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

Herfst 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
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

Van de bestuurstafel

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

De Herfst-editie van de Wil’skracht is aan de orde en dat betekent een nieuw
parochieel jaar met daarin al snel de Kerkproeverij (weekend van 15-16 september)
en de Alpha (start 4 oktober). Hou de berichtgeving goed in de gaten; het zijn twee
fantastische kansen voor ons allemaal om onze betrokkenheid bij onze gemeenschap te laten zien!

Eucharistievieringen:
Zondag
10.00 uur
Maandag
19.30 uur
Dinsdag, Donderdag en
Vrijdag
9.00 uur

In het vorige zomer nummer hebben we afgesproken dat dit voorwoord u wat
meer informatie zal meegeven vanaf de bestuurstafel dan u gewend was. De afgelopen week hebben we weer vergaderd en daarin onder meer de volgende zaken
besproken:

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC LISSE
0252 211453
secengel@rkwb.nl

1) De verkoop van de voormalige Jozefkerk is nu een feit en het contract met de
ontwikkelaar (Renward) is 9 augustus getekend. Hier zult u de komende tijd nader
over geïnformeerd worden maar al in dit nummer geven we de huidige stand van
zaken weer.

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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2) Nog dit jaar hebben we twee jubilarissen: kapelaan Stephan Kuik viert op
zondag 9 december zijn 12½-jarig priesterfeest en Johan Akerboom viert zijn
40-jarig jubileum als organist in de St. Agathakerk op zondag 28 oktober.
3) Er is een nieuw parochieel beleidsplan in de maak en ook daar zullen we u
deelgenoot van maken zodra dit verder vorm krijgt.
Een mooie herfst en ook een gezellige Hillegom c.q. Lisse Feestweek gewenst!
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Kopij voor de November-editie, die zal doorlopen t/m 2 december,
ontvangen we graag uiterlijk op 8 oktober via:

wilskracht@rkwb.nl
Graag tekst als Word document en foto's apart in een JPG bestand. Bedankt!
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Lisse - Hillegom - De Zilk

Het woord is aan... de kapelaan!

'Oases van Rust'

vanaf oktober start van ‘quality time met God’
‘Quality time’ betekent ‘goed bestede en doorgebrachte vrije tijd, vooral in gezinsverband’. Dat kan quality time (vertaald: kwaliteitsvolle tijd) zijn met uw partner,
uw kinderen, uw gezin, uw ouders, uw kleinkinderen of bijvoorbeeld met uw
vrienden. Quality time is waardevolle tijd, zinvol besteed, een investering in de
relatie met een ander. Stel dat die ander God zou zijn, wat is quality time met God?
Augustus 2006 ben ik met 45 jongeren uit ons bisdom naar Taizé (Frankrijk)
geweest. Daar is een oecumenische broedergemeenschap. Er waren die week zo’n
5000 jongeren uit de hele wereld. De meeste van onze Nederlandse jongeren waren
in 2005 naar de Wereldjongerendagen in Keulen geweest. Al na enkele dagen
zeiden de jongeren: de Wereldjongerendagen in Keulen waren een evenement,
een beetje spektakel, maar Taizé is bidden en bezinnen!!
Een hele week lang gingen we drie keer per dag, telkens drie kwartier lang, samen
bidden met de broeders. Halverwege de viering was er ongeveer 8 minuten stilte!
8 Minuten stil zijn, samen met 5000 jongeren, dat deed nogal wat met de jongeren
en ook met mij. De gebedsmomenten werden het belangrijkste van de hele reis,
het is dé kracht van Taizé. Daarnaast waren er elke dag ook bijbelinleidingen en
groepsgesprekken. De jongeren kozen voor stilte en bezinning. Ze kregen ruimte
om hun eigen levensverhalen te overwegen. In stilte, gebed en gesprekken, ontdekten ze steeds meer dat God in hun levensverhalen een rol speelde. Uiteindelijk
werd de reis naar Taizé voor hen een Gods’ ontmoeting, een quality time met God!!
Zou u dit ook niet willen?
Ontdekken hoe God in uw levensverhaal een wezenlijke rol speelt. Stilte, bidden
en bezinning! Luisteren naar uw binnenste, naar de stem van uw hart of ziel.
Luisteren ook naar God als Hij daartoe van u de gelegenheid mag krijgen. Dit is
quality time met God! U investeert tijd in uzelf en in God. Een goed bestede en
doorgebrachte vrije tijd met God: goed voor uzelf en voor God.
Dat kan vanaf zondag 7 oktober en daarna elke eerste zondag van de maand.
Waar? In de St. Jozef en Martinuskerk in Hillegom. Hoe laat? Van 17.00 tot 19.00 uur.
U kunt dus vanaf oktober elke eerste zondag onze Hillegomse kerk in- en uitlopen.
Er wordt rustige christelijke religieuze/gewijde muziek/gezangen op de achtergrond opgezet en de diaken of de kapelaan is aanwezig. Hij zal op zeker moment
een stukje uit de Bijbel voorlezen en om 18.00 uur het ‘Engel des Heren’ bidden.
Tijdens de 2 uur opening zal Christus, onze Heer en God, als Allerheiligst Sacrament op het altaar in de monstrans uitgesteld worden. Het is dus ook quality time
met Jezus! U mag rustig zitten, een rondje lopen, een kaarsje aansteken, een tijdje
bidden, de diaken of kapelaan aanspreken, in stilte nadenken over wat u bezighoudt, uw gevoelens of vragen aan God/Jezus voorleggen, luisteren naar wat God
u misschien wilt vertellen. Als u dicht bij God komt, komt u dichter bij uzelf!
Omgekeerd is ook waar: als u dicht bij uzelf komt, komt u ook dichter bij God!
Hoe staan wij ervoor? Durven wij ervoor te kiezen om God steeds meer op
het spoor te komen in ons eigen leven? Durven wij af en toe stil te zijn en ons te
bezinnen op ons levensverhaal? In de stilte kunnen we ons afvragen of we ons
door God in ons leven laten leiden, of God nog iets met ons levensverhaal te maken
heeft. Maar die stilte komt er niet vanzelf, dat vraagt om planning en om discipline… De ruimte in de kerk kan u hierbij helpen!

In dit blad onder meer...
4. Ontmoeten - vragen - ontdekken
6. Jaar van Gebed
8. Wil' wil wel....
14. Jozefkerk verkocht
En verder:
- elke kerk zijn eigen pagina
Kortom;
voor elk wat WiI's in onze
hoopvolle parochie in het
hart van de Bollenstreek!
Hartelijke groet en veel leesplezier!

Ik brand
een kaarsje
voor...
...De Liefde van mijn
leven.

Als Jezus aan zijn leerlingen de vraag stelt “Wilt ook gij soms weggaan?”, antwoordt Petrus Hem: “Heer, naar wie zouden wij anders gaan? Uw woorden zijn
woorden van eeuwig leven”. Gun uzelf te luisteren naar woorden van eeuwig leven
door quality time met Jezus in:
OASES VAN RUST!
Elke eerste zondag van de maand vanaf 7 oktober van 17.00 tot 19.00 uur in de
St. Jozef en Martinuskerk in Hillegom. Wees van harte welkom!
Kapelaan Stephan Kuik
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Zo voel je je niet alleen in
je geloof en het dagelijks
leven
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Er start weer een Alpha in onze parochie!
Misschien heeft u het ook gezien? Het spandoek aan de kerk in Lisse of Hillegom?
Meer dan 24 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. Alpha bestaat uit
circa 10 interactieve bijeenkomsten waarin je open kunt praten over de basis van
het christelijk geloof. Op deze en de volgende bladzijde staan een aantal ervaringen van parochianen die de Alpha al gevolgd hebben.

Geloof op een heel laagdrempelige en verfrissende manier.
Het is al een hele tijd geleden dat ik
mee deed aan de Alpha cursus. Wat
ik me nog kan herinneren is dit. Met
elkaar gezellig eten. Daarna luisterden we naar een verhaal over een
onderwerp wat met het geloof te
maken heeft.
Dan gingen we in kleinere groepjes
uiteen om hierover met elkaar na te
denken en te praten.
Ik vond het fijn om het geloof te verkennen en te verdiepen.
Je leert van anderen en kan dingen
delen
Je leert van anderen en kan dingen
delen. Hierdoor ben ik wel meer naar
de kerk gegaan en in de bijbel gaan
lezen.
Ook is mijn geloof verdiept en daar
ben ik heel dankbaar voor.
Want ik heb er veel steun aan. Het is
ook fijn om contact te hebben met
mede christenen. Zo voel je je niet alleen in je geloof en het dagelijks leven.
Renee Faas

Wat is Alpha?
Een eigentijdse 10-weken cursus
over de kernpunten van het geloof.
Waar gaat het over?
Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe
kan je bidden? Is er een doel in het
leven? Waar ervaar je God?
Een Alpha-bijeenkomst ziet er zo
uit:
Maaltijd
Inleiding
Gespreksgroepen
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Mensen die mij kennen weten dat ik van Hervormde huize stam, maar door omstandigheden zelfs niet gedoopt werd als kind. Ik groeide
dus min of meer op zonder geloofsovertuiging,
al was ik fervent aanhanger van het “Iets-is-me”:
ik werd namelijk uitermate bang van de gedachte dat de mensheid echt op zichzelf aangewezen
zou zijn. Gelukkig is dat ook niet zo geloof ik
inmiddels.
Toen ik Chantal leerde kennen en wij al snel
serieuze trouwplannen kregen bleek een grote
wens van mijn katholieke aanstaande om in de
kerk te trouwen. Uiteraard leek me dat logisch,
maar dan wilde ik er wel meer van weten. Na wat “kerkproeverijtjes avant la letre”
(leuk dat dit nu een echt initiatief is geworden) kwam ik in contact met Bas van
Pampus, pastoraal werker, en onze toenmalige pastoor Van Leeuwen.
Omdat ik het bijwonen van de vieringen beleefde als een bevestiging, een soort
“thuiskomst” wilde ik graag toetreden tot de kerk en katholiek trouwen. De weg
daarheen, of eigenlijk de snelweg daarheen want de huwelijksdatum was niet heel
ver meer weg, liep via de Alpha cursus.
Een verrijking met een frisse beleving van het geloof.
Ik ging daar heen als een verwachtingsvolle “student”, bleek het woord cursus
niet te staan voor een leergang, maar voor een route. Een route waarop je aan de
hand genomen wordt en (opnieuw) kennis maakt met het geloof, op een heel
laagdrempelige en verfrissende manier. Een route waarbij sprekers je aan het
denken zetten, waarna er een open gesprek met elkaar volgt in groepjes. Een route
waarbij ook de inwendige mens verzorgd wordt overigens, en waar ruimte is voor
ontspanning. Maar ook momenten van bezinning waren indrukwekkend.
Prachtig is de inspiratie die je elkaar onderling geeft als deelnemers. Dankzij de
deelname was ik echt klaar en overtuigd om toe te treden tot de kerk.
Na mijn toetreding tot de kerk en ontvangst van het sacrament van het huwelijk
werd ik eerst vrijwilliger, en later coördinator in het toenmalige Alpha team. Nu
nog, jaren later, spreken veel voormalige deelnemers vol plezier over hun ervaringen. Helaas was er destijds reden om een pauze in te lassen in het aanbod van
de Alpha. Dat we als parochie dit nu weer nieuw leven inblazen is fantastisch:
want de Alpha biedt iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, de kans zichzelf
te verrijken met een frisse beleving van het geloof. Ik raad u allen aan: doe mee!
Taco Ringma

Parochie Heilige Willibrordus
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Praktische informatie.
De Alpha start op donderdag
4 oktober om 19.30u in het Paus
Franciscus Huis met een introductiebijeenkomst.
De bijeenkomsten daarna beginnen
om 18.30u (met gezamenlijke maaltijd, u hoeft niet te koken of af te
wassen!) en zijn gepland op de
donderdagen
11, 18 en 25 oktober, 8, 15, 22 en 29
november, 6, 13 en 20 december
Verder is er nog een weekeind in
een klooster.

Er is ruimte voor zowel input en diepgang als voor ongedwongen samenzijn.

U kunt zich aanmelden via pastoor
Franken (pastoor@rkwb.nl), bij kapelaan Kuik (s.kuik1@kpnplanet.nl)
of bij diaken Osseweijer (diaken@rkwb.nl)

Het is alweer even geleden dat ik de Alpha heb gedaan, maar ik kan me de bijeenkomsten nog goed herinneren. Ik volgde de cursus in Amsterdam. Deze Alpha
was aansluitend aan de Wereldjongerendagen in Toronto en richtte zich op jongeren.
De opzet was uitnodigend en laagdrempelig. Eerst een gezamenlijke maaltijd waar
alle tijd was voor ontmoeting en gezelligheid. Aansluitend de inleiding op het
thema; deze was steeds kort en krachtig en door wisselende sprekers. Vervolgens
het doorpraten in kleine groepjes.
De thema’s zijn eenvoudig en toegankelijk.
Het aantrekkelijke van Alpha vind ik dat het iedereen wat te bieden heeft; de
thema’s zijn eenvoudig en toegankelijk, een ieder kan erover meepraten. Daarnaast
is er ruimte voor zowel input en diepgang als voor ongedwongen samenzijn en
goede gesprekken.
Een goede herinnering heb ik aan het Alpha-weekend. De Alpha-avonden waren
altijd goed gevuld en erg snel voorbij, in het weekend was er meer rust voor bezinning en voor diepere gesprekken met de andere cursisten en de begeleiders.
Bij de Alpha-cursus heb ik geleerd dat er in groepsverband veel meer te ontdekken
is over het Christelijk geloof dan individueel. De vragen en gedachten van anderen zetten mij aan het denken en gaven nieuwe inzichten.
Ik kan Alpha aan iedereen aanraden!
Corine Heins

Twijfelt u of het iets is?
Kom geheel vrijblijvend 4 oktober kijken om 19.30 uur in
het Paus Franciscus Huis, Heereweg 271, te Lisse!
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Jaar van Gebed

Patroonheilige RKJ Lisse
Een tijdje geleden heeft RKJ Lisse een
patroonheilige voor hun jongerengroep
uitgekozen: de heilige Don Bosco. Een
afbeelding van de patroonheilige hebben de jongeren op de muur van de
jongerenzolder geschilderd.
Afgelopen zondag 2 september heeft
onze diaken de afbeelding ingezegend.
Wij zouden het fijn vinden als ook u de
heilige Don Bosco wilt vragen om te
bidden voor onze jongerengroep.

Jozefmaria Escriva schreef in het boek
‘de Weg’, DW. 282:

Met deze inzegening is het nieuwe seizoen van RKJ Lisse begonnen. De agenda van dit seizoen is te vinden in onze
Facebook-groep, op onze Instagram-pagina en in onze WhatsApp-groep.
Het bestuur van RKJ Lisse

Schijnbare tegenstrijdigheid: het is meer bereikbaar een heilige te
worden dan een geleerde;
maar het is gemakkelijker een geleerde dan een heilige te worden.
Dierendag, Franciscus en een dierenzegen
Vier oktober is het grote feest voor mijn hondjes: Werelddierendag! Wat veel
mensen niet weten is dat dierendag op 4 oktober valt, omdat dat de feestdag van
de H. Franciscus is.

Morgengebed
Deze nacht, o God, mijn Heer,
keek U vaderlijk op mij neer.
En op deze nieuwe morgen
dank ik U voor al uw zorgen.
Bewaar mij, Vader, deze dag
voor zonde, ziekte en tegenslag.
En wat ik denk en zeg en doe,
dat wijd ik U, mijn Vader toe.
Engel Gods, bescherm nu mij.
Sta toch altijd aan mijn zij.
Maria, bid toch voor Gods troon
voor mij, bij Jezus, uwe zoon,
die is in grote heerlijkheid
in eindeloze eeuwigheid.

Franciscus (1181-1226) staat bekend als de heilige die veel van dieren hield. Toen
de inwoners van het dorp Gubbio schrik werd aangejaagd door een wolf ging
Franciscus met het dier in gesprek. Volgens de legende beloofde de wolf hem
daarna om geen mensen meer aan te vallen. Dit moet zeker een goed gesprek zijn
geweest!
Volgens Franciscus voelen alle dieren op aarde hetzelfde
als wij, streven naar geluk als wij. “God wenst dat wij de
dieren bijstaan wanneer ze hulp nodig hebben.”
De H. Franciscus is een inspiratie om je dieren te laten
zegenen. Over de hele wereld komt het steeds vaker voor
dat op 4 oktober de dieren door de pastoor of kapelaan
gezegend worden. Ook in Nederland is dit een snel
groeiende trend!
Omdat 4 oktober dit jaar midden in de week valt, vindt
de dierenzegening in onze parochie traditiegetrouw op
zondag plaats. Iedereen is op zondag 30 september om
15.00 uur welkom op het plein voor de St. Agatha kerk met zijn of haar huisdier,
zodat de zegen kan worden ontvangen voor een gezond en gelukkig gezinsleven
bij hun baasjes! Uiteraard kunnen ook knuffeldieren de zegening ontvangen.
Pastoor Franken
Een traditie in de Willibrordusparochie: een dierenzegening!
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Een estafette van rozenkransgebed
“Oktober is vanouds de maand van de rozenkrans. Graag wil ik parochies en
religieuze gemeenschappen uitnodigen om in die maand deel te nemen aan een
bisdombrede rozenkransestafette. Een dergelijke estafette van het rozenkransgebed is een bijzondere uiting van onze gelovige toewijding als netwerk van liefde,
in het Jaar van Gebed.” Dit schrijft Mgr. van den Hende in een brief aan parochiebesturen, pastorale beroepskrachten en religieuze communiteiten in het bisdom
Rotterdam. "Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we in oktober als netwerk van
liefde van dag tot dag de rozenkrans bidden, dit niet zonder vruchten zal blijven.”
In onze parochie H. Willibrordus wordt op de volgende locaties en momenten het
rozenkransgebed gebeden in de maand oktober:
1. H.H. Engelbewaarderskerk - elke woensdag na de viering van 9.00 uur
2. Mariakapel (naast de voormalige Mariakerk) - Nassaustraat 47, Lisse - op de
maandag 1, 15 en 29 oktober om 19.00 uur
3. St. Agathakerk - op dinsdag, donderdag en vrijdag om 8.40 uur
4. St. Jozef en Martinuskerk - maandag t/m vrijdag om 19.00 uur
Kijk op www.bisdomrotterdam.nl voor meer datums, tijden en lokaties.

Vespers
Dinsdag 16 oktober zal om 17.00 uur plechtig de vespers, het kerkelijk avondgebed, worden gebeden. Dit zal plaatsvinden in de St. Agathakerk. Vicaris
van Deelen (die deze dag aanwezig is in onze parochie vanwege de visitatie zie zijkolom) zal, samen met het pastoraal team, in deze vespers voorgaan.
De vespers is een onderdeel van het Getijdengebed, vroeger brevier genoemd. Je zou kunnen zeggen dat dit de dagelijkse gebeden zijn van de Kerk,
met name bekend van de kloosters. Maar ook buiten de kloosters wordt het
getijdengebed dagelijks gebeden door veel gelovigen. Niet alleen priesters en
diakens, maar alle gelovigen worden uitgenodigd zich op een of andere manier aan te sluiten bij dit dagelijkse en wereldwijde gebed.
In het kader van het 'Jaar van Gebed' dat onze bisschop vorig jaar afkondigde, zou het meevieren van de vespers een mooie manier zijn om kennis te
maken met deze oude gebedsvorm. U als parochiaan of belangstellende
wordt dus heel bijzonder en van harte hiervoor uitgenodigd.

Zomaar te gast bij de Heer
Ken je dat gevoel dat je ontzettend toe bent aan even een momentje rust en stilte?
Nu staan een aantal van de kerken in onze parochie dagelijks open en maken veel
mensen hiervan gebruik om even in de stilte en de sfeer van het kerkgebouw te
zijn, maar ook om te bidden. Het kerkgebouw is het Huis van God, omdat we
Hem mogen ontmoeten in de gemeenschap, in de lezingen uit de Bijbel en bijzonder ook in het Sacrament van de Eucharistie.

Canonieke Visitatie
Op 16 oktober is de Canonieke Visitatie in onze parochie. Dit is een bezoek
van het bisdom aan de parochie dat
ongeveer eens in de 5 jaar plaatsvindt.
De laatste keer was in 2014. Vicaris
van Deelen zal namens de bisschop
onze parochie visiteren. Op het programma staan o.a. een bezoek aan een
aantal kerken in onze parochie, gesprekken met het pastoraal team en
het parochiebestuur en het inzien van
de parochieboeken, zoals bijvoorbeeld de doop- en huwelijksboeken.
Ook bidden we met elkaar de vespers,
zie hiernaast.

Getijdengebed
Plaatsen van stilte, rust en bezinning zijn heel waardevol. Veel mensen gaan met
regelmaat naar een klooster of abdij om even op adem te komen. In onze parochie
hebben we zo’n klooster niet, maar we willen wel een plek bieden waar mensen
op adem kunnen komen in de aanwezigheid van de Heer. Een soort 'oase van rust'
in ons drukke leven. Vanaf 7 oktober willen we starten met een maandelijkse
'Oase van rust' in de St. Jozef en Martinuskerk. Behalve rust, stilte en muziek zal
ook uit de Bijbel gelezen worden en staat het Allerheiligste op het altaar uitgesteld
in de monstrans. Zo is Jezus, zichtbaar als brood, onder ons aanwezig en mogen
we bij Hem tot rust komen. Het is een plek en een moment waar we alles wat ons
bezig houdt en waar we mee zitten voor Hem neer mogen leggen. Het zal
maandelijks op de eerste zondag zijn. Kom gewoon eens even naar binnen, geniet
van de sfeer, onthaast en doe inspiratie op voor de komende week. Om 17.00 uur
wordt het gestart en om 19.00 uur sluiten we af. Je bent vrij om in en uit te lopen
en dus meer dan welkom!

Mocht u, voor of na 16 oktober, vaker
het Getijdengebed persoonlijk willen
bidden, dan kunt u gebruik maken
van de 'getijdengebed-app'. Ook kunt
u de teksten vinden op de website
tiltenberg.nl . U vindt hierop een link
naar het Getijdengebed.
Tijdens de Oases van Rust (zie pagina
3 en het artikel hiernaast) zal ook de
vespers gebeden worden.
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Wil' wil wel, ben jij er ook bij?
Selma
Op vrijdag 19 oktober beginnen we
aan het achtste seizoen van filmavonden in onze parochie. We hebben
weer een aantrekkelijk en spannend
programma samengesteld. Genoeg
stof om over na te denken, maar zeker
ook genoeg ruimte om te lachen.
We zullen de komende winter naar de
volgende films kijken.
Selma - 19 oktober
Agent of Grace - 9 november
Forrest Gump - 14 december
Le Petit Prince - 11 januari 2019
Au revoir les enfants - 1 februari
Risen - 1 maart
Dagboek van een herdershond 5 april
We beginnen dus met de film Selma,
een historische film over het leven van
Martin Luther King. Een film die niets
van zijn relevantie voor het leven van
vandaag heeft verloren. De film geeft
een portret van de wereldberoemde
dominee. Niet als een icoon of een
heilige, maar als iemand die heel bewust zijn weg kiest naar zijn doel. We
leven mee met zijn zorgen en zijn
twijfel en leren over het belang van
geloof voor zijn keuzes. De film laat
ook de gewelddadige aspecten van
dit deel van de Amerikaanse geschiedenis zien.
Een absolute aanrader!
De zaal van het Paus Franciscus Huis
gaat open om 19.15 uur. Als u een
kopje koffie heeft, gaat de film lopen.

Zilker Kerkenveiling - 26 oktober
Op vrijdag 26 oktober vanaf 20.00 uur houden we onze jaarlijkse Kerkenveiling
in de Duinpan aan de Sportlaan in De Zilk. Daar hopen wij vele enthousiaste
mensen te ontvangen in een gezellige ambiance! Een nieuwe kerkenveiling is nodig
omdat in de komende jaren de kerk een opknapbeurt krijgt met daarbij de nodige
reparaties en de pastorie wordt aangepakt. Zie het bericht van de werkgroep
onderhoud gebouwen (WOG) in de vorige Wil’skracht. De 1e verdieping van de
pastorie is aangepast om bewoning door kapelaan Kuik mogelijk te maken. Zo
houden wij weer voor lange tijd ons mooie en markante gebouw in een goede staat
en voor de toekomst behouden.
Verleden jaar hadden we een record opbrengst van ruim € 61.000,-. Daarvan gaat
zoals gebruikelijk ca. 2% naar een goed doel gerelateerd aan de Zilkse bevolking.
Dit jaar willen wij weer het project in Gambia van Coby en Lo de Haas ondersteunen; dat project zorgt voor een school en ziekenpost in het dorpje Latriya in
Gambia. Dus het comité gaat weer enthousiast aan de slag. We gaan bollen verzamelen geschonken door vele bollenkwekers uit De Zilk en omgeving. De inpakdag voor de bollenpakketten is hopelijk gauw volgeboekt met vele vrijwilligers;
datum volgt nog!

Bestel nu uw bollenpakketten
Een bollenpakket met een prachtig sortiment
voor slechts 30 euro! Bloei van februari - juni.
Neemt u contact op met:
Jan Ruigrok, tel. 521023 / 06-22521879
jan.ruigrok@live.nl
of Ferdinand van Haaster,
tel. 524305
haasterdoeven@ziggo.nl
Ook de loterij wordt weer door vele vrijwilligers huis aan huis in De Zilk en
omgeving opgezet, terwijl adverteerders warm worden gemaakt om een advertentie in de (huis aan huis) te verspreiden catalogus te plaatsen. We proberen uiteraard veel artikelen, diner- of tegoedbonnen te verzamelen om de kavels in de
catalogus te vullen. Dit alles moet ervoor gaan zorgen dat er veel geld wordt opgehaald om het onderhoud en de instandhouding van onze H. Hartkerk in De
Zilk betaalbaar te houden. Daarbij is uw steun onontbeerlijk en hopen wij ook dit
jaar weer vele inwoners uit De Zilk (daarbuiten mag ook!) te verwelkomen.

Najaars-inzameling Sam's Kledingactie
Deze inzameling wordt georganiseerd op zaterdag 13 oktober op de gebruikelijke
inzamel-adressen:
LISSE: Paus Franciscus Huis: Heereweg 273, van 10 tot 12 uur;
HILLEGOM: Mariaoord, Mariastraat 28, van 10 tot 12 uur;
DE ZILK: Speeltuin de Duinrand, van 9.30 tot 11.30 uur.
De opbrengst is bestemd voor de wederopbouw en herinrichting van 11 basisscholen in crisisgebieden in de Centrale Afrikaanse Republiek. Wederopbouw
wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en lokale
partners. Wij bevelen de actie van harte bij u aan. Aanlevering van (schone) kleding, schoenen en textiel (handdoeken, lakens, dekens, dekbedovertrekken) graag
in gesloten plastic zakken. Wilt u schoenen apart verpakken?
Wie niet zelf kan brengen, kan contact opnemen met Joke Zonneveld – 06-1309.6656
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Kerkenveiling voor de St. Agathakerk - 23 november

Koffie mét!

Waarom een kerkenveiling? Een goede vraag!
Onze St. Agathakerk, het beeldbepalende monument van Lisse en omstreken, in
de volksmond genoemd de 'Kathedraal van de Bollenstreek'. Alom gewaardeerd
om haar schoonheid, en niet weg te denken uit ons leven. Vanzelfsprekend niet!
Of toch wel……want wist u bijvoorbeeld dat het onderhoud aan deze kerk grotendeels door onze eigen parochie gedragen wordt? En dat we per jaar al snel
gemiddeld zo’n € 100.000,00 daaraan kwijt zijn? Om daar als gemeenschap
fondsen voor in te zamelen bestaat bijvoorbeeld deze kerkenveiling. Sterker nog,
de kerkenveiling is de belangrijkste inkomstenbron als we alleen naar de opbrengst
kijken. Dat is iets om even bij stil te staan als u beslist wel of niet de veiling te
bezoeken.

Elke dinsdagochtend staat de koffie
vanaf 10.00 uur weer voor u klaar in
het Paus Franciscus Huis. Eens per
maand komt er een gastspreker langs:

Een vernieuwd assortiment
Ook dit jaar organiseren wij de kerkenveiling. En het is ons voornemen deze 29e
versie met een nog beter gevarieerd assortiment aan te veilen kavels te komen.
We hebben de intentie voor iedereen iets aansprekends te bieden. Wellicht wat
minder kavels, maar stuk voor stuk toppers! De gids zal daarom, naast wat vertrouwde kavels zoals de populaire boodschappenkratten met inhoud, zeker ook
wat verrassingen bevatten. De catalogus ontvangt u met de volgende editie van
uw parochieblad.

Kavels zijn welkom, meldt u zich gerust
Misschien heeft u zelf een kavel dat u wilt aanbieden. Dit kan van alles zijn:
een waardevol of uniek object, een bepaalde dienst, of juist een heel alledaags
artikel. U kunt ook het comité kerkenveiling een klein budget geven om namens u een kavel aan te kopen, wat wij dan onder vermelding van uw naam
(of anoniem) aanbieden ter veiling. Neem hiervoor gerust contact op met
Theo van Rooijen, 06 – 30 43 26 35.

Liever een mooie voorjaarstuin?
(ook leuk als relatiegeschenk namens uw bedrijf)
Bestelt u dan een bollenpakket. Theo Langeveld en Kees van Amsterdam sorteren
voor u de mooiste bolgewassen van een aantal geselecteerde topkwekers. Daarbij
mag niet onvermeld worden dat u meer dan waar voor uw geld krijgt, zeker dit
jaar, de bollenprijzen liggen hoog. Niet bij ons!
Het grote pakket met meer dan 200 gevarieerde bollen voor…..€ 35,00. Bedenkt u
zich kort wat een klein pakje bollen waarvan u niet altijd de herkomst kent kost
in de winkel……..dan bestelt u ze natuurlijk direct bij ons. Bestelt u er 10 of meer?
Dan bieden wij ze u voor € 30,00. De bestelformulieren vindt u achter in de kerk.
Of u bestelt via agathakerkenveiling@gmail.com . Voor meer informatie: Kees van
Amsterdam, 06 - 81 75 40 82. U kunt tot 15 oktober bestellen!
Wilt u een klein gokje wagen?
Dan bieden wij u met onze loterij een mooie kans op een prijs. Met slechts 2000
loten maakt u dit jaar meer kans dan ooit op een prijs. En de hoofdprijs is nog
steeds € 450,00. Voor slechts € 2,50 koopt u al een lot. Dit kan vanaf september elke
zondag achter in de kerk. Ook wordt er door verkopers langs de deur verkocht.
Wilt u de loten liever bestellen en per bank betalen? Laat dit dan weten via agathakerkenveiling@gmail.com of via Taco Ringma, 0252 – 426 596.

25 september is Arianne Beelen van
Diligence -Tailors onze gastspreker.
Arianne laat ons kennis maken met
haar werk als kleermaker van unifor-

men, livreien en koetsiers kleding.
Aan de hand van beeldmateriaal en
koetsiersjassen zal zij laten zien hoe
met haar kennis en veel onderzoek
(musea en archief) de technieken,
patronen en materialen van vroeger
toegepast worden in deze specifieke
kleding. Want waar en door wie
wordt deze kleding eigenlijk nog
gedragen?
Arianne is tevens docente aan de
Meesteropleiding Coupeur in Amsterdam en zal toelichten waarom het
belangrijk is dat bepaalde (hand)
technieken nog steeds op (ambacht)
vakscholen (aan)geleerd worden.
Dinsdagochtend 23 oktober verzorgen we een informatie-ochtend over
het Inloophuis Adamas in Nieuw
Vennep. Een inloophuis voor mensen
die kanker hebben (of gehad) maar
ook voor hun naasten en kinderen
wordt er veel georganiseerd. Het huis
wordt gerund door vrijwilligers maar
beroepskrachten zijn beschikbaar.
Het is zeker de moeite waard om te luisteren naar het verhaal van onze gastspreker: Annelies Osinga - Coördinator Marketing &
Fondsenwerving.

Waar en wanneer veilen we?
De kerkenveiling vindt plaats op vrijdag 23 november in Dienstencentrum 'De
Beukenhof', Eikenlaan 2a in Lisse. Zaal open: 19.00 uur. Om 19.30 uur zal onze
onvolprezen veilingmeester Ad van Zelst de veiling starten. Wij hopen, ook dit
jaar, weer op een mooi resultaat.

Het voornaamste: draag uw steentje bij!
Want uw steentje, dat is letterlijk een stukje behoud van onze kerk.
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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
25e zondag door het jaar
zaterdag 22 september - 19.00 uur
celebrant: pater Bouwman
m.m.v. In Conspectu Angelorum
26e zondag door het jaar
zaterdag 29 september - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum

H. Engelbewaarders
zaterdag 6 oktober - 19.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. In Conspectu Angelorum
en Actaea
28e zondag door het jaar
zaterdag 13 oktober - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
29e zondag door het jaar
zaterdag 20 oktober - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
30e zondag door het jaar
zaterdag 27 oktober - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Op Blote voeten
Veel kinderen kennen een tijd waarin
allerlei zaken die zij van huis of van
school hebben meegekregen, hun vanzelfsprekendheid verliezen. Dit is vaak
een stormachtige periode waarin bij veel
dingen een groot vraagteken wordt
gezet.”Wie ben ik?”,”Wat ga ik doen?”,”
Hoe richt ik mijn leven in?” Vragen die
niet zijn te ontlopen en waarop jongeren
een antwoord moet vinden om een eigen,
zelfstandige plaats te verwerven in de maatschappij. Deze situatie waarin jongeren
terechtkomen, wordt meer gekenmerkt door vragen dan door antwoorden, meer
door rondkijken dan door kiezen, meer door voorlopigheid en afstand dan door
binding. De oude schoenen passen niet meer en de nieuwe moeten nog gevonden
worden.
Mede omdat de gezinnen zo klein zijn geworden, zoeken jongeren vooral elkaar
op. Bij elkaar zoeken ze houvast. Daarom wil het Jongerenpastoraat in de Engel
jongeren een plek geven om met elkaar te ontdekken wie ze zijn en wat hun plaats
in de samenleving is.
We ontmoeten elkaar elke eerste woensdag van de maand in het gebouw van
speeltuin De Kindervreugd, van 19.00-21.00 uur. Iedereen vanaf de brugklas is
van harte welkom.
Jongeren Pastoraat in de Engel.

Boek Engelbewaarders
Iedereen heeft wel eens een reddende ingreep meegemaakt of kent
ze minstens van horen zeggen, waarvan je weet dat het geen
toeval was. Ook totaal ontkerkelijkten durven openlijk te spreken
over een ‘engeltje op je schouder’. Daar blijft het vaak bij.
Hij is vooral gericht op ons zielenheil en fluistert ons voortdurend
in wat goed en niet goed is. Hoe vaak betrapt hij ons in onze gedachten en hoe rap en geraffineerd weten we hem te overstemmen. Door welke geest laat je je dan bewegen?

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
6 oktober

Die engelbewaarder is een reële persoon. Als je daaraan twijfelt, moet je je maar
eens rechtstreeks tot hem richten, en je excuses aanbieden als je zijn raad weer
eens bewust in de wind hebt geslagen.

Kroniek

Het leven van pater Pio, ons gegeven in een verwarrende tijd waarin we het vaak
helemaal zelf moeten uitzoeken, laat zien hoe intiem, vertrouwd en vreugdevol
het leven met God ook of misschien juist dan kan zijn. Het helpt ons de angst te
overwinnen dat het een sprookje is, dat je er alleen voor staat. Je engelbewaarder
wil daarbij je beste vriend zijn, je steun en toeverlaat.

Periode 14 juli tot 24 augustus

Overleden
10 augustus
Piet van Dijk - Jac. zn. (74)
Nicolaas Damesstraat 5, Lisse
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P. Alessio Parente, “Stuur me je engelbewaarder”. Uitg. Edizione Padre Pio da
Pietrelcina, 198 pp., pb., € 9,75, ISBN 978 88 499 0184 9.
In Nederland is dit boek verkrijgbaar via de webshop van Stichting Katholiek
Alpha Centrum, www.rk-alphacentrum.nl, tel. 06 23253202.
Bron: Katholiek Nieuwsblad

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

St. Agathakerk
Het hele jaar door geopend van 9.00 tot 16.30 uur
Openingstijden secretariaat: 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

Boekentafel

Liturgisch rooster

Elke eerste zondag van de maand kunt u na de Mis, in het paus Franciscus Huis,
(gratis) een christelijk boek lenen bij de boekentafel. Ook hebben wij een aantal
christelijke dvd’s te leen.
Wanneer u het boek of de dvd terug wilt brengen, kan dat tijdens het koffiedrinken
op elke eerste zondag van de maand. De eerstvolgende keer dat u een boek of dvd
kunt lenen is op zondag 7 oktober. Tot dan!
De jongeren van de boekentafel

25e zondag door het jaar
23 september - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum
Vrijwilligersavond
vrijdag 28 september - 19.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
kapelaan S. Kuik
26e zondag door het jaar
30 september - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum
Dierenzegening
15.00 uur
27e zondag door het jaar
7 oktober - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Kinderwoorddienst
Beste (groot)ouders, iedere eerste zondag van de maand is er in de St. Agathakerk
kinderwoorddienst. Aan het begin van de Mis mogen de kinderen naar achteren
om met ons het Evangelie te lezen, uitleg hierover te krijgen en aansluitend een
spelletje of knutselwerk te maken. Na de voorbeden gaan de kinderen weer terug
naar de Mis. Het is altijd erg gezellig en de kinderen kunnen hier kennis maken
met hun leeftijdgenootjes die ook naar de kerk gaan. Is uw (klein)kind er de volgende keer ook bij? De data van de volgende kinderwoorddiensten zijn: zondag
7 oktober, zondag 4 november en zondag 2 december. Hopelijk tot dan!
Groetjes, het team van de kinderwoorddienst

Kroniek
Periode 14 juli tot 24 augustus

Overleden
17 juli
Lisa Oudejans (96)
WZC Rustoord
15 augustus
Joop Abeling (84)
Ariannalaan 6, Nieuw Vennep
16 augustus
Jan Clemens (85)
Turfspoor 157, Lisserbroek

Koorleden gevraagd;
oecumenische viering
De oecumenische viering in de
Week van Gebed voor de eenheid
van de christenen zal zijn op 20 januari 2019.
De eerste repetitie is op 25 september om 19.30 uur in het Paus Franciscus Huis. Er wordt o.l.v. Jeanette
Loos tweewekelijks geoefend. We
zingen Taizéliedjes. Kom je meezingen? Aanmelden kan bij Jeanette
Loos: wenjloos@gmail.com

28e zondag door het jaar
14 oktober - 10.00 uur
Gezinsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. de Bollennootjes
29e zondag door het jaar
21 oktober - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
30e zondag door het jaar
28 oktober - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
7 en 21 oktober in het
Paus Franciscus
Huis.
Dinsdag, donderdag en vrijdag in
de keuken van de pastorie.
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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

Nieuws van het Parochiekoor

25e zondag door het jaar
23 september - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dames- en Herenkoor

Het afgelopen seizoen hebben wij met ons parochiekoor van de Heilig Hartkerk
gezongen in de Sint Victorkerk te Noordwijkerhout. Tezamen met het St. Caecilia
mannenkoor hebben wij de Eucharistieviering aldaar opgeluisterd. Wij willen
graag een vervolg geven aan deze samenwerking. Het St. Caecilia mannenkoor
en ons Dames en Herenkoor zullen zondag 30 september de Eucharistieviering
opluisteren. Wij nodigen u uit de Eucharistieviering met ons mee te vieren.
Jan Ruigrok, voorzitter parochiekoor De Zilk

26e zondag door het jaar
30 september - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Herenkoor St. Caecilia
27e zondag door het jaar
7 oktober - 11.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
28e zondag door het jaar
14 oktober - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
29e zondag door het jaar
21 oktober - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
30e zondag door het jaar
28 oktober - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer

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

Kroniek
Periode 14 juli tot 24 augustus

Overleden
18 augustus
Bram van der Zeeuw (89)
Voermanstraat 883, Gorinchem
19 augustus
Cees Luijten (71)
Troubadourhof 23, Sassenheim
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Oecumene
In onze parochie zijn goede banden tussen de pastoor, kapelaan en diaken enerzijds
en de protestantse dominees en voorgangers anderzijds. Ik hoor vaak om mij heen
de vraag waarom wij niet oecumenisch actief zijn en dat er niets gebeurt aan oecumene. Dit is echter verre van waar! De Raad van Kerken in Hillegom en De Zilk
is in 2015 vernieuwd. Tijdens de oudejaarsviering van 31 december 2015 werd met
het ondertekenen van de nieuwe statuten officieel een nieuw begin gemaakt met
deze Raad. Een nieuwe opzet en een nieuwe bezetting.
In de afgelopen jaren is de Herdertjestocht in Hillegom opgezet, is het bezinningsaanbod van 'Vorming en Toerusting' veranderd van opzet en is de naam van deze
activiteit gewijzigd naar 'Hillegomse Bronnen'. In 2015 kwamen we met de gezamenlijke kerken letterlijk naar buiten om te bidden voor en aandacht te vragen
voor vluchtelingen. Ten slotte participeren nu alle vier de geloofsgemeenschappen
(Protestanste Gemeente, Open Hof, Evangelie Gemeente en de RK parochie H.
Willibrordus) in de Raad van Kerken en in de jaarlijkse Week van Gebed om
Eenheid van Christenen en is er een regelmatige ontmoeting van de pastores.

Vanuit onze parochie wordt gevraagd om twee afgevaardigden. Vanuit Hillegom
zit Anita Meurkes hierin, maar het zou geweldig zijn als we ook vanuit De Zilk
een vertegenwoordiger zouden hebben. Wilt u vanuit de Rooms-katholieke traditie deel nemen aan de Raad van Kerken, laat dat dan even weten aan ondergetekende. Zo mogen we bidden om eenheid tussen christenen en door ontmoeting,
bezinning en studie hier met elkaar de schouders onder zetten.
Diaken Iwan Osseweijer

Harten Troef
Harten Troef is een nieuwe werkgroep die facilitaire zaken regelt. Wanneer in de
pastorie een bijeenkomst wordt organiseert zal koffie geserveerd worden. We
zoeken diverse mensen die dat op zich willen nemen. Er zijn drie dames die daar
nu al actief in zijn, maar een grotere club is wel handig. Ook heren zijn welkom
voor deze functie. De LC is heel blij met elke toezegging van mensen die zorg
willen dragen voor een gastvrije ontvangst in de pastorie!

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

Afscheid van Ada Seijsener-Hulsbosch
Op 19 augustus hebben we helaas afscheid moeten nemen van
een heel bijzondere vrouw, Ada Seijsener-Hulsbosch. Ada was tot
twee jaar geleden een zeer enthousiaste en inspirerende dirigent
van het dameskoor. Ze werd plotseling ziek en verloor grotendeels haar gezichtsvermogen. Voor die tijd heeft ze veel voor het
koor en de parochiegemeenschap gedaan. In een periode van
samengaan van de St. Jozef- en de St. Martinusparochie wist zij
een eenheid te creëren en ruimte te scheppen voor nieuwe ideeën.
Vol enthousiasme liet ze aan bruidsparen de mogelijkheden van
‘haar’ koor horen. Bij uitvaarten wist ze alles tot in de puntjes te
regelen. Mede door haar werden bijzondere vieringen een feest
voor iedere vrijwilliger en kerkganger. Ze wist ook haar steentje
bij te dragen in andere werkgroepen en het Parochiekoor.
Ada zal altijd in onze gedachten blijven als een spontane en enthousiaste vrouw en tijdens het zingen zal ze dicht bij ons zijn want ze heeft ons
heel veel geleerd. Dank je wel Ada voor alles wat je voor de parochie gedaan hebt.
Wij wensen Ton, de (klein-)kinderen, familie en vrienden heel veel sterkte toe in
de komende tijd.
Namens de parochiegemeenschap Hillegom
.

Kroniek

Ook de dieren tellen mee

Periode 14 juli tot 24 augustus

Gedoopt
27 juli
Ilva Becker, Stationsweg 81

Overleden
23 juli
To Trouwen - Huurman (87)
Clusiushof 36, Hillegom
24 juli
Bart Ruigrok (89)
WZC Meerleven, Bennebroek
25 juli
Ans v.d. Kwaak - van der Velde (85)
Rijnsburgerlaan 4 K107, Voorhout
26 juli
Theo van Velthoven (96)
WZC Bloemswaard, Hillegom
6 augustus
Tiny Braas - van Kampen (87)
Wilhelminalaan 56, Hillegom
19 augustus
Ada Seijsener - Hulsbosch (77)
Fr. van Eedenlaan 24, Hillegom
21 augustus
Dick Freriks (63)
Piet Heinflat 23, Hoofddorp

We nodigen ouders, broertjes en zusjes,
opa's en oma's uit om met de kinderen
vanaf ca. 2 jaar mee te komen naar de Peuter- en Kleuterkerk bijeenkomst op
zondag 30 september om 11.00 uur.
Omdat het bijna dierendag is mogen de
kinderen hun lievelings knuffelbeest
meenemen. In de bijbel staan veel verhalen waarin de beesten een belangrijke
rol spelen. Deze dag kijken en luisteren
we naar zo'n bijzonder verhaal. We
sluiten af met koffie en limonade.

Waarvan word jij gelukkig?
Zondag 14 oktober houden we Kinderwoorddienst voor de kinderen van de
basisschool tijdens de viering. We lezen
die dag een verhaal uit de bijbel waarin
Jezus een jongen ontmoet waar hij een
interessant gesprek mee heeft. We gaan
met elkaar praten over hoe die jongen
zich toen gevoeld moet hebben en hoe
hij gelukkig kon worden. De kinderen
gaan zelf ook creatief met dit thema aan
de slag en zullen dit tijdens de viering
aan de mensen in de kerk laten zien.

Liturgisch rooster
25e zondag door het jaar
zaterdag 22 september - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
zondag 23 september - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
26e zondag door het jaar
zaterdag 29 september - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dameskoor
zondag 30 september - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Parochiekoor
27e zondag door het jaar
zaterdag 6 oktober - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
zondag 7 oktober - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
28e zondag door het jaar
zaterdag 13 oktober - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dameskoor
zondag 14 oktober - 9.30 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan Kuik
29e zondag door het jaar
zaterdag 20 oktober - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 21 oktober - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
+ diaken I. Osseweijer
30e zondag door het jaar
zaterdag 27 oktober - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
zondag 28 oktober - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken

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

Jozefkerk verkocht en blijft behouden!!

Sommige mensen
komen in je leven
als zegeningen, …
anderen als lessen.
Gebedsintenties
Allerzielen
Op vrijdag 2 november is het Allerzielen. Een moment waarin wij al onze
dierbare overledenen willen herdenken. Ook dit jaar zal er op zowel het St.
Jozefkerkhof als het St. Martinuskerkhof muziek zijn en een moment waarop
de graven worden gezegend. Het is de
gewoonte om dan in de vieringen de
namen af te lezen van overledenen die
daar in het afgelopen jaar zijn begraven.
Echter ook andere overledenen mogen
op die manier worden herinnerd.
U kunt deze namen van tevoren, doch
uiterlijk 26 oktober, aanmelden bij het
secretariaat in Hillegom via email: sechillegom@rkwb.nl onder vermelding
van de naam en het kerkhof waar deze
afgelezen dient te worden. Op het kerkhof zelf liggen op 2 november eveneens
schriften klaar waar ook de naam van
uw overleden dierbare kan worden
opgeschreven.
Begin oktober zullen nabestaanden per
brief worden uitgenodigd om naar de
Allerzielenviering te komen in de St.
Jozef en Martinuskerk om 19.00 uur.
Meer informatie kunt u lezen in de
volgende Wil’skracht.

Berkhout
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 22 en 29 september
6, 13, 20 en 27 oktober

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 23 september
7 en 21 oktober
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Op 9 augustus heeft het parochie
bestuur de verkoop overeenkomst van de Jozefkerk gesloten
met ontwikkelaar Renward uit
Haarlem.
De Jozefkerk staat leeg en is al
jaren niet meer in gebruik. Renward gaat zorgen voor behoud
van de kerk en ook de pastorie,
het Theresiahuis en de naastliggende Jozefschool.
De voorkeur van Renward bestaat uit het aanbieden van diverse zorgfuncties in
combinatie met zelfstandig wonen in het kerkelijk vastgoed. Daar is in Hillegom
grote behoefte aan. Het past volgens Renward ook uitstekend in de maatschappelijke functie die de Jozefkerk oorspronkelijk heeft vervuld en na herontwikkeling, samen met pastorie en het Theresiahuis kan blijven vervullen.
Naast behoud van de Jozefkerk is een tweede belangrijke doelstelling van de gebiedsontwikkeling het realiseren van een fraai openbaar Jozefpark in directe
aansluiting op het centrum en als verbinding naar de woongebieden gelegen aan
de zuidzijde van het centrum.
Naar verwachting zal in de loop van september door ontwikkelaar Renward een
informatieavond worden gehouden waar een toelichting zal worden gegeven op
de planontwikkeling. Omwonenden en belanghebbenden zullen daarover tijdig
worden geïnformeerd.
Over ongeveer een jaar zal er worden gestart met de bouw en drie tot vijf jaar later
zal het gehele Jozefpark er als nieuw uit zien. Als parochie zijn we verheugd dat
dit proces nu toch eindelijk tot een goed eind begint te komen en deze kerk behouden mag blijven.

Kerstmis beleven door het lopen van de Herdertjestocht
Ook dit jaar, net voor Kerstmis, zullen de 4 kerken in Hillegom: St. Jozef en
Martinuskerk, Protestantse Gemeente, Evangelie Gemeente en Open Hof, samen
een Herdertjestocht organiseren. De organisatie is al enthousiast aan de slag gegaan en heeft een andere mooie route weten te bedenken dan 2 jaar geleden. Tijdens
de tocht komt men langs diverse tafereeltjes waar op een bijzondere manier het
kerstverhaal te zien en te horen zal zijn.
Helpt u mee met de Herdertjestocht?
Om de Herdertjestocht een succes te laten zijn
hebben we veel hulp nodig. Voor zaterdag 15
december zijn we op zoek naar vrijwilligers die
de lichtjes verzorgen (die de route aangeven in
het centrum van Hillegom); mensen die in een
tafereel spelen of in het engelenkoor zingen; of
wil je mee helpen met de catering bij het eindpunt
in de St. Jozef en Martinuskerk? Tevens zullen we op zondag 16 december op de
Hartekamp een Herdertjestocht ‘in het klein’ voor de bewoners organiseren en
kunnen we uw hulp ook daar goed gebruiken. Heeft u zin en tijd om op één of
beide dagen te helpen, meldt u zich dan nu aan per e-mail bij Yvonne Visser: famvisserdobbe@versatel.nl.
Met elkaar gaan we er voor zorgen dat het weer een bijzondere gebeurtenis voor
jong en oud zal zijn.

Lisse - Hillegom - De Zilk

Groot orgel- en koorconcert
Op zaterdag 6 oktober om 20.15 uur
geeft organist Arjan Veen een concert op het monumentale Ademaorgel in de St. Agathakerk in Lisse.
Medewerking wordt verleend door
Projectkoor Adveniat Musica o.l.v.
Rienk Bakker en sopraan Lieke van Oostenbrugge. Na afloop
is er een collecte om de onkosten te bestrijden. U kunt dan
tevens genieten van een hapje en drankje achter in de kerk.
Het hoogtepunt van deze avond wordt de vertolking van het
veertig minuten durende, ontroerende Requiem van de
Franse componist M. Duruflé (1902-1986). Verder is het koor
te beluisteren in het Salve Regina van F. Poulenc.
Arjan Veen zal als orgelsolist van zich laten horen in werken
van H. Howells, O. Messiaen en M. Duruflé.
Een groots concert met orgel en koor is hoogst uniek in de
bollenstreek. De Stichting Vrienden van het Adema-orgel
nodigt iedereen, jong en oud, van harte uit om dit concert bij
te wonen! Voor meer informatie: zie www.ademavrienden.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
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persoonlijk
betrokken
stijlvol
Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

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

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

