed willen
worden en het geloof willen vieren. Daar moet je ook zelf een band mee hebben,
vind ik. De diepere betekenis van het geloof vind ik persoonlijk belangrijk als
koster. Dat je weet waar je mee bezig bent. Weet wat er bij een viering gebeurt.
Het zijn rituelen. Een viering is geen toneelspel. Ales heeft waarde en betekenis.''
Piet de Boer

Afscheid Koster Leo Schoorl
Op zondag 1 juli heeft de heer Leo Schoorl in de Eucharistieviering van 10.00 uur,
als koster afscheid genomen van de St. Agathakerk. Hij bekleedde deze functie
vanaf 1975, eerst als koster, daarna als hoofdkoster.
Het kosterschap is geen eenvoudige taak. De voorzitter van de lokale commissie
Lisse, de heer A.J.M. van Berkel, memoreerde hierover. Hij stelde dat de koster
min of meer de begeleider is van de eredienst. Er moet aandacht besteed worden
bij de eredienst aan altaar, tabernakel, ambo, geluidsinstallatie, kerkklokken enz.
De koster is zich bewust, dat de kerk een functioneel gewijde ruimte is waar
muziek en mystiek zich willen nestelen en waar al eeuwen met God wordt gepraat.
Het is de koster, naast tal van andere zaken, die een en ander bewaakt, aldus van
Berkel en de heer Schoorl deed dit met verve, met ambitie en plichtsbesef.

Kosters St. Jozef en
Martinuskerk
Ook uw hulp is nodig voor een goed
verloop van onze vieringen!
Momenteel zijn er in de St. Jozef en
Martinuskerk slechts enkele kosters
actief, zij kunnen voor de weekendvieringen best wat versterking gebruiken. Daarom zijn we op zoek
naar vrijwilligers die koster willen
zijn tijdens deze vieringen.
Wilt u weten wat de taak van koster
inhoudt en of het bij u past?
Dan kunt u deelnemen aan de laagdrempelige cursus van ons bisdom
voor vrijwilligers die de taak van
koster (zouden willen) vervullen.
Meer informatie vindt u op de pagina hiernaast.
U kunt natuurlijk ook vrijblijvend
één keer of meerdere keren met een
koster meelopen.
Na door de huidige kosters ingewerkt te zijn spreekt u samen met
hen af wie wanneer aanwezig is als
koster. U bepaalt zelf hoe vaak u ingeroosterd wilt worden. U bent bij
voorkeur bereid om in één weekend zowel de zaterdagavond als de
zondagochtend te ondersteunen.
Wilt u liever bij één viering per
weekend koster zijn dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Na de viering overhandigde de heer van Berkel een parochiële onderscheiding
met oorkonde als dank voor en aandenken aan de kosterperiode van de heer Leo
Schoorl. Vervolgens werd in het Paus Franciscus Huis koffie geschonken en kon
men Leo Schoorl feliciteren met zijn onderscheiding en bedanken voor zijn inzet
als koster gedurende 43 jaar.
J.G. Duivenvoorden
Secretaris lokale commissie Lisse

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 email op
corineheinsvanberkel@gmail.com.
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Sponsoractie WJD
Een aantal weken geleden hebben
een aantal jongeren van RKJ Lisse
na de H. Mis cupcakes uitgedeeld
in het Paus Franciscus Huis. Dit
was een sponsoractie voor de aankomende Wereldjongerendagen in
Panama. Met deze sponsoractie
hebben wij contant € 192,30 opgehaald! Ook hebben wij giften gekregen op de bankrekening van RKJ
Lisse. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw gift! Na de zomervakantie zullen wij meer sponsoracties gaan organiseren, zoals het bakken van pannenkoeken. Houd de
mededelingen dus in de gaten!
Zou u ons willen helpen met het
bekostigen van onze WJD-reis?
Wij stellen uw gift zeer op prijs.
Ons rekeningnummer is:
NL95 RABO 0125 5596 07 op naam
van RK Parochie Heilige Willibrordus, onder vermelding van:
‘Sponsoractie WJD’. Hartelijke
groet, de jongeren van RKJ Lisse

Ik brand
een kaarsje
voor...
...thuisblijvers en
vakantiegangers.
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Willibrordus Jongeren
Samen op kloosterweekend
Een bijzondere wind heeft de vraag doen rijzen of de
jongeren van onze parochie met elkaar op retraite kunnen.
Het antwoord: dat kan zeker!
En dus gaan we vol goede moed met elkaar de diepte in,
binnen de beschermende muren van de Abdij van Berne
in Heeswijk-Dinther. Datum en prijs worden nog bepaald. Ben jij tussen de 16 en
35 jaar oud en ben je ook geïnteresseerd? Meld je vrijblijvend aan via enjoyhillegom@gmail.com of clemens.sophie@hotmail.nl.

MidzomernachtMis op het strand van Zandvoort
Op 1 juli vond in Zandvoort de MidzomernachtMis plaats; een Eucharistieviering
op het strand waar ruim 90 jongeren uit meerdere bisdommen aan deelnamen.
Vóór de Mis was er een speciaal jongerenprogramma, waarbij o.a. een maaltijd
werd genuttigd. Ook werd er ingegaan op hoe de jongeren opstaan voor hun
geloof en werden ideeën voor geldinzameling voor de WJD in Panama van januari 2019 gedeeld. Het was een mooie ontmoeting!
De MidzomernachtMis is de zomerse tegenhanger van de MidwinterBBQ van de
RKJ Lisse (de laatste jaren samen met EnJoy Hillegom). Het idee voor deze
StrandMis komt dan ook mede vanuit onze parochie. De organisatie is dit jaar
breder opgepakt door meerdere jongerengroepen uit bisdom Rotterdam, in samenwerking met jongeren uit Bisdom Haarlem-Amsterdam. Zo werd er gemeenschap gevormd over de grenzen van parochies en zelfs bisdommen heen!
Volgend jaar zal de Mis opnieuw op het strand gevierd worden. We nodigen u
graag uit om dan ook de bijzondere sfeer te komen proeven!

Het afgelopen seizoen hebben wij veel mooie, leuke en interessante verdiepingsavonden en activiteiten gehad. Zo hebben wij bijvoorbeeld weer een geslaagde
Midwinter-barbecue georganiseerd, hebben wij mooie verdiepingsavonden
gehad over aanbidding en over Pinksteren, een gezellige Hemelvaartsbrunch, een
gebedsavond en als afsluiting de Midzomernachtmis op het strand van Zandvoort.
In september gaat ons nieuwe seizoen weer beginnen. Tegen die tijd zal je de
agenda weer op onze Facebook-pagina vinden, alsmede op onze (nieuwe) Instagram-pagina en in onze whats’app-groep. Nog een fijne zomervakantie en hopelijk tot bij de volgende bijeenkomst!
Lijkt het je leuk om naar een bijeenkomst van RKJ Lisse te komen? Je bent van
harte welkom! Stuur een berichtje naar Sophie, via 06-28405797.
https://www.facebook.com/groups/rkjlisseonline - https://www.instagram.com/rkjlisseinsta/

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Jaar van Gebed
15 augustus Maria tenhemelopneming
Zoals wij allen heeft ook Maria de bepoeving gekend van haar geloof, de stilte van
de eenzaamheid en het grote offer van het kruis. Zij is de vrouw van smarten, de
Moeder van alle gelovigen. Maar zij is ook het beeld van onze toekomst. Maria
deelt nu reeds op een uitnemende wijze in de triomf van Jezus, in zijn overwinning
op de dood, de haat en de angst. Zij is met ziel en lichaam ten hemel opgenomen,
zij is het heerlijke beeld van wat ons te wachten staat. Maria's Magnificat dat wij
vandaag beluisteren in het evangelie, Lucas 1, 39-56, is ook voor óns een machtig
vreugdelied waarin wij mogen vernemen dat de haat overwonnen is door de
liefde, dat God arme en kleine mensen groot wil maken, en dat hij barmhartig is
van geslacht tot geslacht.
We vieren dit Hoogfeest om 19.00 uur in de St. Jozef en Martinuskerk.
Wees welkom!

Voor twee jaar op missie: een stap in geloof
Quirien van Berkel (25) uit Hillegom vertrekt
1 oktober naar Baucau in Oost-Timor. Quirien:
“Ik zal als docent Engels op een middelbare
school werkzaam zijn. De school, The Sacred
Heart of Jesus High School, is verbonden aan de
plaatselijke parochie. Het is dus uit deze gemeenschap dat de vraag naar docenten kwam.
Het was mijn eigen wens aan Fidesco om als
leraar aan het werk te gaan en aangezien ik de
Engelse taal goed beheers, kan ik met het volste
vertrouwen en met veel enthousiasme aan de
slag gaan. Sinds een jaar zijn er op deze school
twee Franse vrijwilligers van Fidesco actief als
docenten. Hun missie zal in augustus aflopen en ik zal één van de opvolgers zijn.
Een prachtige uitdaging die ik voor de volle honderd procent bereid ben aan te
gaan. Ik zie er naar uit om mij dienstbaar te kunnen maken in een andere cultuur.”
De katholieke missie organisatie Fidesco werft, traint en stuurt mensen uit met
professionele expertise naar projecten van de lokale katholieke kerk. Zij beogen
twee jaar lang hun kennis en know-how over te dragen en delen hun leven met
de mensen ter plekke. Als tegenprestatie voor hun inzet betaalt Fidesco hun
vliegreizen, verzekeringen en een kleine, maandelijkse vergoeding waar de vrijwilligers van rond kunnen komen. Fidesco draagt de kosten, zo’n € 17.000,- per
professional. Fidesco is afhankelijk van de vrijgevigheid van vele mensen. Wanneer u een maandelijkse of eenmalige gift aan Fidesco doneert - IBAN: NL53 ABNA
0566 0142 97 ten name van Stichting Fidesco Nederland, ontvangt u in ruil daarvoor
het driemaandelijks missierapport van de vrijwilligers. Stuurt u uw adresgegevens
naar Fidesco toe? Wij zijn dankbaar voor iedere gift; www.fidesco.nl - info@fidesco.nl - 0852-731732

Projectkoor gregoriaans gaat weer van start
Op maandagavond 10 september gaat het tiende project gregoriaans van start. Het
is inmiddels al weer 5 jaar geleden dat het projectkoor van start ging. In zeven
repetities van 1 ½ uur zullen, onder leiding van Fabian Haggenburg, de gregoriaanse gezangen worden voorbereid, die op zondag 4 november in de St. Agathakerk tijdens de Hoogmis zullen worden gezongen.

Uitvaartplechtigheid in
het crematorium
Pastoraal team gaat ook voor in een
crematorium
Misschien loopt u met de vraag rond
of er een uitvaartplechtigheid in het
crematorium kan plaatsvinden met
de priester of de diaken van uw parochie. Het antwoord is: ja dat kan!!
De uitvaartplechtigheid in een crematorium is een ‘Woord- en Gebedsdienst’. De plechtigheid zal met zelf
uitgekozen CD muziek/gezangen
ingevuld worden. De voorganger zal
ook ruimte voor gebed en een Bijbelse
lezing creëren evenals ruimte voor
woorden (levensverhalen, getuigenissen of gedichten) van nabestaanden. In het crematorium zullen kaarsen aangestoken worden en wordt de
overledene besprenkeld met wijwater. Om praktische redenen kan er in
het crematorium geen gebruik worden gemaakt van wierook.
Mocht u vragen hebben over een uitvaartplechtigheid in het crematorium, neemt u dan gerust contact op
met een van onze priesters of met de
diaken.
Kapelaan Stephan Kuik

De repetities voor dit project worden gehouden in het Paus Franciscus Huis en
incidenteel in de St. Agathakerk. Met minimaal 15 deelnemers zal het project
kunnen starten. Aanmelden kan via e-mail: cursusgregoriaans@hotmail.com of
telefonisch: 0252-221055. Kosten bedragen € 30,00.
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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
19e zondag door het jaar
zaterdag 11 augustus - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
20e zondag door het jaar
zaterdag 18 augustus - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
21e zondag door het jaar
zaterdag 25 augustus - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
22e zondag door het jaar
zaterdag 1 september - 19.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
23e zondag door het jaar
zaterdag 8 september - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea

Kerkproeverij
zaterdag 15 september - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Mooie afsluiting
Kapelaan Kuik kwam naar de RKBS Beekbrug om
de kinderen op te halen. In een optocht liepen ze
naar de kerk, waar ouders, opa’s en oma’s, maar
ook oud Beekbruggers al zaten te wachten.
De kinderen hadden de liedjes goed ingestudeerd, dus er werd flink mee gezongen. Twee
kinderen waren misdienaars en de teksten en
voorbeden werden voorgelezen door leerkrachten, een ouder, een opa en door kinderen.
Thema: 'Steengoed' (een goed fundament is belangrijk) werd uitgebeeld met de meegebrachte
'stenen' door met deze te bouwen tot een stevige
muur. Het verhaal: 'De soepsteen' vertelde, dat
we niet zonder elkaar kunnen en we elkaar kunnen aanvullen tot het komen van
iets moois. Het werd samen een mooi geheel waar elke generatie, van 4 tot 92 jaar,
blij van werd. Want al sluit de school in De Engel na 88 jaar, we wilden er een feest
van maken. Dat is die woensdagochtend op 27 juni heel goed gelukt.

Weer fris van start
Voor de zomer werden jongeren uitgenodigd om kennis te komen maken met het
Jongeren Pastoraat. Er kwamen 13 jongeren op af, daar zijn we erg blij mee. Zij
zullen zich aansluiten bij de huidige groep jongeren. Elke eerste woensdag van de
maand zullen zij bij elkaar komen van 19.00 tot 21.00 uur in het speeltuingebouw
in De Engel. Zij waren ook al aanwezig bij de afsluiting van het afgelopen jaar,
dus zij weten wat ze van ons kunnen verwachten. We gaan er een gezellig jongerenjaar van maken.
Jongeren Pastoraat in de Engel

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
4 augustus en
1 september

Kroniek
Periode 1 juni tot 17 juli

Huwelijk
8 juni
- Sander Meskers en Annette Visser
Polanen 40, Nieuw-Vennep
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Kom je mee bidden?
Zoek je 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 6 en 20 augustus en 3 en 17 september. Welkom!

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

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

In Europa - Open Monumentendag

Liturgisch rooster

Het landelijk thema van de Open Monumentendag van dit jaar is “In Europa”.
Dit is een mooie gelegenheid om ons geloof en ons kerkgebouw in de Europese
context te laten zien. De ‘kathedraal van de Bollenstreek’ staat als gebouw niet op
zichzelf, maar maakt deel uit van een lange en rijke geschiedenis op het gebied
van cultuur en architectuur. Zonder grote voorbeelden als de kathedralen van
Chartres en Keulen, of de oude kruiskerken, had onze kerk er heel wat anders
uitgezien. Tijdens de Open Monumentendag zullen leerlingen van de Josephschool deze context verbeelden.

19e zondag door het jaar
12 augustus - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik

Daarnaast heeft de Kerk aan Europa patroonheiligen
geschonken. Heiligen tot wie wij kunnen bidden tot bescherming van Europa en haar inwoners. Een van de
meest aansprekende daarvan is de heilige Edith Stein, de
jonge karmelietes die in de Tweede Oorlog is vermoord.
Meer over deze patroonheiligen leert u in de St. Agathakerk op zaterdag 8 september. Op die dag zullen er weer
rondleidingen gehouden worden. Ook de kerktoren zal
weer beklommen kunnen worden.

Kinderwoorddienst

Vanuit Limburg: bedankt!

Elke eerste zondag van de maand is er
kinderwoorddienst! De kinderwoorddienst is voor kinderen vanaf ongeveer
4 tot en met 12 jaar. Wij bidden met elkaar, lezen met elkaar het evangelie en
tot slot gaan wij knutselen of doen wij
een spelletje.

Het is lang geleden, dat ik in het Lissese
kerkblad heb geschreven. Maar nu wil
ik toch graag een klein plekje vragen,
om iedereen te bedanken, die aan mij en
mijn vrouw hebben gedacht ter gelegenheid van mijn zilveren wijdingsfeest.
En dat, terwijl de parochie met pastoor
Franken al genoeg te vieren had! Vele
brieven en kaarten, en ook bloemen,
sierden onze huiskamer, allemaal tekenen van uw gebeden en goede wensen,
en van het feit dat u ons nog niet bent
vergeten. Het stemt tot grote dankbaarheid om te weten, dat wij nog steeds in
uw gedachten en gebeden zijn. En u
mag wel weten, dat dat wederzijds is!
Pastoor van Leeuwen

De volgende data van de kinderwoorddienst zijn: zondag 2 september en
zondag 7 oktober. Wij hebben er al zin
in! Hopelijk ben jij/ is uw kind of kleinkind erbij. Groetjes,
het team van de kinderwoorddienst

Kroniek
Periode 25 mei tot 16 juli

H. Doopsel
8 juli
- Cobus Graafland
Willem Elschotsingel, Hillegom

Huwelijk
9 juni
- Jordy van Reisen en
Simone Fleischanderl
Megenstraat 99, Tilburg

Overleden
25 mei
- Willem van Woerden (30)
Muntstraat 58, Lisserbroek
8 juni
- Toon Wessels (89)
Eikenlaan 260, Lisse
11 juni
- Leo van Berkel (89)

20e zondag door het jaar
19 augustus - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum
21e zondag door het jaar
26 augustus - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum
22e zondag door het jaar
2 september - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
23e zondag door het jaar
9 september - 10.00 uur
Gezinsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. De Bollennootjes

Kerkproeverij
16 september - 10.00 uur
Voorstellen vormelingen
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
5 en 19 augustus,
2 en 16 september in
het Paus Franciscus Huis.
Dinsdag, donderdag en vrijdag in
de keuken van de pastorie.

Berkhout
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 11, 18 en 25 augustus
1, 8 en 15 september
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H. Hart van Jezuskerk
Op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur
Openingstijden secretariaat: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur
Bankrekeningnummer: NL 39 RABO 03281 15 142
Voor uw kerkbijdrage: NL 48 RABO 03881 15 009

Liturgisch rooster
19e zondag door het jaar
12 augustus - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
20e zondag door het jaar
19 augustus - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
21e zondag door het jaar
26 augustus - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
22e zondag door het jaar
2 september - 11.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pater H. Uitendaal
m.m.v. Dames en Herenkoor
23e zondag door het jaar
9 september - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Dames en Herenkoor

Kerkproeverij
Gebedsviering Samen kerk
zondag 16 september - 11.00 uur
voorganger: Marjo Lommerse
m.m.v. Dameskoor uit Hillegom

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

Kroniek
Periode 1 juni tot 17 juli

Overleden
9 juli
- Toos Keijzers - Meiland (70)
Lukas Schoonderbeekstraat 9,
Hillegom
- Susanna v.d. Wiel – v.d. Putten (90)
Faleriolaan 146, Hillegom
15 juli
- Antonia Beerendonk-Broekhof (87)
De Westerkim, Nieuw Vennep
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WOG (Werkgroep Onderhoud Gebouwen) nieuws
Nu de vervanging van de ramen in de voorgevel van de pastorie
is voltooid, zijn we beland in de volgende fase van het onderhoudswerk. De kerk krijgt een opknapbeurt en het interieur van
de pastorie wordt aangepakt. Om met de kerk te beginnen: hier
worden door Bouwbedrijf de Groot uit De Zilk diverse werkzaamheden uitgevoerd. We zijn begonnen met de renovatie van de
ramen in het torentje naar de koorzolder. Tevens worden het
gegraveerde raam in de Driekoningenzaal hersteld en wordt het
kozijn vervangen. Daarnaast zullen er diverse werkzaamheden
aan het dak en de dakgoten worden uitgevoerd en worden de
muren opnieuw gevoegd waar nodig.
Verder zullen de toegangsdeur bij het mortuarium worden hersteld en zal de deur bij de dagkapel worden vervangen. En als
laatste zullen er door de fa. Admiraal diverse schilderwerkzaamheden worden
uitgevoerd om onze kerk weer het aanzien te geven dat ze verdient.
In de pastorie zijn we begonnen met het opknappen van de 1e verdieping. Dat is
noodzakelijk om kapelaan Kuik, die met ingang van 1 september naar De Zilk
komt, een passende woning te bieden. Er wordt een kleine verbouwing uitgevoerd
om de privacy van de kapelaan te garanderen, de sterk verouderde keuken wordt
vernieuwd en de woning wordt gestoffeerd, geschilderd en van nieuwe vloerbedekking voorzien.
Op de begane grond zijn enkele maatregelen genomen om, voor de mensen die
er werken en de bezoekers een prettige (werk)ruimte en -sfeer te garanderen. We
hebben in diverse ruimtes de vloerbedekking professioneel laten reinigen en het
enigszins gedateerde meubilair vervangen door moderner meubilair dat nog in
de opslag stond. Met deze werkzaamheden willen we bereiken dat kerk en pastorie voor iedereen weer prettige en toegankelijke gebouwen worden waar men
graag komt.
Ruud van Haarlem

'Als een spin in het web'
Tijdens het H. Hartfeest is Greet van der
Elst verrast met een H. Hartspeld. Deze
speld is een eerbetoon aan een vrijwilliger die zich met hart en ziel betrokken
voelt bij de H. Hartkerk en zich daar ook
stevig voor inzet.
Greet is al vele jaren lid van ons damesen herenkoor, zingt soms haar solopartijen, maar kan ook als dirigent het stokje
zo overnemen. Als een spin in het web
regelt zij met het pastorale team de gezangen die bij de liturgie passen. Greet is
geen vrouw die kan stilzitten en is ook
lid geweest van de Lokale Commissie. Pas na haar afscheid valt op welke rol ze
binnen de Commissie vervulde. Voor Greet was het een complete verrassing om
in het bijzijn van haar familie de H. Hartspeld te mogen ontvangen. Na de mooie
woorden en een prachtig boeket van de voorzitter volgde een drukke, maar
vooral gezellige, receptie. Fijn dat u er was!
Jeanne Ruigrok

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

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

Maak kennis met... Marco Verberk
Sinds medio april loopt Marco Verberk mee met de lokale commissie Hillegom als aspirant-lid en eind juni is hij
benoemd als lid. Hij is 45 jaar oud, getrouwd met Malu
en is vader van Maxim en Gideon. Geboren in Tilburg,
maar opgegroeid in Katwijk en Voorhout. Na uitzending
vanuit de militaire dienst in Hillegom komen wonen,
ruim twintig jaar geleden. Marco is werkzaam als manager in de aandrijftechniek in Hillegom.
“Afgelopen november heeft mijn oudste zoon Maxim zijn
vormsel gedaan en ik ben zelf als begeleider meegegaan
met het 'Are You Ready'- weekend. Tijdens dit weekend,
maar ook bij de avonden ter voorbereiding voor het vormsel hebben diaken Iwan
Osseweijer en ik elkaar beter leren kennen. Hij heeft mij gevraagd om de lokale
commissie te versterken. Na nagedacht te hebben is het nu zover en ga ik ervoor.”
“Niets gaat vanzelf, ook al lijkt dat soms wel zo. Als vrijwilliger op een basisschool
weet ik als geen ander hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Met deze kennis en ervaring
hoop ik ook voor onze parochie een bijdrage te kunnen leveren. Ik ken nog lang
niet iedereen, maar ik hoop daar snel verandering in te kunnen brengen. Samen
met de andere LCH-leden, Corine Heins en Lizette Romijn, zie ik dat met vertrouwen tegemoet. Ik heb er zin in.”

Kroniek

Opening Werkjaar
Graag nodigen wij
alle vrijwilligers van
de locatie Hillegom
op zondag 26 augustus van harte uit
voor de viering in
de St. Jozef en Martinuskerk. In de Mis
van 9.30 uur wordt
speciaal aandacht
besteed aan de opening van het nieuwe werkjaar. Daar de
bedankavond dit jaar in september
plaatsvindt, is het aan het begin van het
werkjaar goed om elkaar even te ontmoeten en met elkaar vooruit te kijken
op het jaar dat voor ons ligt. Het thema
van de Mis is ‘Een sprong in het diepe:
hoe dien jij de Heer?’ Het dameskoor
zal de viering ondersteunen met haar
gezang. Na de Mis is er koffie en thee
met iets lekkers erbij.
Graag tot 26 augustus!
Pastoraal team en
Lokale Commissie Hillegom

Periode 28 mei tot 17 juli

Gedoopt
29 mei
- Ksavier Alexander Grund
2e Loosterweg 135, Hillegom

Overleden
28 mei
- Petronella Rijnders - v.d. Zwet (93)
Parkwijk, Hillegom
21 juni
- Johannes van Deursen (95)
Bloemswaard, Hillegom
30 juni
- Johanna van Rooden-van Trigt (94)
Groot Veenenburg 6, Hillegom
8 juli
- Domenico Damo (77)
Floraplein 27, Hillegom
16 juli
- Gerardus Veenman (82),
Meerlaan 200, Hillegom
Rectificatie
Ans Pieters - van Ruiten is op
de leeftijd van 75 jaar overleden.
Onze excuses aan de nabestaanden!

Liturgisch rooster
19e zondag door het jaar
12 augustus - 9.30 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dameskoor

Maria
Tenhemelopneming
woensdag 15 augustus - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dameskoor
20e zondag door het jaar
19 augustus - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor
21e zondag door het jaar
26 augustus - 9.30 uur
Openingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dameskoor
22e zondag door het jaar
zaterdag 1 september - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 2 september - 9.30 uur
celebrant: pater H. Uitendaal
m.m.v. het Parochiekoor
23e zondag door het jaar
zaterdag 8 september - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dameskoor
zondag 9 september - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer

Kerkproeverij
zaterdag 15 september - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 16 september - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag en zondag, bij
mooi weer in de tuin.
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Wil’skracht

Parochie Heilige Willibrordus

Afspraken maken

Vaarwel Joke!

In deze drukke tijden is het bijhouden
van een agenda van jezelf al een uitdaging. Met gezinsleden wordt het al
moeilijker, zeker als je daarnaast nog
eens actief als vrijwilliger bent. Is
dochterlief zondag misdienaar? Ben
ik lector, of kan ik nog ruilen met iemand? Zingt ons koor morgen?

In de dagbladen en weekbladen is uitvoerig bericht over het afscheid van mevrouw Joke Vermeulen in de uitvaartbranche. De leeftijd ging een
rol spelen. Werken in deze branche is een zware
baan. Waar begint vertrouwen? Dit begint, zo
zegt ze, als de mensen je zien staan, als ze goeiendag zeggen. Zij memoreert aan haar eerste
avondwake. Pastoor Bruggeman van de Mariakerk verzocht haar een avondwake te organiseren. Zij werd 'in het diepe' gegooid.
Haar eerste optreden was zeer succesvol. Zij kreeg vele complimenten. In 1985
werd zij pastoraalmedewerker in de Mariakerk. In 2000 ambieerde zij deze
functie bij deken Ammerlaan in Katwijk. Na haar pensionering werd zij veel gevraagd voor avondwaken en afscheidsdiensten. Eerst in de St. Agathakerk, maar
later ook in andere katholieken kerken, voor protestanten en ook voor overledenen
zonder religieuze binding.

Het past in een moderne parochie dat
de roosters niet meer per se bijgehouden worden door een secretariaat,
maar zoveel mogelijk door iedereen
zelf. Je eigen verantwoordelijkheid
dragen, is een prima adagium.
Sinds kort zijn we begonnen om het
rooster van alle liturgische werkgroepen ‘in de cloud’ bij te houden. Het
voordeel daarvan is dat er altijd maar
één rooster is (geen versie 1, 2 en 3) en
dat het rooster ook zonder tussenkomst van het secretariaat wordt bijgewerkt. Uiteraard betekent het voor
een aantal mensen nog wat wennen,
voor hen is er nog wel een papieren
versie beschikbaar.

Wat kunnen wij doen voor onze doden? Augustinus (354 – 430) schreef hierover
“liefdevolle verzorging van het stoffelijk overschot van een overledene is een
natuurlijke neiging van normale mensen”. Doden begraven is een van de zeven
werken van barmhartigheid. In de menselijke traditie is het verzorgen, uitgeleide
doen en begraven van de doden met een grote zorgvuldigheid en liefde gedaan
vanuit een diep respect voor het leven. Dood is altijd een uitnodiging om het leven
te beschouwen. Wanneer uit de kring van geliefden, verwanten en bekenden iemand begraven wordt, doen mensen dat al duizenden jaren met de grootste zorg
en aandacht. Zo kan rechtgedaan worden aan iemand, zo kan respect worden
betuigd aan de dode. De dood wordt tegenwoordig steeds meer weggedrukt naar
de randen van ons dagelijks bestaan. Het is niet voor niets dat in de menselijke
geschiedenis de riten rond het sterven en begraven tot de meest belangrijke behoren. Elke rite, en dat geldt voor het begrafenisritueel in het bijzonder, geeft de
gemeenschap de mogelijkheid van een publieke deelname. Waar velen aan deze
riten deelnemen, zullen nabestaanden kracht en troost vinden. Joke Vermeulen
leerde ons aandacht te hebben voor de religieuze dimensie voor dingen die verrijken, verdiepen, helen. Zij was zich van dit alles zeer bewust.
Joke bedankt! Een bijzondere vrouw is teruggetreden.
Lokale Commissie Lisse

Vrijwilligersavond in Lisse
Kortgeleden heeft hierover een korte
uitleg en workshop plaatsgevonden.
In het Paus Franciscus Huis waren
coördinatoren van veel werkgroepen
van de gehele parochie aanwezig om
informatie te krijgen, vragen te stellen
en ook zelf te proberen hoe het werkt.
Het was een nuttige avond waar ook
gelachen werd.

Parkwijk
Eucharistieviering
met ziekenzalving
dinsdag 11 september - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dameskoor

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 12 en 26 augustus
9 september
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Voor alle vrijwilligers uit de St. Agatha- en de H.H. Engelbewaarderskerk zal
er een vrijwilligersavond worden georganiseerd. Vrijdagavond 28 september
kunt u alvast in uw agenda noteren. Verdere informatie komt in de volgende
Wil'skracht en d.m.v. een persoonlijke uitnodiging.

Hartelijk dank voor alle gebrachte spullen!
De voorjaars inzameling van de werkgroep MOV
heeft een goed resultaat opgeleverd:
Kleding inzameling tgv. Sam’s kledingactie:
totaal 2500 kg. De opbrengst is bestemd voor
'Mensen in Nood' en voor het project 'Scholing in
de Centraal Afrikaanse Republiek'.
Naaimachines en gereedschappen: een busje vol
met o.a. 10 naaimachines, 2 breimachines, 9 fietsen, 4 rollators, een generator, div. boormachines, 15 kratten gereedschappen, een kruiwagen en divers los tuingereedschap.
De gereedschappen worden door de Stichting Vraag en Aanbod gereviseerd en
vervolgens verscheept naar projecten in Tanzania en Uganda.
Wie nog wil brengen: elke woensdag van 14.00 tot 17.00 uur is er inname van
kleding en gereedschappen in Mariaoord in Hillegom, via de achteringang naast
de speelplaats van de Johannesschool, of bel 06 1309 6656 - Joke Zonneveld

Lisse - Hillegom - De Zilk

Open Monumentendag in Hillegom
Open Monumentendag heeft dit jaar als thema: In Europa.
In de St. Jozef en Martinuskerk is op zaterdag 8 september
van 10.00 uur tot 16.00 uur van alles te zien en te doen vanuit
de gedachte: Het (Kerst)verhaal gaat in Europa. De opening
van deze Hillegomse dag is dit jaar op het plein voor de kerk
in samenwerking met de jongeren van The Spirits. Zij zullen,
in de week voorafgaande aan Open Monumentendag, samen
enkele figuren maken van een kerstgroep zoals je die niet zo
vaak zal tegenkomen. Hiermee openen zij het nieuwe seizoen
van The Spirits voor de jongeren van 12 tot ca.15 jaar.

Bijzondere kerstgroepen
In de kerk staan, naast de ruim
100 andere kerstgroepjes, ook
twee bijzondere kerstgroepen
opgesteld; Een ervan is een
groep die rond 1978 gemaakt
is in De Zilk. Geen luxe stal,
geen luxe beelden, maar zelfgemaakte figuren. Inmiddels
zijn we via het genootschap
Oud De Zilck meer te weten
gekomen over de achtergrond
van de groep. Pastoor De Jong
kwam op zijn vakantie in
Frankrijk een ‘eigenstreekse
kerstgroep’ tegen waarin het
hele dorpsleven uitgebeeld scheen. Oud–Zilker Bob Jansen,
die daarvoor expressieve vakken op Sancta Maria gaf, heeft
vervolgens het idee voor De Zilk uitgewerkt. De groep is op
8 september a.s. te zien in de kerk evenals een kerstgroep van
de Klarinetschool uit Lisse van rond 2010. Een kerststal
gemaakt van drijfhout uit de vijver achter de school en figuurtjes die door de kinderen van de klassen zijn gemaakt
of meegenomen.
In diverse Europese talen zullen vervolgens Het Parochiekoor, het Dameskoor en soliste Hetty Verouden op aangegeven tijden enkele kerkliederen ten gehore brengen. En om
11.00 uur kunnen jonge kinderen een verhaal beluisteren over
Jozef en Maria die op reis gaan. Daarna kunnen ze creatief
aan de slag. U bent van harte uitgenodigd!
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Wil'skracht is een uitgave van de parochie Heilige Willibrordus.

Eindredactie: Marianne Heemskerk
Redactie: pastoor R. Franken, Jeanne Ruigrok, Ans de Groot,
Frank Mélotte, Piet de Boer en Rob van Reisen

Dankwoord pastoor Jaap Steenvoorden
Zondag 10 juni mocht ik mijn Zilveren Priesterfeest vieren in de Sint
Adrianuskerk te Naaldwijk. Een dag van grote blijdschap en dankbaarheid is het in alles geworden. Veel parochianen uit de Bollenstreek, waar
ik ben geboren en getogen, hebben de Eucharistieviering meegemaakt
en heb ik de hand geschud. Ook heb ik talrijke schriftelijke felicitaties
ontvangen uit Hillegom, Lisse en De Zilk. Heel veel dank voor uw/ jouw
gebed, felicitaties, kaarten en brieven en geschenken. De viering van
mijn 25 jarig priesterfeest heeft mij veel kracht en inspiratie gegeven om
blij en dankbaar, levend vanuit het gebed, mijn dienstwerk als priester
te vervolgen op de weg die voor mij ligt.

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

Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal

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

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

www.uitvaartuitendaal.nl

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.H. Engelbewaarderskerk - Kerkfotografie
Verder in deze editie foto's van o.a. Marianne Heemskerk,
Kerkfotografie, Thom Oosterveer en Piet de Boer
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Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

Sinds 1902

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

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.

persoonlijk
betrokken
stijlvol

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

