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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

Van de bestuurstafel
In deze november editie van de Wil’skracht komen weer veel parochie zaken aan
de orde die uw aandacht verdienen. Verleden week hebben we vergaderd en
daarin onder meer de volgende punten besproken:
1) Dit jaar hebben we twee jubilarissen;
kapelaan Stephan Kuik viert op zondag 9 december zijn 12½-jarig priesterfeest.
Dit feest zal gevierd worden in de H. Hart van Jezuskerk in De Zilk en zal dat
weekend de enige viering zijn in onze parochie. Goed nieuws is dat wij een
sponsor hebben gevonden die ervoor zorgt dat er die dag een luxe bus rijdt om u
naar de H. Hartkerk te vervoeren en weer thuis te brengen. (zie kader hieronder)
Johan Akerboom viert zijn 40-jarig jubileum als organist in de St. Agathakerk.
In tegenstelling tot eerdere berichten niet op zondag 28 oktober, maar op zondag
18 november. Verderop in deze Wil’skracht meer informatie over dit jubileum en
een extra concert ter ere van dit jubileum op 10 november.
2) De heer Fred Broersen is definitief toegetreden tot ons parochiebestuur en
daar zijn we natuurlijk erg blij mee. De heer André Jansen zal uit het bestuur
terugtreden vanaf a.s. november en geen tweede termijn vervullen.
3) Het Burg. van Nispenpark alsmede de kerktuin gaan al komende maand op
de schop.
Een mooie herfst gewenst! Met vriendelijke groet, Rob van Reisen

Feest in de parochie!!
Zondag 9 december vieren we in onze parochie dat kapelaan Kuik 12,5 jaar priester is!
We beginnen met een feestelijke viering in de
H. Hart van Jezuskerk in De Zilk. In onze andere parochiekerken zal dat weekend geen
viering zijn. De vieringen op de zaterdagavond van 8 december vervallen dus ook.
Om iedereen in te staat te stellen bij deze bijzondere dag aanwezig te zijn zal er vanaf de H.H. Engelbewaarderskerk een
bus rijden, die via de St. Agathakerk en de St. Jozef en Martinuskerk ruim
voor aanvang van de viering van 10.00 uur in De Zilk zal arriveren. Om zeker
te zijn van een plaats in de bus(sen) zullen er vanaf half november in de kerken in Hillegom en Lisse inschrijflijsten liggen.
Houdt voor meer info de weekagenda's in de gaten. De volgende Wil'skracht
zal, naast de Advent, in het teken staan van onze jubilaris!

willibrordusbollenstreek.nl
Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:
www.kerkomroep.nl
Voor de H. Hart van Jezuskerk via:
www.kerkdienstgemist.nl
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Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Kopij voor de editie voor de Advent, die zal doorlopen t/m 23 december,
ontvangen we graag uiterlijk op 12 november 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... de pastoor!

In dit blad onder meer...
4. Weg met de stress...

Hoop dat onze liefde blijft bestaan.

5. Jaar van Gebed

Twee november vieren we Allerzielen. We denken aan onze dierbaren die overleden zijn en die je zo vreselijk kunt missen. We willen lichtjes voor hen aansteken
in de vieringen.

6. Adventskrans

Deze zomer was het eenentwintig jaar geleden dat prinses Diana overleed. Iemand
deed in de media alsof hij een
boodschap van haar had ontvangen. “Ik zal altijd bij jullie
zijn. Ik ben er in de zon en de
wind. Ik ben er zelfs in de
regen. Ik ben in de bloemen en
in de lucht. Ik ben overal."

En verder:
- Allerheiligen / Allerzielen
- jubilarissen
- kerkenveilingen
- koren
- elke kerk zijn eigen pagina

7. H. Vormsel

Kortom;
voor elk wat WiI's in onze
hoopvolle parochie in het
hart van de Bollenstreek!

Ik begrijp dat dit een populair
geloof is. Maar persoonlijk is
dit volstrekt onvoldoende
voor mij. Het is bijna 25 jaar geleden dat mijn vader overleed. Ik voel hem echter
niet in de regen en de zon, noch in de bloemen en de lucht. Want wat ik het
meeste mis, is zijn persoon! Ik wil gewoon weer met hem kunnen praten, zoals
vroeger. Ik wil tegen hem kunnen zeggen dat ik van hem hou.

Hartelijke groet en veel leesplezier!

In mijn hart leef je voort.
Wanneer je van iemand houdt wil je hem of haar
terugzien. Liefde zegt: “Voor mij, in mij, blijf je
altijd leven. In mijn hart leef je voort.” Fundamenteel in ons katholiek geloof is dat God liefde
is. En als God liefde is, zegt Hij dat ook. Bij mij
zal je altijd blijven leven. Liefde is iets wat tussen
personen gebeurt. Onze dierbaren leven bij
God. En wij zullen ze daar terugzien, niet als
deel van de energie van het heelal maar als
persoon. Uiteindelijk gaat het hier over hoop.
Hoop dat liefde blijft bestaan. Hoop dat onze
liefde voor onze dierbaren blijft bestaan.
Hoop dat het ochtend zal worden en we onze
geliefden zullen terugzien.
Een dominee uit Amerika zit tijdens een vlucht naast een bekende figuur uit de
politiek. Deze begint te vertellen hoe hij zijn zoontje van tien verloor. Het jongetje,
Thijs, kwam thuis uit school met koorts. Dat hebben kinderen wel vaker maar het
bleek een ernstige hersenvliesontsteking te zijn. De doctoren konden niets doen.
Hulpeloos zat hij naast het bed van zijn zoontje. “Papa het wordt donker.” “Ja het
wordt donker, jongen.” “Dan ga ik maar slapen.” Het jongetje vouwde zijn kussen
op een typische manier, zoals hij altijd deed. “Welterusten papa, tot morgenochtend.” Het jongetje deed zijn ogen dicht. Een paar ogenblikken later stierf hij. De
bekende Amerikaan zweeg en keek heel lang door het vliegtuigraam. Uiteindelijk
draait hij zich weer om en zegt met tranen in zijn ogen: “Dominee, ik kan nauwelijks wachten tot het morgenochtend wordt.”
Mogen u en ik dat ervaren met Allerzielen: Hoop dat het ochtend zal worden en
we onze geliefden zullen terugzien.
Pastoor Franken
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Helpt je geloof bij stress? (1)
Agent of Grace
Dietrich Bonhoeffer was een Lutherse
theoloog, maar vooral een groot oecumeen. Hij is bekend geworden door
zijn stellingname tegen de Nazi’s en
vóór de Joden. Na de mislukte aanslag
op Hitler van 20 juli 1944 kwam zijn
betrokkenheid met de groep officieren aan het licht en werd hij ter dood
veroordeeld.

“Vele dingen eisten zijn tijd op; Hij had nauwelijks enige privacy; Hij werd voortdurend
onderbroken; herhaaldelijk begrepen mensen Hem verkeerd, bekritiseerden ze Hem en
maakten ze Hem belachelijk.”
Over wie zou dit gaan, denkt u? “Pastoor, ik herken hier mijzelf in. Ik herken hier
mijn man of vrouw in.” De ouderen zullen hier hun kinderen of kleinkinderen in
herkennen. Dit lijkt een perfecte beschrijving van de moderne mens. “Je bent jong
en zit in de bloei van je leven. De wereld ligt aan je voeten en je hebt alle vrijheid
om zelf je keuzes te maken. Toch krijgen steeds meer jongeren en zelfs kinderen
een burn-out. Is onze generatie van de toekomst lui en zwak? Of is er meer aan de
hand?” (psycholoog Elias Coenders op internet)
Hij had een kalmte in zijn leven die Hem in staat stelde om enorme hoeveelheden stress
aan te kunnen.

In de film Agent of Grace komen de
vragen die Bonhoeffer zich stelde aan
de orde: Wat kan ik in mijn eentje
tegen zo'n regime beginnen? Mag ik
de andere kant opkijken of moet ik
echt iets doen?
Wij gaan op vrijdag 9 november naar
deze bijzondere film kijken in het
Paus Franciscus Huis. De zaal gaat om
19.15 uur open.

Het eerste vetgedrukte citaat gaat echter niet over de moderne mens. Het komt
uit het boekje ‘antwoorden op levensvragen’ van Rick Warren en hij beschrijft hier
de persoon van Jezus Christus! En dan schrijft hij: “Maar wanneer we naar het
leven van Christus kijken, ontdekken we al snel dat Hij rustig bleef onder al deze
druk. Hij had nooit haast. Hij was altijd de rust zelve. Hij had een kalmte in zijn
leven die Hem in staat stelde om enorme hoeveelheden stress aan te kunnen. Hoe
kreeg Hij dit voor elkaar?”
We kunnen nooit voldoen aan onrealistische eisen.
Rick Warren noemt dan als eerste beginsel om stress aan te kunnen: “Weet wie u
bent.” Als we niet weten wie we zijn stellen we onrealistische eisen aan ons leven.
Vaak zijn dat ook eisen die de omgeving aan ons stelt. En hoe hard we ook werken,
omdat ze niet reëel zijn, voldoen we nooit aan die eisen.
Weet wie u bent.

U bent van harte welkom.

Boekentafel
Elke eerste zondag van de maand
kunt u na de Mis in de St. Agathakerk,
in het paus Franciscus Huis gratis een
christelijk boek lenen bij de boekentafel. Ook hebben wij een aantal christelijke dvd’s te leen.

Ik denk dat daar in onze samenleving drie soorten antwoorden geeft op de vraag:
“Wie ben ik?” Sommigen zeggen: “Ik ben wat ik doe. Ik ben jurist. Ik ben verpleegkundige.” Anderen zeggen: “Ik ben wat ik bezit. Ik ben de eigenaar van een villa
met golfbaan.” Het derde antwoord: “Ik ben wat anderen over me zeggen. Ik ben
een gezellige dikkerd. Ik ben een feestbeest.” Door deze antwoorden proberen we
vaak indruk op anderen te maken. Maar op dat moment kiezen we er ook voor
om ons onder druk te laten zetten door verwachtingen van anderen. En die
worden in onze tijd steeds meer opgeschroefd. Dit voelt soms als de foto in dit
artikel:

Wanneer u het boek of de dvd terug
wilt brengen, kan dat tijdens het koffiedrinken op elke eerste zondag van
de maand.
De eerstvolgende keren dat u een
boek of dvd kunt lenen, is op zondag
4 november en zondag 2 december.
Tot dan!
De jongeren van de boekentafel
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Wordt vervolgd.
Pastoor Franken
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Jaar van Gebed
Hoogfeest Parochiepatronen
In november staan er twee heiligen op de kalender die een belangrijke betekenis hebben voor onze parochie.
Allereerst is dat op woensdag 7 november de heilige Willibrordus, patroon
van onze bijna 9-jarige parochie! We vieren het dit jaar in de gewone door-deweekse Mis. Dat betekent dat we die woensdag om 9.00 uur in de H.H. Engelbewaarderskerk en op dezelfde tijd in de St. Jozef en St. Martinuskerk de
Eucharistie vieren. We zullen deze heilige dan ook bijzonder vragen om voor
onze parochie te bidden bij onze goede God.
Op zondag 11 november is het Sint Maarten!
Uiteraard vieren we die zondag het patroonsfeest van St. Maarten (Martinus)
in de St. Jozef en Martinuskerk in Hillegom. Het zal een Eucharistieviering
zijn waarvoor we ook gezinnen en kinderen bijzonder willen uitnodigen. Met
elkaar willen we hier dan ook een mooi feest van maken! Natuurlijk mogen
de kinderen dan ook een lampion of lichtje meenemen.

'Oase van Rust'
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.
4 november bent u van harte welkom bij de 'Oase van rust' in de St. Jozef en
Martinuskerk in Hillegom. 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.
De 'Oase van Rust' is maandelijks op de eerste zondag van de maand. We starten
om 17.00 uur en om 19.00 uur sluiten we af met de Vespers.
Je bent vrij om in en uit te lopen en dus meer dan welkom!

Kom je mee bidden?
In onze parochie is regelmatig de
mogelijkheid om gezamenlijk het rozenkransgebed te bidden.
In oktober kunt u hiervoor terecht:
- in de Maria kapel aan de Nassaustraat, bij de voormalige Mariakerk.
Maandag 29 oktober om 19.00 uur zal
(voorlopig) de laatste keer zijn. Welkom! De kapel blijft iedere dag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
- in de dagkapel van de St Jozef-en
Martinuskerk, aanvang 19.00 uur,
bidden we het rozenkransgebed alle
werkdagen tot en met woensdag 31
oktober. Deze laatste avond van de
Maria-maand zal het, met medewerking van het dameskoor, een prachtige afsluiting worden. We gaan in een
processie met een noveenkaars naar
Maria onder het zingen van een Maria
lied. Dinsdag 2 april 2019 wordt er
weer gestart met het bidden van het
rozenhoedje.
- in de St. Agathakerk vóór alle vieringen van 9.00 uur - om 8.40 uur.
- H.H. Engelbewaarderskerk elke
woensdag na de viering van 9.00 uur.

Bijbelverhalen in zand
Aan de Havenkade in Elburg
Één van ’s werelds grootste binnen-zandprojecten. Met zo’n 4000 m3 zand, tientallen sluisdeuren, 1000 jaren oude olijfbomen, botters en beeldhouwwerken,
komen de verhalen van onze cultuur van bijbels en botters tot stand.
Het hele jaar geopend; zie zandverhalen.nl
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Adventskrans
Dinsdag 27 november is er gelegenheid om onder vakkundige leiding
van Fia Hendriks een adventskrans te
maken. Materiaalkosten - € 7.50.
Aanmelden kan tot 13 november bij
Ria Nieraad tel 0252410773, of email:
ria@nieraad.com. Wees er snel bij,
want vol=vol!
Ook als u alleen koffie wilt komen
drinken bent u, zoals elke dinsdagmorgen om 10.00 uur, van harte welkom in het Paus Franciscus Huis.
In het weekend van 1 en 2 december zullen in al onze parochiekerken adventskransen worden gezegend. Neemt u hem ook mee naar
de viering?

Parochie Heilige Willibrordus

Waarom bemoeit de Kerk zich met maatschappelijke
vraagstukken?
Op 18 november wordt voor de tweede keer de Werelddag voor de Armen gehouden. Paus Franciscus heeft de
dag ingesteld in het verlengde van het heilig jaar van de
barmhartigheid (2015-2016). God antwoordt de arme,
zegt de paus. En dat antwoord van God is een oproep aan
degenen die in Hem geloven om te doen wat in hun
mogelijkheden ligt. Onze bisschop Mgr. van den Hende
roept de parochies op zich aan te sluiten met eigen initiatieven bij de Werelddag van de Armen.
De drie Lokale Commissies van onze parochie organiseren in dit kader een lezing
met als titel: Waarom bemoeit de Kerk zich met maatschappelijke vraagstukken?
In het leven van alle dag komen er veel zaken aan de orde. Maatschappelijke
vraagstukken over onder andere het leven, het gezin, de arbeid, de economie,
kapitaal, het klimaat, vrede en oorlog. Ons democratisch bestel geeft de mogelijkheid om hier invloed op uit te oefenen via verkiezingen, referenda, acties, etc. De
vraag daarbij is wat de uitgangspunten zijn die we hanteren. Maar ook of we
voldoende overzicht hebben over de problematiek en over de gevolgen van het
gekozen beleid.
Ook de kerk heeft de verantwoordelijkheid om zich met maatschappelijke
vraagstukken te bemoeien, onderwerpen die veelal complex zijn en veel kennis
vereisen. Het geloof uit zich immers ook in werken, in dienstbaarheid aan elkaar,
aan de opbouw van een rechtvaardige maatschappij. Noemen we hierbij ook zorg
voor armen, zieken en gehandicapten.
De lezing vindt plaats in het Paus Franciscus Huis op 21 november en vangt aan
om 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. De lezing zal gehouden worden door
diaken Ing. Ph. Weijers. Hij is verbonden aan het Centrum voor de Sociale Leer
van de Kerk.
Parochianen en andere geïnteresseerden nodigen wij van harte uit om te komen
luisteren. De koffie en thee staan klaar!!

29e Kerkenveiling voor de
St. Agathakerk
Dit wilt u echt niet missen!
Met grote dank aan alle betrokkenen
presenteren wij u met dit parochieblad
(bezorgwijken locatie Agatha) onze
veilingcatalogus. Ook los verkrijgbaar
achter in de kerk. Graag nodigen wij uit
hier eens goed naar te kijken.
Mooie kavels, voor elk wat Wil's
Het comité heeft er voor gekozen het
aantal kavels wat te verminderen. Wij
zijn nog meer dan anders kritisch geweest op datgene dat ter veiling wordt
aangeboden. Dit heeft geleid tot ruim
400 kavels waarvan wij denken dat het
voor alle leeftijden en alle budgetten
wat leuks te bieden heeft.
Alle kavels verdienen aandacht. Toch
een paar juweeltjes die opgevallen zijn:
Lokaal kunstenaar Guylaine Loos heeft
een kleurrijk tweeluik geschilderd dat
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smacht naar een prachtige muur in een
huiskamer of in een bedrijfsruimte.
Diaken Iwan zal u graag meenemen
naar 'zijn' Rotterdam, waar u niet alleen
een zeer boeiende rondleiding krijgt
door de kathedraal, dat is pas het begin!
Vervolgens volgt een rondvaart door de
haven en aansluitend een heerlijk diner
in Hotel New York. We hebben twee
rondleidingen bij brouwerij 'Klein
Duimpje' in Hillegom. Natuurlijk zijn
er kazen, worsten, planten, boeken,
chocolade, wijnen, krentenmikken etc…..en heeft u altijd al eens van een
superluxe buffet willen genieten in de
pastorie? Koop dan deelname aan het
'kostersbuffet'. Verzorgd door kosters
van de St. Agathakerk. Wees gerust: de
kostersvrouwen spelen hierin een grote
rol, en zijn zeer ervaren in het perfect
verzorgen van zeer luxe en alom geprezen buffetten. Daarbij ondersteund
door een erkende vinoloog voor bijpassende wijnen. Pastoor Franken is uw
gastheer op deze onvergetelijke avond.

Waar en wanneer veilen we?
De kerkenveiling vindt plaats op vrijdag 23 november in de 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.

Kunt u er niet bij zijn maar
heeft u wel interesse?
Neem dan contact op met Taco Ringma:
0252 426596 of mail naar
agathakerkenveiling@gmail.com.
Vooraf bepaalt u uw budget en onze
inkopers proberen voor u uw opdracht
te vervullen.
Het voornaamste: draag u steentje bij, want
uw steentje, dat is letterlijk een stukje behoud van onze kerk. Samen sterk voor de
Agathakerk!

Parochie Heilige Willibrordus
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Om hen te gedenken - H. Hart van Jezuskerk
Op 2 november om 19.00 uur zullen we onze dierbare overledenen gedenken in
de Allerzielenviering. De namen van overledenen die een uitvaart hebben gehad
vanuit de kerk zullen worden afgelezen. Tevens zullen de nabestaanden een
persoonlijke uitnodiging ontvangen om de hartjes met de namen van de overledenen op te komen halen.
Het kerkhof zal mooi verlicht zijn dankzij de inzet van onze vrijwilligers. We
zullen na de viering onze graflichtjes bij de graven neer gaan zetten. Kapelaan
Kuik zal de graven zegenen. Wij nodigen u van harte uit om door uw aanwezigheid
in deze viering de nabestaanden te steunen.

Allerzielen in het Licht - St. Jozef en Martinuskerk
De Allerzielenviering zal plaatsvinden op vrijdag 2 november om 19.00 uur.
Voorafgaande aan deze viering kunt u om 17.50 uur vanuit de St. Jozef en Martinuskerk aansluiten in een processie naar het Martinuskerkhof waar een gebedsmoment zal zijn bij het priestergraf en pastor van Eijk de graven zal zegenen met
muzikale ondersteuning van mevrouw Verouden. Er ligt een schrift in de kerk om
de namen te noteren van degenen wiens naam mag worden voorgelezen.
Ook op het Jozefkerkhof wordt stil gestaan bij Allerzielen; 2 november om 18.00
uur is er een gebedsmoment met medewerking van diaken Iwan Osseweijer en
de heren van het parochiekoor. De diaken zal na het gebedsmoment de graven op
de begraafplaats zegenen. Voorafgaande aan deze gelegenheid kunnen grafkaarsjes worden gekocht op de begraafplaats vanaf 17.30 uur. Ook kunt u ter plekke de
namen noteren van overledenen die tijdens de ceremonie worden afgelezen.

Vormelingen in Vuur en Vlam
17 vormelingen uit onze parochie zijn bijna klaar om het vormsel te ontvangen:
Sebastiaan, Wout, Tim, Maaike, Fleur, Nienke, Clint, Milan, Jade, Nathan, Justin,
Giovanni, Tara, Julia, Charlene, Willemijn en Françoise.
Zij hebben een intensieve periode met voorbereidingsbijeenkomsten, sacramentenavond en Are You Ready weekend achter de rug. Zie op de foto de vormelingen die mee waren naar het AYR weekend, zij laten hier zien wat ze hebben geleerd:
God houdt van jou!

- Alleen Alleen zijn
betekent niet..... eenzaam,
alleen zijn
geldt voor mij niet als straf.
Alleen zijn met mooie gedachten;
gedachten neemt niemand mij af.

Alleen ongestoord in mijn kamer,
de dingen vertrouwd om mij heen.
Een rustig en zuiver geweten,
dan ben ik gelukkig - alleen -.

Wie zo het alleen zijn kan dragen
en zo zich verzoent met zijn lot
spreekt nooit van verzuimde dagen,
maar leeft in vertrouwen met God!

Berkhout
De feestelijke gebeurtenis, het ontvangen van het H. Vormsel zelf, zal op zondag
25 november om 10.00 uur plaatsvinden in de St. Agathakerk in Lisse. Het koor
Actaea van de H.H. Engelbewaarderskerk zal voor de muzikale ondersteuning
zorgen. De vormelingen krijgen tijdens deze viering het sacrament toegediend
door vicaris-generaal T. Visser.
We wensen de vormelingen veel plezier toe tijdens de laatste voorbereidingen en
voor 25 november een hele mooie dag.
Natuurlijk bent u van harte welkom om in deze speciale viering aanwezig te zijn!

Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 3, 10, 17 en 24 november
1 december

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 4 november Allerzielen
18 november en 2 december

7

Wil’skracht

Parochie Heilige Willibrordus

Jubileum Parochiekoor St. Jozef en St. Martinus
Het zal u bekend zijn dat het gemengde parochiekoor van de St. Jozef en Martinuskerk ontstaan is bij het samengaan van de twee parochies in Hillegom. Na
overleg met de beide voormalige koorbesturen is dit nieuwe koor, inmiddels ruim
12,5 jaar geleden, tot stand gekomen. Daarom heeft het huidige bestuur van het
St. Jozef en St. Martinuskoor besloten om aan het 12,5 jarig jubileum enige aandacht
te schenken.

Projectkoor gezinsviering:
de mooiste tijd van het
jaar begint nu al!
Kerstmis; hoewel het nog even duurt,
zijn we al met de voorbereidingen
bezig. En daar kunnen we de hulp van
jonge zangers en hun familie goed bij
gebruiken… Want de gezinsviering
van 18.30 uur op kerstavond in Hillegom zal dit jaar opgeluisterd worden
door een gezinskoor! Kinderen, hun
ouders en zelfs hun kwieke opa’s en
oma’s zijn van harte uitgenodigd deel
te nemen aan dit projectkoor.

Dit willen wij doen op zondag 18 november in de viering van 9.30 uur in de St.
Jozef en Martinuskerk. Aansluitend aan de viering gaat het koor onder leiding
van onze nieuwe dirigente Elena Bruins, met begeleiding op het orgel van onze
organist Maria Meeuwenoord een kort concert geven. Wij nodigen u allen van
harte uit om dit feestelijke gebeuren met ons mee te komen vieren.
Het plannetje voor het 12,5 jarig jubileum was al in voorbereiding bij onze vorige dirigente, maar dit was even stil komen te liggen vanwege het vrij plotselinge vertrek naar haar
vaderland. Nu wij weer in de gelukkige omstandigheid zijn dat er een nieuwe dirigente is
aangesteld, is het plan weer opgestart.

We oefenen vanaf 25 oktober elke
donderdagmiddag van 16.00 uur tot
17.00 uur in de sacristie van de St.
Jozef en Martinuskerk te Hillegom.
Professioneel dirigente is Elena
Bruins, zie hiernaast.
Ook muzikanten zijn van harte welkom. Dus vind je het leuk samen met
je (klein)kind te zingen of te musiceren. Meld je dan aan via:
sechillegom@rkwb.nl.
Zo maak je Kerstmis met jouw gezin
nu al tot de mooiste tijd van het jaar!

Nieuwe dirigente
Elena Bruins is vanaf september 2018 werkzaam in onze
parochie. Zij is o.a. dirigente van het Parochiekoor St.
Jozef en St. Martinus. Wij willen u aan haar voorstellen:
De kerkmuziek is de uit Schagen afkomstige Elena Bruins
(1985) met de paplepel ingegoten. Als kind ging zij vaak
met haar moeder mee naar de Katholieke Christoforuskerk, waar haar liefde voor de (kerk)muziek groeide.
Daarnaast zat ze op pianoles, balletles, speelde in een
orkestje en zong bij het kinderkoor van de kerk.
Na het behalen van haar propedeuse Docent Muziek aan het conservatorium in
Alkmaar, studeerde ze Koordirectie en Kerkmuziek aan het Conservatorium van
Amsterdam. Naast haar studie zong zij in het Sint Gregorius gemengd koor van
de Christoforuskerk o.l.v. Paul Sander, dirigeerde zij het jongerenkoor Rythm
Voice in Anna Paulowna, zong ze in een Gregoriaanse vrouwenschola o.l.v. Tjeerd
van der Ploeg en volgde zij orgellessen bij Tjeerd van der Ploeg. Na haar studie
heeft zij 2 jaar het kinderkoor van de Christoforuskerk geleid en begon zij met het
geven van muzieklessen bij haar thuis.
Inmiddels is Elena verhuisd naar Hillegom. Ze geeft nog steeds muzieklessen aan
huis en werkt 2 dagen in de week als docent/dirigent bij Nieuw Vocaal Amsterdam; een klassieke zangopleiding voor kinderen en jeugdigen van 4 t/m 21 jaar.
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40-jarig jubileum organist Johan Akerboom
In november 1978 werd Johan Akerboom
de nieuwe organist in de St. Agathaparochie, als opvolger van Ernst Gervais. Dit
jaar is dat dus precies 40 jaar geleden.
Reden genoeg om daar uitgebreid bij stil
te staan. We willen dat doen tijdens een
informele orgelbespeling op zaterdagavond 10 november, om 19.30 uur in de
St. Agathakerk. Verschillende organisten
zullen het orgel bespelen en ook het koor
zal zich laten horen. Deze orgelbespeling is voor iedereen gratis toegankelijk.
U bent van harte uitgenodigd!

Op zondag 18 november zal er na de hoogmis in het Paus Franciscus Huis gelegenheid zijn om Johan te feliciteren met zijn jubileum en waardering uit te spreken
voor zijn altijd weer geweldige orgelspel. Als parochie mogen wij vereerd zijn dat
Johan al zoveel jaren bij ons wil spelen op het prachtige Adema orgel.

Noveenkaarsen
Het woord noveen is afgeleid van het Latijnse novena. Dit betekent negen. Het
noveengebed is een vast gebed van 9 opeenvolgende dagen, met een bepaalde
intentie. De traditie van het noveengebed vindt haar oorsprong in het voortdurende gebed van Maria met de Apostelen. Ook het pinksterfeest vindt hierin zijn
oorsprong. Het noveengebed kan aan God, Jezus, Maria, of een van de Heiligen
zijn gewijd. Dit gebed wordt met een speciale intentie gebeden, zoals de vraag om
genezing of kracht voor een zieke, om uitkomst in moeilijke omstandigheden, om
vrede, ter voorbereiding op een grote feestdag, etc. Er wordt dan ook vaak een
noveenkaars gebrand. Dit is een kaars die 9 dagen en nachten onafgebroken brandt.
Vanaf eind oktober zijn er in de St. Jozef en Martinuskerk diverse noveenkaarsen
te koop. Deze hebben afbeeldingen van Maria, St. Jozef, St. Martinus en St. Antonius. De kaarsen kosten 5 Euro. U kunt ze branden in het stiltecentrum achter in
de kerk of in de Mariakapel links voorin de kerk. Uiteraard kunt u ze ook thuis
branden.
Ook in de St. Agathakerk zijn diverse (noveen)kaarsen te koop. Vraag er gerust
naar bij het secretariaat.

Gregoriaans in de St. Agathakerk
Op zondag 4 november zal het projectkoor gregoriaans, inmiddels al weer voor
de tiende keer, in de hoogmis in de St. Agathakerk de muziek verzorgen. Het
projectkoor bestaat dit keer uit zo’n 20 zangers en zangeressen, die zich met grote
toewijding toeleggen op het zingen van deze bijzondere muziek.
Terwijl de voorbereidingen voor 4 november nog in volle gang zijn, staat het
11e project inmiddels al weer in de steigers. Vanaf maandag 19 november gaat dit
project van start in het Paus Franciscus Huis. Ook nu weer zal er 7 keer gerepeteerd
gaan worden om de muziek voor te bereiden voor de hoogmis op 20 januari 2019.

Tijd
Ik neem even de tijd om met U te
praten, even met u alleen.
Ik neem even de tijd om bij U te
zijn, Heer, niemand om me heen.
Ik neem even de tijd om naar u t
luist'ren en stil te zijn voor U.
Ik neem even de tijd om uw stem te
horen. Heer, ik luister nu.
Ik neem even de tijd, ik wil U aanbidden, God van liefde en trouw.
Ik neem even de tijd, omdat ik wil
zeggen dat ik van U hou.
U neemt altijd de tijd
om naar mij te luist'ren.
Er gaat nooit een moment voorbij
dat u even geen tijd heeft, want op
elk moment, Heer,
staat u klaar voor mij.
M.J. (Gerarduskalender)

Bijbelquiz!
Op woensdag 31 oktober biedt de
Lissese Raad van Kerken, net als vorig
jaar, een verbindende activiteit voor
de kerken. Rondom de Bijbel: de bron
waar we allemaal uit putten!
Ook vanuit de parochie kunnen we
hieraan deelnamen. Er kunnen maximaal twee RK-teams gevormd worden van ieder 5 personen. Heb je een
team gevormd? Meld je dan aan bij
Frank Mélotte, frank@melotte.info of
06 54 615979. Voor individuele deelname hoeft u zich niet aan te melden.
Iedereen die komt kan meedoen!
De Quiz wordt gehouden om 20.00
uur in de Proeverij aan de Bondstraat,
inloop vanaf 19.30 uur. De avond
wordt geleid door ds. Annelies
Moolenaar en de presentatoren zijn
Jeanette Loos en Eric Citroen.
Guus Langeveld - Leo Schoorl Frank Mélotte

Lijkt het u leuk om mee te doen? Meldt u zich dan aan via e-mail: cursusgregoriaans@hotmail.com of telefonisch: 0252-221055. Kosten voor het geheel bedragen
€ 30,00 per persoon. Ervaring met gregoriaans zingen is niet nodig.
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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

Allerzielen
vrijdag 2 november - 19.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea
31e zondag door het jaar
zaterdag 3 november - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
32e zondag door het jaar
zaterdag 10 november - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
33e zondag door het jaar
zaterdag 17 november - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea

Allerzielenviering
Vrijdag 2 november zal er om 19.00 uur een Allerzielen viering zijn. We willen in
ons drukke leven stil staan bij de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar. Ze
zullen extra aandacht krijgen; de herdenkingskruisjes, die nu nog achterin onze
kerk hangen, zullen dan aan de uitgenodigde nabestaanden worden uitgereikt.
Tevens zullen er tijdens de viering ter nagedachtenis aan hen kaarsen worden
aangestoken. Ook bij de overledenen van langer geleden staan we deze avond stil.
Verjaardagen en sterf- of trouwdagen geven in het dagelijks bestaan vaak extra
emotie bij hen die achterblijven. Samenkomen om het verlies van een dierbare
geeft daarentegen kracht en bemoediging aan hen die zich daarvoor openstellen.
Daarom is 2 november zo’n waardevolle dag binnen onze kerkgemeenschap.
Samen luisteren naar bewust gekozen woorden en muziek. Licht ontsteken om de
duisternis en droefheid te verdrijven. Samen de graven van onze doden bezoeken
om hen daar te eren. Zo delen we in elkaars gevoelens van machteloosheid en
verdriet.
U bent allen van harte uitgenodigd bij deze bijzondere viering en ook bij het samenzijn na afloop voor een kopje koffie of thee in onze kerk.

Willibrordus - plantenactie Lisse
Rond de feestdag van de Heilige Willibrordus brengt
de Welzijnsbezoekgroep afdeling Lisse al een aantal
jaar prachtig bloeiende azalea's rond.

Christus Koning
van het heelal
zaterdag 24 november - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Alle parochianen van 85 jaar en ouder wonend in
Lisse, Lisserbroek en De Engel zullen deze warme
groet ontvangen. Dit jaar zal de plantenactie zijn op
vrijdag 9 en zaterdag 10 november!

1e zondag van de Advent
zaterdag 1 december - 19.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
Allerzielen;
vrijdag 2 november
én 3 november

Kroniek
Periode 25 augustus tot 7 oktober
Geen meldingen
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Engel
Een engel in de nacht, die atijd op me wacht,
er altijd voor me zal zijn, in vreugde, maar ook met pijn,
het zal mijn beschermengel zijn!
Mariska

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

Kinderwoorddienst

Liturgisch rooster

Beste (groot)ouders, iedere eerste zondag van de maand is er 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 datum van de volgende kinderwoorddienst is: zondag 4 november.

Allerheiligen /
Allerzielen

Tijdens de advent is er iedere zondag kinderwoorddienst! Zondag 2 december
begint het adventsproject.
Groetjes, het team van de kinderwoorddienst

'Heer, help ons om
trouw te blijven
aan het gebed.'
Kroniek
Periode 25 augustus tot 7 oktober

Huwelijk
29 september
Mark van Rijsbergen en
Marion Lestraden
Jacoba van Beierenlaan 8

Overleden
24 augustus
Kees Warmerdam (79)
Berkhoutlaan 73
18 september
Jo Witteman-Trompert (89)
Eikenlaan 42
21 september
Gerard van der Lans (85)
Turfspoor 161
4 oktober
Corry Rothweiler-Keijzer (85)
Trompstraat 8
6 oktober
Louis Bouwmeester (85)
Emmastraat 13

Sponsoractie
Wereldjongerendagen
Vanaf zondag 28 oktober zullen er in de
St. Agathakerk lijsten liggen waar u een
voorbede op kunt schrijven.
De jongeren zullen de lijsten meenemen
naar Panama, waar zij, bijvoorbeeld
tijdens de Mis met de paus, voor uw
intentie zullen bidden.
Het opgeven van een voorbede bedraagt €10,-. Hiermee sponsort u de
jongeren die naar de Wereldjongerendagen gaan. Als u uw voorbede heeft
opgeschreven, kunt u het bedrag overmaken naar NL95 RABO 0125 5596 07,
t.a.v. RK Parochie Heilige Willibrordus,
onder vermelding van: ‘Sponsoractie
WJD’. Indien u het bedrag liever contant wilt geven, dan kunt u het bedrag
geven aan Sophie Clemens.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
Allerzielen;
donderdag 1 november,
4 en 18 november én elke dinsdag
in het Paus Franciscus Huis.
Donderdag en vrijdag in de keuken
van de pastorie.

donderdag 1 november - 19.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Dameskoor
31e zondag door het jaar
4 november - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Projectkoor Gregoriaans
32e zondag door het jaar
11 november - 10.00 uur
Gezinsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. De Bollennootjes
33e zondag door het jaar
18 november - 10.00 uur
40 jarig jubileum organist
dhr. J. Akerboom
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Christus Koning
van het heelal
zondag 25 november - 10.00 uur
Vormselviering
celebrant: Mgr. T. Visser
+ pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Actaea
1e zondag van de Advent
2 december - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
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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

Allerzielen
vrijdag 2 november - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dames- en herenkoor
31e zondag door het jaar
4 november - 11.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dames- en herenkoor
32e zondag door het jaar
11 november - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
33e zondag door het jaar
18 november - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dames- en herenkoor

Christus Koning
van het heelal
zondag 25 november - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
1e zondag van de Advent
2 december - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dames- en herenkoor

Kroniek
Periode 25 augustus tot 7 oktober

Gedoopt
30 september
- Jur van Lierop,
P.J. de Kokstraat 31

Nieuwe Zilker
Van harte welkom aan een nieuwe Zilker. Kapelaan Stephan Kuik woont
sinds enkele weken op de bovenetage van de pastorie aan de Beeklaan. Wij
hopen dat de kapelaan zich snel thuis voelt. De LC wenst hem een prettig
verblijf in zijn nieuwe woonplaats De Zilk.

Kerkenveiling Heilig Hart De Zilk op vrijdag 26 oktober
Komt allen en mis deze gezellige avond niet!
Zoals in de vorige Wil’skracht al uitgebreid toegelicht is de opbrengst bestemd
voor het onderhoud van onze Zilker kerk en gaat een klein deel naar het project
Gambia van Coby en Lo de Haas.
Alle te veilen artikelen staan in de catalogus die medio oktober bij alle Zilkse
huishoudens huis aan huis is bezorgd en op aanvraag nog verkrijgbaar is bij het
secretariaat. Bijzonderheden dit jaar: 8-persoonsdiner in druivenkas Hans Meskers, te koop in 4 kavels voor 2 personen; Giant e-bike; Dream citytrip Marrakech-Marokko; Pittoresk weekendje weg; Rituals adventskalenders (met 24 productmini’s); Ajax en Feijenoord kaarten; Keukenhof kaarten; High tea’s; High
bier’s; APK bonnen; vele dinerbonnen; kerstbomen; bloemen; planten; amaryllissen; kaasjes; rollades; bonbons; taarten; enz. enz.
Martin Ruigrok verzorgt samen met een grote groep vrijwilligers ook dit jaar weer
een loterij met veel aantrekkelijke prijzen en als hoofdprijs een reischeque t.w.v.
450 euro. De loten worden huis-aan-huis verkocht maar u kunt ze ook bestellen
bij Martin Ruigrok 0252- 517955. Er is geen lotenverkoop op de avond zelf. De prijs
per lot bedraagt € 2,- ; een heel boekje van 10 stuks € 20,-.
Bollenpakketten, bestaand uit een mooi assortiment, zijn nu al te bestellen voor
de prijs van 30 euro bij Jan Ruigrok 0252-521023 / 06-22521879 / jan.ruigrok@live.
nl of Ferdinand van Haaster 0252-524305 / haasterdoeven@ziggo.nl.

Koopopdrachten
Bent u op 26 oktober verhinderd en moet u deze gezellige avond missen? U kunt
uw koopopdrachten opgeven bij Gerard van Haaster 06-11048450 of Henrie van
Saase 525490 / 06-2230 9094. Meer informatie treft u aan in de veilingcatalogus.
Het comité kerkenveiling verwelkomt u graag in De Duinpan, Sportlaan 34, De
Zilk, vanaf 20.00 uur.

Overleden
12 september
- Cor Ruigrok (84)
Leeghwater 28, Hillegom
15 september
- Gerard Bersée (81)
Zilkerduinweg 179
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Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
Elke eerste zondag
én elke derde
donderdag van de maand in de
Driekoningenkamer.

Ik brand
een kaarsje
voor...
... mijn buren.

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

Kinderen opgelet!
In november is er een kinderwoorddienst op zondag 18 november. Ouders
met hun kinderen die op de basisschool
zitten zijn van harte uitgenodigd om
ook die dag te komen.
We gaan met de kinderen praten over
wat Jezus eigenlijk bedoelt als hij je
vraagt om waakzaam te zijn. Want dat
is best een moeilijk woord, maar door
een creatief werkje wordt het hen nog
duidelijker.

Kroniek
Periode 25 augustus tot 7 oktober

Gedoopt
9 september
- Sem van der Schrier,
IJsselsteenhof 17
- Job van Schie,
Burgemeester Hermanslaan 15
23 september
- Ewenn Faurie,
Arthur van Schendelplein 82

Liturgisch rooster
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag en zondag.

E-mailadres Lokale
Commissie Hillegom
Als LCH vinden we het belangrijk
om goed bereikbaar te zijn voor
vragen en opmerkingen.
Sinds kort hebben wij een mailadres van waaruit wij onze e-mails
zullen verzenden en waarop wij
graag uw berichten ontvangen.
Heeft u een bericht voor de lokale
commissie Hillegom? Mail het naar

lchillegom@gmail.com
en een van ons zal u zo snel mogelijk antwoorden!
LC Hillegom; Corine, Lizette en Marco

Overleden
31 augustus
- Bernardus Kempkes (83)
v.d.Endelaan 84, Hillegom
- Frans van Rooden (80)
Troelstralaan 19, Hillegom
5 september
- Simon Langeveld (82)
Valckslootlaan 70, Hillegom
7 september
- Cor de Wit (80)
1e Loosterweg 36, Hillegom
12 september
- Johannes Mesman (87)
Oosteinderlaan 42, Hillegom
21 september
- Ria Frederiks - Smulders (87)
Pr. Marijkestraat 39, Hillegom
6 oktober
- Maria van Dorp - Kortekaas (92)
WZC Bloemswaard, Hillegom

Bloemengroet
Op zaterdag 10 november zal de jaarlijkse bloemengroet plaatsvinden bij
gelegenheid van het parochiefeest van
onze parochie.
Er worden plantjes bezorgd bij de oudere/zieke parochianen. Heeft u
namen van mensen in Hillegom die
hiervoor in aanmerking komen,
geef deze dan door aan het secretariaat:
0252 515000 of sechillegom@rkwb.nl
De Bezoekgroep van de St.Jozef en
Martinuskerk zal zijn best doen om daar
een bloemengroet te brengen.

Allerheiligen
donderdag 1 november - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het parochiekoor

Allerzielen
vrijdag 2 november - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dameskoor
31e zondag door het jaar
zaterdag 3 november - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dameskoor
zondag 4 november - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het parochiekoor
32e zondag door het jaar
zaterdag 10 november - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Hetty Verouden
en Maria Meeuwenoord

St. Maarten
zondag 11 november - 9.30 uur
Gezinsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dameskoor
33e zondag door het jaar
zaterdag 17 november - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 18 november - 9.30 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor

Christus Koning
van het heelal
zaterdag 24 november - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
zondag 25 november - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
1e zondag van de Advent
zaterdag 1 december - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
zondag 2 december - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Parochiekoor
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Wil’skracht
Hillegomse Bronnen
Op 31 oktober om 20.00 uur zal Ds.
Aarnoud van der Deijl gastspreker
zijn. Hij is predikant van de oecumenische gemeente De Ark in Hoofddorp. Deze kerk is sinds 2015 ‘groene
kerk’ en richt zich daarbij in eerste
instantie op ‘energie-armoede’: door
mensen te helpen energie te besparen,
wordt zowel het milieu als de inkomenspositie van mensen gediend. De
Ark heeft daartoe opgeleide energiecoaches en energiecafés, waar mensen
tips kunnen krijgen voor energiebesparing.
Daarnaast is De Ark bezig met de
vergroening van het gebouw en de
omgeving (planten van bomen, gewildgroeitegels – zie www.groensteidee.
nl) om wateroverlast en fijnstof tegen
te gaan. Ook zijn er plannen om via
de kerk biologische groenten te gaan
verspreiden. Zij zijn aangesloten bij groenekerken.nl
v.d. Deijl zal een aantal stellingen over
groene kerk-zijn presenteren en we
hopen dat we daarover met elkaar een
goed gesprek zullen voeren. En misschien ideeën en initiatieven voor
onze kerken.
Plaats: De Vonk, het nieuwe wijkgebouw aan de achterkant van de Maartenskerk.
Kosten: €3,00 inclusief koffie en thee
Opgave: Yvonne Elzenga 0252-516451
of Dolf Weijers 0252-521659
U bent allen van harte welkom.

Parochie Heilige Willibrordus

Het hulpfonds biedt helpende hand
Het Hulpfonds Lisse en Lisserbroek is een onderdeel van de Diaconie van de
Hervormde Kerk, van de Gereformeerde Kerk, van de SWG en van de PCI van de
Katholieke Kerken in Lisse. Wij helpen mensen in Lisse en Lisserbroek, die tijdelijk in financiële nood zijn geraakt. We geven in principe geen financiële bijdrage,
maar een renteloze lening. Dit in verband met uitkeringen en inkomstenbelasting
van de betreffende mensen. Hiertoe bestaat contact met de plaatselijke sociale
dienst en andere sociale instellingen.
Als het nodig is storten de vier kerken een bedrag naar rato in de kas van het
Hulpfonds. Daarvan worden in de loop van het jaar diverse gezinnen en alleenstaanden geholpen, wel of niet aangesloten bij een geloofsgemeenschap. De
hulpvragen die bij het fonds binnen komen zijn heel divers. Van verhuiskosten,
het aanschaffen van een wasmachine tot het bezorgen van een doos levensmiddelen. Alle aanvragen worden zorgvuldig bekeken en beoordeeld of we kunnen
helpen of niet. Zo niet, dan proberen we door te verwijzen naar andere instanties.
Het hulpfonds bestaat uit acht mensen, uit iedere kerk zijn er twee afgevaardigden.
Er wordt één keer per twee maanden anderhalf uur vergaderd. Als er een dringende vraag tussentijds komt dan komen we eerder bijeen. Mochten er hulpvragen
zijn, of vragen naar de werkwijze van het hulpfonds dan kunt u mailen naar lissehulpfonds@gmail.com.

Vrijwilligers gezocht voor de Herdertjestocht
De Raad van Kerken Lisse organiseert op zaterdag 15 december van 18.00 tot 20.00
uur de Herdertjestocht op het Landgoed Keukenhof. Om dit prachtige gebeuren
mogelijk te maken hebben we weer veel medewerkers nodig die diverse rollen
willen spelen zoals bijv. reizigers, wachters, Romeinse troep, herders, trommelaars, trompetters, Maria, Jozef en engelen voor het engelenkoor.
Wilt u mee helpen? Meld u dan aan bij Jeanette Loos - wenjloos@gmail.com. Uit ervaring
kunnen we zeggen dat het voor jong en oud erg leuk en gezellig is om mee te doen.

Kinderen op weg in de Adventstijd

15e Messiah in Lisse!
Noteer alvast in uw agenda: op
dinsdag 11 december komt de
Messiah van Händel voor de vijftiende maal naar Lisse.
Om 19.30 uur zal deze sublieme
uitvoering plaatsvinden in de
St. Agathakerk.
Meer informatie volgt in de volgende Wil’skracht en op de website:
www.messiahlisse.nl
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De werkgroep peuterkerk organiseert voor peuters en kinderen van de basisschool
een speciale adventsbijeenkomst op zondag 2 december. We nodigen ouders uit
om met hun peuters, kleuters en/of kinderen van de basisschool naar de pastorie
van de St. Jozef en Martinuskerk te komen van 9.30 uur tot 10.30 uur.
De Advent is een bijzondere tijd waar we met elkaar op weg gaan naar Kerstmis.
Daar staan we tijdens deze bijeenkomst met de kinderen bij stil. Ze zullen in
verschillende leeftijdsgroepen een adventskrans maken en luisteren naar de verhalen van de adventstijd. Het is leuk als ouders van de allerkleinsten erbij blijven,
maar u kunt natuurlijk ook naar de viering in de kerk. Aan het eind van de
kerkdienst zullen we met alle kinderen naar de kerk gaan waar de kapelaan de
kransen zal zegenen. Wilt u uw eigen adventskrans ook laten zegenen, dan kunt
u deze op zondag 2 december meebrengen naar de kerk. Het belooft een mooie
kinderbijeenkomst te worden en de kinderen zijn van harte uitgenodigd.

Lisse - Hillegom - De Zilk

'Word jij misdienaar?'
Bea Duivenvoorde en Melanie van Saase, de begeleiders van
de misdienaars in de H. Hart van Jezuskerk, zijn op zoek naar
nieuwe misdienaars. ''Nog niet zo lang geleden waren er
veertien''. Het wordt lastiger voldoende jongens en meisjes
te vinden die willen meehelpen bij de mis. Misdienaars zijn
belangrijk. Ze maken de Heilige Mis een echte viering.
Kerkgangers geven Melanie en Bea regelmatig complimentjes over de jonge kinderen die op het priesterkoor hun
mannetje staan. Het aantal kinderen van ouders met een
katholieke achtergrond is echter niet groot in De Zilk op dit
moment. Melanie en Bea blijven optimistisch. Als de ouders
er achter staan komt het meestal goed.
Het klinkt misschien raar maar misdienaar worden is niet
moeilijk. Bea zorgt dat de jongens en meisjes de kneepjes van
'het misdienaarvak' kennen en een H. mis kunnen begeleiden.
Siebe, de zoon van Melanie, weet bijvoorbeeld precies wanneer er gebeld moet worden. ''Als de tafel gedekt is en de
priester de hostie omhoog houdt''. Misdienaars hoeven niet
te spreken, maar krijgen toch wat 'podium ervaring'.
De kinderen worden niet in het diepe gegooid, maar krijgen
hulp van Bea en Melanie. Ze begeleiden de groep en vertellen
wat ze kunnen verwachten. Wie zich aanmeldt als vrijwilliger
en mee doet kan rekenen op veel blije gezichten in de kerk.
Maar ook niet onbelangrijk een snoepje van de koster. Er is
ook tijd voor plezier. Elk jaar gaat de hele groep uit de parochie op misdienaar-uitje naar een pretpark of gaan ze met
elkaar bowlen en steengrillen.
Voor meer informatie kun je Bea en Melanie aanspreken.

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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Redactie: pastoor R. Franken, Jeanne Ruigrok en Rob van Reisen
Overname van teksten uit de Wil'skracht is prima, mits met bronvermelding. Wil'skracht wordt kosteloos door vrijwilligers 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

Wil je misdienaar worden in één van
onze andere parochiekerken? Dat mag
natuurlijk ook. Graag zelfs!
Jongen of meisje? Je bent van harte welkom!
Voor alle lokaties mag je contact opnemen met het secretariaat van de parochie: sec@rkwb.nl of 0252-418870.

Foto voorpagina: Murk Wolzak uitzicht vanuit de H. Hart van Jezuskerk
Verder in deze editie foto's van o.a. Kerkfotografie, Marianne
Heemskerk, Maartje de Best, Iwan Osseweijer, Angelique de Vries
en Thom Oosterveer

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

ALS KWALITEIT TELT

Grafmonumenten, Gedenktekens en Urnmonumenten

inloopochtend

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

Iedere donderdagmorgen
tussen 09.00 en 10.00 uur
staat de koffie voor u klaar
en beantwoorden wij
al uw vragen

Grafmonumenten in elke prijsklasse
Groot en veelzijdig assortiment
Natuursteen, Glas en Cortenstaal
Restauratie en tekstbijzettingen
open:
ma - vr: 9.00 -17.00 / za: 9.00 - 12.00

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

Ampèrestraat 2
2181 HB Hillegom
Tel. 0252-520329
info@damonatuursteen.nl
www.damonatuursteen.nl
bezoek showroom alleen op afspraak

Sinds 1902

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

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

