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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

Van de bestuurstafel
In deze Advent editie van de Wil’skracht komen weer de nodige parochie zaken
aan de orde die uw aandacht verdienen. Enkele weken geleden hebben we weer
vergaderd en daarin onder meer de volgende punten besproken:
1) 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 er die dag
een luxe bus rijdt om u naar de H. Hartkerk te vervoeren en weer thuis te brengen.
Nadere informatie over dit feest kunt u in dit nummer lezen alsmede een interview
met de jubilaris.

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

2) Er volgt in januari een Ontbijt Alpha als vervolg op de nu lopende - en zeer
succesvolle -Alpha. Nadere informatie hierover kunt u op pagina 22 lezen.
3) Als vervolg op de succesvolle kerkproeverij willen we een kerstproeverij organiseren. Nadere informatie hierover kunt u in dit nummer op pagina 9 lezen.
4) We zijn gestart met de ontwikkeling van een nieuw Parochie Logo; in de loop
van 2019 hopen we u het resultaat te kunnen tonen.
5) Na dit nummer volgt in 2018 nog een Kerstnummer met uitgebreide informatie over alles wat deze Feestmaand zo fraai en feestelijk maakt .
Een mooie Advent gewenst !
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

willibrordusbollenstreek.nl

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
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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Kopij voor de editie van Kerstmis, die door zal lopen tot en met 27 januari,
ontvangen we graag uiterlijk 3 december via:

wilskracht@rkwb.nl
Graag tekst als Word document en foto's apart in een JPG bestand.
Alvast bedankt!

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Het woord is aan... onze diaken!
Vol verwachting…
Een tijd van verwachting, dat is het wel deze dagen. Een tijd waarin menig kind
zachtjes zijn bed uit kruipt om te zien of er al iets in zijn of haar schoentje is gestopt
door de goede Sint. Buiten is het donker en vliegen de blaadjes van de bomen om
de oren, binnen is het warm. Het zijn gezellige dagen, met het gezin, met de familie. Al is het ook voor veel mensen een tijd van wachten. Wachten, omdat ze alleen
zijn, geen kinderen hebben of geen goede banden hebben met familie.
Misschien dat dit juist een periode is waarin we niet alleen zelf gezelligheid opzoeken, maar ook anderen vragen te delen in onze eigen vreugde en gezelligheid.
Is dat niet waar ook de oude bisschop van Myra, waarvan we nu zeggen dat hij
met de stoomboot uit Spanje komt, toe oproept: omzien naar elkaar, delen van je
eigen overvloed, de ander tegemoet gaan? Mensen die niet meer durven hopen
op een uitnodiging van een ander. Als katholieke christenen mogen we ook
vanuit ons geloof anderen tegemoet treden: hoop brengen waar geen hoop is,
perspectief brengen daar waar geen uitzicht is, verwachting wekken waar de
dagen zich aaneen rijgen.
Nog voordat we het 'avondje van Sinterklaas' vieren komen we samen voor de
viering van de eerste zondag van de advent. Eigenlijk is het wel mooi dat de periode van verwachting rond Sint-Nicolaas uitmondt in de Advent, de tijd van
verwachting bij uitstek. We verwachten Hem die komen zal, het Licht van de
wereld. Het is mooi dat in ons deel van de wereld de advent ook in een donkere
periode valt. Door het donker heen bereiden wij ons voor op de komst van Jezus
die in de donkere nacht geboren wordt. Vrede, licht, liefde. Is dat niet waar veel
mensen naar verlangen? In de liturgie van de Kerk groeien we stapsgewijs naar
dit feest toe. Iedere week steken we een kaars op de adventskrans aan, waardoor
het licht steeds prominenter aanwezig wordt.

In dit blad onder meer......
5. Uitnodiging Feest!
6. Meer over onze jubilaris...
8. Adventskransen zegenen
9. Kerstproeverij
14. Messiah voor de 15e maal in
Lisse
17. Herdertjestochten
22. Ontbijt Alpha

..... en natuurlijk veel meer nieuws,
uit uw en onze gastvrije parochie.

Veel leesplezier!

Op de eerste zondag horen we hoe Jezus het einde der tijden beschrijft, met gevoel
voor drama, zou je kunnen zeggen! Tekenen zullen er zijn, mensen zullen in angst
verkeren, en dan komt de Mensenzoon en is de verlossing nabij. Het is de uiteindelijke komst waarnaar we ook in deze advent uitzien. Vervolgens horen we op
de tweede zondag hoe Johannes de Doper als de wegbereider een roepende in de
woestijn is.”Maakt de paden recht!”, roept Hij. Vervolgens lezen we op de derde
zondag hoe Johannes zegt dat er na hem iemand komt die groter is en waarvan
hij niet waard is de riem van zijn sandaal los te maken. Hij verkondigt het Evangelie, de Blijde Boodschap.
Ten slotte komen we op de vierde zondag van de advent al dichter bij het kerstverhaal en lezen we hoe de zwangere Maria op bezoek gaat bij haar nicht Elisabeth,
die ook zwanger is. En dan is het echt uitzien naar kerstmis. Met Maria zijn we in
verwachting. Dat betekent niet met de armen over elkaar wachten tot het zover
is, maar het betekent in gebed en door onze omgang met anderen ons echt
klaarmaken voor de komst van Christus. Is ons hart open om Gods liefde te ontvangen? Om het door te geven en met anderen te delen?
In deze 'feestmaand' is het ook voor onze parochie feest! Kapelaan Kuik viert op
zondag 9 december dat hij 12,5 jaar geleden door de bisschop van Rotterdam tot
priester werd gewijd. Het is goed om dit met de hele parochie te vieren. Daarom
zal die zondag alleen in de Heilig Hartkerk een Eucharistieviering zijn en zijn de
andere kerken gesloten. Er rijdt een bus van Lisse en Hillegom naar De Zilk zodat
iedereen mee kan! Meer hierover staat elders in deze Wil'skracht.
Van harte wens ik u een mooie Advent toe. Dat we ons als parochiegemeenschap
samen vierend mogen voorbereiden op de komst van het Kerstkind!
Diaken Iwan Osseweijer
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Stress? Helpt je geloof? (2)

“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. Hij
stond voortdurend onder enorme
druk.”
Dit 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?”
Deze serie artikelen zoekt een antwoord daarop.

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. En hoe
hard we ook
werken, omdat
ze niet reëel
zijn, voldoen we nooit aan die eisen.
Wat is mijn identiteit? Ik denk dat daar in onze samenleving drie antwoorden op
gegeven worden. 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.
De verwachtingen van anderen.
Wanneer uw identiteit bestaat in de verwachtingen van anderen stelt u zich “aan
drie dingen bloot: kritiek (omdat u zich zorgen maakt over wat anderen van u
zullen denken), competitie (omdat u zich er zorgen over maakt dat een ander u
ergens in voorbijstreeft), en conflicten (omdat u zich bedreigd voelt wanneer iemand het niet met u eens is).” (Rick Warren, Antwoorden op levensvragen, Medema, 2001, blz. 10-11)
Onvoorwaardelijke liefde
Dit gebeurt niet wanneer ik mijn identiteit bij God zoek. Waarom niet? Omdat Hij
onvoorwaardelijk van mij houdt.
Henri Nouwen heeft dat zo beschreven: “Lang voordat een medemens ons zag
zitten, waren Gods liefdevolle ogen al op ons gericht. Lang voordat een medemens
ons hoorde lachen of huilen, had God zijn oren al naar ons geneigd. Lang voordat
een medemens ons aansprak, sprak de eeuwige stem van de liefde al tot ons. Wat
de mensen die we in ons jachtige bestaan tegenkomen ook van ons zeggen, ieder
van ons is een uniek, kostbaar persoon. Dat weten we omdat Iemand ons uitverkoren heeft met een liefde die duurt van eeuwigheid tot eeuwigheid.” (Henri
Nouwen, Een parel in Gods ogen, Lannoo, 1993, blz. 44)
Stress krijg je als je je steeds groter moet voordoen dan je bent. Wanneer je je steeds
moet bewijzen. Want pas dan krijg ik respect van mensen. Pas dan wordt er van
mij gehouden. Wanneer ik echter mijn identiteit zoek in Gods liefde dan zegt God
tegen mij: “Ik hou van je. Voor mij hoef jij je niet eerst te bewijzen. Ik hou van jou.
Ik hou al van jou voordat je ook maar iets gepresteerd hebt. Ik hou onvoorwaardelijk van jou. Ik hou altijd van jou, wat er ook gebeurt.
Wat is mijn identiteit? Wanneer mijn antwoord is: ‘Ik ben een mens waarvan
onvoorwaardelijk gehouden wordt’, zal mijn leven niet minder druk worden.
Maar innerlijk zal ik mij veel rustiger voelen.
Wordt vervolgd...
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Pastoor Franken
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Uitnodiging:
12,5 jarig Priesterjubileum kapelaan S. Kuik
10 juni 2006 - 9 december 2018
Het parochiebestuur van de parochie Heilige Willibrordus, in Hillegom, Lisse
en De Zilk, nodigt u van harte uit voor het 12,5 jarig priesterjubileum van kapelaan Stephan Kuik
op zondag 9 december 2018
met om 10.00 uur H. Eucharistieviering in de Heilig Hart van Jezuskerk,
Beeklaan 13 in De Zilk.
Aansluitend is er een informeel samenzijn in het parochiehuis naast de pastorie met koffie, thee, een hapje en een drankje. Voor de kinderen is er natuurlijk limonade met iets lekkers.
De parochianen van alle lokaties nodigen we hierbij van harte uit om dit feest
mee te vieren!
Als u kapelaan Kuik iets wilt schenken, dan graag, op zijn verzoek, een bijdrage aan het project “Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen” van
De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland (Stichting BVA). Meer
informatie over het project kunt u vinden op de website van de Stichting
BVA: http://www.adventsactie.nl/projecten en op pagina............... van deze
Wil'skracht.
Voor zijn uitgekozen project is het volgende IBAN-nummer beschikbaar gesteld:
IBAN: NL05 RABO 0328 86 5273 t.n.v. Parochie H. Willibrordus Lisse o.v.v.
12,5 Pr. Jubileum kapelaan Kuik.
We hopen velen van u te ontmoeten op zondag 9 december!

Ook aan de kinderen is
gedacht!
Op zondag 9 december is er, in de
pastorie van de Heilig Hart van
Jezuskerk, opvang voor de kinderen tijdens de H. Eucharistieviering
en tijdens het informele samenzijn
aansluitend aan de viering.
Voor de kinderen is er uiteraard
limonade met wat lekkers en een
krentenbol.

Op zaterdag 8 en zondag 9 december zullen in onze andere parochiekerken
geen vieringen zijn. Om iedereen in te staat te stellen bij deze bijzondere dag
aanwezig te zijn zal er vanaf de H.H. Engelbewaarderskerk om 9.00 uur een
bus vertrekken, die via de St. Agathakerk - vertrek om 9.15 uur - en de
St. Jozef en Martinuskerk - vertrek om 9.30 uur - rond 9.45 uur in De Zilk zal
arriveren. Graag 5 minuten voor de gemelde vertrektijd bij de kerk aanwezig
zijn. Om zeker te zijn van een plaats in de bus(sen) liggen er in de kerken in
Hillegom en Lisse inschrijflijsten.
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'Hij kijkt ons liefdevol aan!'
Interview met Kapelaan Stephan Kuik
Kapelaan Stephan is inmiddels ruim vijf jaar actief binnen onze parochie; en aangezien hij
volgende maand zijn 12 ½ jarig Priesterfeest viert is het de hoogste tijd voor een persoonlijk interview.
Uiteraard willen we graag weten waar zijn wieg stond en hoe lang geleden dat
was. Stephan is 49 jaar geleden geboren in Den Haag; nota bene in het Ziekenhuis
“Bethlehem”; hij heeft een - 3 ½ jaar - oudere zus. Alleen moeder leeft nog want
vader is in mei 2005 overleden. Stephan noemt zichzelf een echt “moederskind”
en heeft nog regelmatig contact met zijn moeder.
Zijn moeder is ook degene geweest die hem het meest - ook kerkelijk - gevormd
heeft; zijn vader was van Nederlands Hervormde huize en is bewust en overtuigd
katholiek geworden toen hij ging trouwen. Stephan was in Den Haag zowel
misdienaar als acoliet maar had een - relatief late - roeping. Na zijn vwo-examen
is hij hiermee gestopt en is eerst Lucht- en Ruimtevaart Techniek aan de TU te
Delft en later Technische Natuurkunde gaan studeren aan de TH te Rijswijk.
Moeder had in de gaten dat Stephan niet geheel gelukkig was en maakte een afspraak met de pastoor. Diverse boeken van Henri Nouwen hebben hem toen de
broodnodige geestelijke inspiratie gegeven. Zowel tijdens zijn studie als bij zijn
eerste stages/werkgevers (o.a. docent natuurkunde op het Dalton Lyceum te Den
Haag en verpleeghulp via Randstad Gezondheidszorg) begon het voor Stephan
duidelijker te worden dat hij Onze Lieve Heer in de kerk wilde gaan dienen. Zijn
eigen pastoor in Den Haag, zijn geestelijk leidsman, heeft hem hierin bijgestaan
en dat leidde er uiteindelijk toe dat Stephan op zijn dertigste begon aan zijn
priesteropleiding. Aanvankelijk was zijn geestelijk leidsman nog niet overtuigd
dat Stephan hier al klaar voor was. Maar de rector van Vronesteyn adviseerde
Stephan een ‘proefweekend’ op de opleiding Bovendonk in Brabant mee te
draaien. Uiteindelijk leidde dit tot de aanmelding in hetzelfde jaar. Moeder was
blij met deze keuze maar vader heeft Stephan nog wel even kritisch aan de tand
gevoeld of deze keuze wel - ook zakelijk - slim was. Als ingenieur kun je tenslotte veel meer verdienen dan als - ‘bedelende’ - priester….
Stephans eerste parochie was Rijswijk - Leidschendam - Voorburg; zijn tweede
Katwijk - Oegstgeest wat later fuseerde met Wassenaar - Voorschoten. Stephan
komt dus steeds noordelijker te werken in het Bisdom Rotterdam en raakt steeds
verder af van zijn - vertrouwde - Den Haag!
Stephan werd in februari 2013 benaderd door Bisschop van den Hende om kapelaan te worden in onze parochie; net op het moment dat Stephan een “sabbatical”
wilde ingaan. Deze 3 maanden “rust” werden hem uiteraard gegund door de
bisschop maar op 1 oktober 2013 was zijn installatie in de parochie H. Willibrordus
een feit. Pastoor Franken en Diaken Osseweijer waren beiden al bekend bij Stephan
en dat maakt zijn entree in het Pastoraal Team een stuk soepeler.
Stephans hobby’s zijn met name het luisteren naar muziek; pop en (psychedelische) rock (Anouk, Genesis, Pink Floyd en Simple Minds) hebben zijn bijzondere voorkeur en hij noemt zichzelf ook regelmatige concertganger. Wat langer geleden heeft Stephan zich ook bezig gehouden met het schilderen van iconen onder
leiding van leraar Marcel de Man; in die periode was ook pastoor Franken daar
actief. In een nog verder verleden (zijn tienerjaren) was Stephan actief met judo
en daarbij heeft hij het zelfs tot de bruine band geschopt.
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Verder is Stephan gek op zijn (herders)
honden; nu hij sinds kort in De Zilk
woont hoopt hij ook tijdens het uitlaten
van zijn honden steeds meer Zilkers te
leren kennen; volgend jaar hoopt hij ook
af en toe naar voetbalclub Van Nispen
te gaan om daar ook andere Zilkers te
ontmoeten. Op termijn wil Stephan
basgitaar gaan spelen; hij heeft hem al
wel staan maar het komt er nog niet van.
Welke idealen heeft Stephan? Tijdens
zijn sabbat in 2013 maakten de geestelijke oefeningen van de 30-daagse van
Ignatius duidelijk wat voor hem essentieel is: daarin staan de verkondiging,

de geestelijke begeleiding en de aanbidding van het Allerheiligste centraal. Hij
noemt dat zelfs de “Kroonjuwelen van
het Geloof”.
Welke verwachtingen heeft Stephan
inzake zijn 12 ½ jarig priesterfeest? Uiteraard dat er een hoop parochianen
vanuit alle locaties en andere belangstellenden bij zullen zijn. Verder zal
Stephan een door hemzelf geschreven
boekje uitreiken: DE PAROCHIE ALS
GEMEENSCHAP VAN HOOP met
daarin, vanwege zijn priesterjubileum,
een hoofdstuk over “De Priester als
(be)dienaar van de Hoop” en daarvan

hoopt hij uiteraard dat het ons allen zal
verrijken. We zijn op elkaar aangewezen en dat is een ZEGEN! (uitspraak
naar kardinaal Simonis bij zijn afscheid
in 2007).
Verder hoopt Stephan nog best een
tijdje hier in de Bollenstreek te mogen
werken; pastoor Franken en Iwan hebben al veel in de parochie neergezet toen
Stephan kwam en verder voelt hij zich
hier prima thuis. De Catechese en Geestelijke verdieping/begeleiding hebben
hierbij zijn speciale aandacht.
Marianne Heemskerk en Rob van Reisen

Een van Stephans motto’s en wens voor de parochie is:

“Jezus leren kennen, beminnen en navolgen”
Vandaar zijn uitspraak in de kop van dit artikel:
“Hij kijkt ons liefdevol aan”.
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Adventskransen zegenen
In het weekend van 1 en 2 december zal
er in elke parochiekerk gelegenheid zijn
om uw (zelfgemaakte) adventskrans te
laten zegenen.
Voor aanvang van de viering kunt u hem
op de rand van het priesterkoor neerleggen en na afloop gezegend en wel mee
naar huis nemen.

Een gezegende adventstijd gewenst!
Het lijkt nog ver weg, maar in januari gaat de

voorbereiding op de Eerste Heilige Communie
weer van start.
De data van de Communie-vieringen zijn (onder voorbehoud):
19 mei - H.H. Engelbewaarderskerk
26 mei - St. Agathakerk
2 juni - St. Jozef en Martinuskerk
16 juni - H. Hart van Jezuskerk
Wil je je kind hiervoor aanmelden of heb je wellicht vragen?
Stuur dan even een berichtje naar:
communielisse@gmail.com
of communiewerkgroephillegom@gmail.com

Kerstkaartenactie

Run, Forest, Run!!

Ook dit jaar wordt er vanuit de Welzijnsbezoekgroep aan nabestaanden,
parochianen die in tehuizen buiten
Lisse wonen en parochianen jonger
dan 85 jaar die in Rustoord of Berkhout verblijven, met Kerstmis een
kerstkaart met een stukje tekst verzonden. Ook parochianen die een
moeilijk jaar achter de rug hebben,
denk aan gezondheid, scheiding,
eenzaamheid, etc., kunnen een kaart
ontvangen.

Een jongeman met een IQ van 75 maar boordevol optimisme rent zich een weg
door de Verenigde Staten van na de Tweede Wereldoorlog. De film Forrest Gump
zit gevuld met romantiek, spanning, drama en veel humor en alles is voorzien van
een zoete glazuurlaag. Tom Hanks speelt de titelrol en de prachtige muziek maakt
het beeld compleet.

Behoort u tot de laatste groep of kent
u een parochiaan die hiervoor in aanmerking komt, laat ons het dan weten.
Graag voor 15 december, zodat de
kaart nog op tijd bezorgd kan worden.
Ria Jongerius - tel. 417683 of mc.jongerius@12move.nl.
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Op vrijdag 7 december gaan we naar deze erg leuke film kijken.
Wilt u er ook bij zijn?
Kom dan om 19.15 uur naar het Paus Franciscus Huis in Lisse. In de Grote Zaal
staat een drankje klaar; voor en na de film.

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

KERSTPROEVERIJ !
Vorig jaar hebben we als
parochie voor
het eerst meegedaan aan
een initiatief
van de landelijke Raad van
Kerken die in
Nederland:
Back to Church
Sunday (of in
goed Nederlands: kerkproeverij). Dit jaar hebben we dat herhaald op op 15 en 16 september
2018

Nodig met
Kerstmis eens
iemand uit met
u mee te gaan
naar de kerk!

Kern van Back to Church Sunday is, dat je als parochiaan iemand uitnodigt die
het best leuk vindt om, samen met iemand anders, een keer een kerkdienst te
bezoeken. Het ging om een persoonlijke uitnodiging aan buren, vrienden, familie
of collega’s. Een uitnodiging om geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof als
het ware. (Vandaar: kerkproeverij).
Het was een succes!
De Back to Church Sunday is enorm succesvol in de Engelstalige wereld! In Nederland hebben vorig jaar 25.000 kerkgangers iemand uitgenodigd voor deze
dienst. Over afgelopen september heb ik nog geen cijfers kunnen vinden.
In de Wilskracht van september heb ik u een aantal tips gegeven:
Vraag een vertrouwd iemand
Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat
om buren, kennissen of (klein)kinderen die niet (meer) naar de kerk gaan, die jou
kennen en vertrouwen.
Houd de uitnodiging luchtig.
Houd de uitnodiging luchtig, en vrijblijvend. Bijvoorbeeld: "Zou het je wat lijken
om met Kerstmis mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden.
Het is dan zo sfeervol in de kerk."
De bedoeling is dat u mensen uitnodigt met u mee te gaan naar de kerk met
Kerstmis.
Velen van u vonden dit echter ontzettend moeilijk. Om het u gemakkelijker te
maken hebben we bedacht om dit met Kerstmis te herhalen. De bedoeling is dat
u mensen uitnodigt met u mee te gaan naar de kerk met Kerstmis. Dan is de
drempel veel lager.
Een derde van de Nederlanders wil met Kerst naar de kerk!
Een onderzoek uit 2012 vraagt Nederlanders naar hun activiteiten tijdens de
aankomende Kerstdagen. 63 procent van de Nederlanders geeft aan die aan te
grijpen voor een bezoek aan familie. 61 procent zegt uitgebreid te gaan dineren.
Ook cadeautjes geven en krijgen (38 procent), thuis films kijken (34 procent) en
spelletjes doen (30 procent) scoren hoog. Familiebezoek en dineren worden ook
het hoogst gewaardeerd als Kerstactiviteiten. En dan komt het: Een derde van de
Nederlanders wil met Kerst een kerstdienst of -mis bezoeken.
U krijgt ook weer een speciaal ontworpen kaartje waarmee u mensen persoonlijk
kan uitnodigen. (Zie afbeelding hiernaast)
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Wilt u kapelaan Kuik
vanwege zijn jubileum
iets geven?
Dan wil hij graag uw aandacht voor het volgende: Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen
"Ik heb gekozen voor een project in
Afrika, het werelddeel waar de armoede het grootst is.
Daarnaast kies ik voor een project
voor straatkinderen.
Op mijn kelk, die ik van mijn peettante kreeg bij mijn priesterwijding,
staat o.a. een gravure van Don Bosco.
Deze heilige had bijzondere aandacht
voor de zwerfjongeren van Turijn.
Geraakt door het liefdevolle gelaat
van Christus zorgde Don Bosco liefdevol voor deze straatkinderen.
Als wij ook geraakt zijn door het liefdevolle gelaat van Jezus, laten we dan
liefdevol het project “Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen” omarmen zodat die kinderen
hoopvol kunnen leven."

Dat is waarom de
kapelaan dit doel van
harte aanbeveelt!
Zie ook pagina 5 voor het
speciale bankrekeningnummer!

Dit is een project van Adventsactie
In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de welvaart van het land
toeneemt. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar
de voorsteden, de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. Zij kunnen
onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding
en medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik,
geweld of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een oplossing.
Een onzeker en gevaarlijk leven
In de straten van de hoofdstad Kigali leven zo’n 3.000 kinderen. Het zijn vooral
jongens, maar de laatste tijd komen er steeds meer meisjes bij. Hun leven is onzeker en gevaarlijk. Ze overleven door klusjes te doen, zoals boodschappen dragen,
maar ook door diefstal, werk als drugskoerier of door klanten naar prostituees te
leiden. De meeste straatkinderen zijn ondervoed en lijden aan ziektes zoals malaria en dysenterie. Ook hebben ze vaak slaapgebrek, omdat ze ’s nachts worden
bedreigd door geweld en diefstal. Veel kinderen gebruiken drugs om hun problemen te vergeten.
Opvang en re-integratie
De organisatie Cecydar vangt al sinds 1992 straatkinderen in Kigali op en plaatst
hen zo snel mogelijk terug in een gezin. In het opvangcentrum krijgen de kinderen
eten, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs. In de opvang kunnen
ze lichamelijk en mentaal herstellen. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen
re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin.
De Rwandese overheid wil alle kinderen van straat hebben. Kinderen die ze tijdens
schooltijd op straat aantreffen worden opgepakt en naar een Transit Center gebracht. Cecydar werkt de laatste jaren steeds meer samen met deze centra. Ook
benaderen de medewerkers van Cecydar rechtstreeks kinderen op straat. Ze
proberen hun vertrouwen te winnen, zodat de kinderen na een verblijf in de opvang gemotiveerd zijn om naar huis terug te keren.
Hulp aan het gezin en scholing van medewerkers
Om te voorkomen dat kinderen na hun re-integratie opnieuw weglopen richt Cecydar zich in 2018, met steun van Adventsactie, op het verbeteren van de thuissituatie. Armoede en gezinsconflicten zijn voor kinderen de voornaamste redenen
om (opnieuw) weg te lopen. Gezinnen krijgen noodhulp en daarna worden ze
geholpen bij het duurzaam verbeteren van hun economische situatie, bijvoorbeeld
met een microkrediet voor het opzetten van een bedrijfje. Waar nodig krijgen de
gezinnen psychologische begeleiding. Daarnaast investeert Cecydar dit jaar in het
versterken van de eigen organisatie. De medewerkers krijgen training en scholing,
o.a. op het gebied van planning, rapportage en digitale gegevensverwerking.
Het opvangcentrum maakt hoge kosten voor water en elektriciteit. In 2018 wil Cecydar daarom investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. De waterput, die momenteel alleen wordt gebruikt voor de landbouw, wordt aangesloten
op het opvangcentrum. Daarnaast wil het centrum een zonnestroomsysteem
aanleggen om onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet. Rwanda ligt
praktisch op de evenaar, dus zon is er genoeg. Deze investeringen in duurzaamheid verdienen zich terug en leveren dan een flinke kostenbesparing op.
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Gebed in onze parochie
Sluit je aan!
God van alle vertroosting en vervulling van al onze verwachtingen, in deze periode op weg naar Kerstmis zien wij uit naar de komst van uw Zoon, de doorbraak
in de geschiedenis en het nieuwe begin. Tot verwondering van de engelen hebt u
Hem naar onze aarde gezonden en Hem laten delen in het menselijk leven. Hij
begon zijn leven in een kribbe.
Bij de doop heeft Jezus zijn roeping verstaan en begon Hij aan de verkondiging
van zijn Rijk. Hij trok door het land, verkondigde en bewerkte wonderen van
genade. Hij maakte indruk en velen gingen achter Hem aan.
Wij bidden in deze tijd van verwachting om uw Geest die jonge mensen tot levenskeuzes aanzet en inspireert. Laat jongens en meisjes zich verdiepen in het
geloof, zodat zij hun eigen roeping en levensopdracht ontdekken. Wij bidden dat
zij zich willen inzetten voor de verkondiging van het Rijk Gods.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer op wie wij alle hoop hebben gesteld en
die nu met U leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Mgr. C.F.M. van den Hout
Bisschop van Groningen-Leeuwarden

'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.

De Gouden Mis
De Advent is een tijd van verwachten en van hopen. Het is een periode waarin
we in donkere dagen groeien naar het licht van Kerstmis. Thuis richten we het
huis gezellig in en steken we kaarsen aan. Uitzien naar Kerstmis doen we ook met
het aansteken van de kaarsen op de adventskrans. Vanaf 2 december, de eerste
zondag van de advent, steken we iedere zondag een kaarsje aan.
Na de 16e december wordt het toeleven naar het geboortefeest van Christus intensiever: de teksten in de Mis en het Getijdengebed (zoals het ochtend- en
avondgebed) geven steeds meer het gevoel dichter bij kerstmis te komen.
Het is een mooie oude traditie om op de woensdag na de derde zondag van de
Advent de Eucharistie te vieren waarin bijzondere aandacht is voor de Moeder
Gods, Maria. Met haar zijn we in 'blijde verwachting'. Deze Gouden Mis, zoals het
genoemd wordt, wordt gevierd met veel kaarslicht. Het is daardoor een bijzonder
verstillende en sfeervolle Eucharistieviering.

2 december 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!

Ook dit jaar zullen we deze Missa Aurora, zoals het in het Latijn heet, met elkaar
vieren. Hij wordt zo genoemd, omdat door het vieren van deze Mis altijd bijzonder veel genade wordt ervaren.
U bent van harte welkom op woensdag 19 december om 19:00 uur in de
St. Agathakerk om deze bijzondere Mis mee te vieren!
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis,
kom eens gezellig langs!
Kerstworkshop
Vorig jaar hebben we een prachtig kerststukje
gemaakt zoals u hier kunt zien.
Dinsdagochtend 18 december kunt u weer onder
de vakkundige leiding van Fia Hendriks een heel
ander kerststukje maken. Voor de materiaalkosten zal een bijdrage van € 10,00 worden gevraagd.
Aanmelden kan tot 10 december bij Ria Nieraad
tel 0252410773, of email: ria@nieraad.com. Er is
plaats voor max. 25 personen. Dus: vol=vol.
Ook als u alleen koffie wilt komen drinken bent
u om 10.00 uur van harte welkom in het Paus
Franciscus Huis.

Gebed van Liefde
Mijn Heer en mijn God,
ik bemin U bovenal,
uit geheel mijn hart,
uit geheel mijn ziel
en uit al mijn krachten,
omdat Gij oneindig volmaakt
en alle liefde waardig zijt.
En ik bemin mijn naaste
gelijk mijzelf,
uit liefde tot U.
In deze liefde
wil ik leven en sterven.

Kerstlunch
De meeste mensen vieren Kerstmis met familie en vrienden, gezellig samen eten,
een borrel, een spel spelen met elkaar. Maar… er zijn ook mensen die zich eenzaam
voelen, mensen die alleen staan deze dagen en alleen Kerstmis moeten vieren.
Déze mensen willen wij uitnodigen voor een gezellig lunch die wij als parochie
H. Willibrordus aanbieden.
Op de 2e kerstdag, woensdag 26 december, organiseren we deze lunch in het Paus
Franciscus Huis. Na de mis van 10.00 uur in de St. Agathakerk of om 11.30 uur als
u niet naar de kerk gaat bent u van harte uitgenodigd. We beginnen met een kopje
koffie of thee waarna we u een gezellige lunch/brunch aanbieden. Tussendoor
zingen we wat liederen en luisteren we naar een kerstverhaal.
U dient zich aan te melden via het formulier achter in de kerk of mail naar: parochiekerstmis@gmail.com. Ook voor verdere info kunt u bij dit mailadres terecht.
Als u mensen weet die hiervoor in aanmerking komen horen we dat ook graag.
Heeft u problemen met vervoer, dan kunnen wij regelen dat u opgehaald wordt.
André van der Lans (ná 19.00 uur ook telefonisch bereikbaar via 06 51413184)
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'Ontmoeting van Barmhartigheid'
De Advent is een tijd van voorbereiding om Christus te ontvangen en dus
ook een tijd van boetedoening. Het is daarom geen toeval dat paars, dat verwijst naar uitzien naar..., de liturgische kleur is die tijdens de Advent wordt
gebruikt. We staan stil bij de komst van God onder ons; we bereiden ons hart
voor op de komst van God die Mens is geworden.
De kardinaal in het Vaticaan, Mauro Piacenza, dankte in december 2017 alle
biechtvaders voor hun trouwe inzet:
"Geef het stille werk van de biecht, dat menselijk gezien niet altijd bevredigend is, altijd een voorname rol. Jullie werk, beste biechtvaders, zorgt niet
voor rumoer, maar voor wonderen!
Niemand valt het op, maar God ziet het, en dat is wat telt!"
Het sacrament van Boete en Verzoening is een ontmoeting tussen de biechteling en Jezus Christus. Het heeft betrekking op de individuele en persoonlijke
daden van mensen in relatie tot hun geweten.
U kunt dit sacrament elke zondag voor de Eucharistieviering in de
St. Agathakerk ontvangen vanaf 9.15 uur.
Ook zijn de boetevieringen hier uitermate geschikt voor, zie het liturgisch
rooster.

Sponsoractie Wereldjongerendagen
De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Het vindt
iedere twee à drie jaar plaats in een ander land. Katholieke jongeren van over de
hele wereld komen bij elkaar om samen het geloof te vieren. De slotMis zal gevierd
worden door de paus.
Deze keer vinden de WJD plaats in Panama, Midden-Amerika. Gezien het in de
zomer daar het regenseizoen is, vinden de WJD deze keer plaats in januari.
Wij zullen op 13 januari vertrekken. Eenmaal aangekomen in Panama, zullen wij
een week verblijven in gastgezinnen en de cultuur van Panama ontdekken. De
deelgroepen waar wij in zitten, zullen ons helpen ons geloof verder te verdiepen.
De tweede week zullen wij vertrekken naar Panama-stad, waar de paus ook zal
komen en waar wij het geloof gaan vieren met duizenden jongeren.
Afgelopen weken heeft u achterin de St. Agathakerk een intentie kunnen opschrijven, waarvoor de jongeren tijdens de Wereldjongerendagen zullen bidden. Deze
lijsten blijven liggen tot en met zondag 2 december. Wij danken u voor het opschrijven van uw intentie en voor uw bijdrage hiervoor.
Intenties kunnen ook worden doorgegeven via;
clemens.sophie@hotmail.nl en anika_heemskerk@hotmail.com
Met Kerstmis zullen wij in de St. Agathakerk collecteren voor de Wereldjongerendagen. U kunt t.z.t. in de weekagenda zien na afloop van welke Missen wij zullen
collecteren.
U kunt ons altijd sponsoren via ons rekeningnummer: NL95 RABO 0125 5596 07
t.a.v. RK Parochie Heilige Willibro (onder vermelding van ‘Sponsoractie WJD’).
Alvast veel dank.
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Messiah voor de 15e keer in Lisse!!
Noteer de datum 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.

Advent vieren in het gezin
De advent is een mooie tijd om kinderen actief te betrekken en even samen
stil te staan om ons op de geboorte van
Jezus voor te bereiden. Maak thuis een
Adventstafel of Adventshoekje met
daarop de Adventskrans en bijv. een
kinderbijbel of adventsdagboekje.
Eventueel kunt u er een lege stal bij
zetten. Zet de figuurtjes er pas de
laatste week voor Kerstmis één voor
één in.
Ontsteek iedere avond één of meerdere kaarsen van de Adventskrans. Een
mooie gewoonte is het om bijvoorbeeld na het eten even samen te lezen
en te bidden. Zo kom je als gezin
samen bij God tot rust.

Deze avond gaan wij met elkaar luisteren naar en genieten van de prachtige
muziek van Georg Friedrich Händel, uitgevoerd door de Nederlandse Händelvereniging en het Holland Symfonie Orkest met diverse gerenommeerde solisten
onder leiding van - een voor ons nieuwe - dirigent Boudewijn Jansen.
De Stichting Messiah in Lisse neemt wederom de organisatie van dit unieke
evenement op zich. De stichting is een samenwerkingsverband tussen leden van
de Rotary Hillegom-Lisse en Lions Club De Oude Duinen. De stichting is speciaal
in het leven geroepen om dit concert te organiseren waardoor het voor de inwoners
van de Duin- en Bollenstreek mogelijk is om in hun eigen omgeving te kunnen
genieten van top kwaliteit klassieke muziek.
Dankzij een groot aantal sponsoren uit het regionale bedrijfsleven, liefhebbers van
klassieke muziek, en de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers, wordt dit evenement nu al voor de 15e keer georganiseerd; een jubileum editie dus! Een ware
prestatie waarbij we dit jaar in navolging van het succes uit voorgaande jaren met
camera’s en beeldschermen werken waardoor uw zintuigen nog fijner geprikkeld
worden.
De Nederlandse Händelvereniging heeft de uitvoering in Lisse opgenomen in een
tournee die hen gedurende de decembermaand voert naar het Concertgebouw in
Amsterdam en de Grote Kerk in Naarden. Eén keer in de twee jaar doet het koor
Lisse aan en daarmee hebben we een traditie opgebouwd. Het is uniek dat zulke
mooie muziek op zo’n prachtige locatie – de St. Agathakerk – in onze streek te
horen en te zien is. Dit mag u niet missen !!
Voor de uitvoering van de Messiah van Händel zijn toegangskaarten à € 35,00 nu
beschikbaar via www.messiahlisse.nl en diverse verkooppunten in de regio.
Meer informatie vindt u op onze website: www.messiahlisse.nl

Een aandachtspunt in deze periode is
dat de Advent een voorbereidingstijd
is en niet een vroegtijdig Kerstfeest. In
de maatschappij om ons heen wordt
op veel plaatsen de hele maand december al Kerst gevierd (denk aan
versieringen, kerstbomen, kerstliedjes, kerstvieringen etc.). Mooi is het
om de kerstboom met het stalletje pas
in de week voor Kerstmis met de
kinderen op te zetten. Leg dan het
kindje Jezus pas na de Kerstnacht in
de kribbe.
In de liturgie vieren we Kerstmis
vanaf Kerstavond (24 december) tot
en met de zondag na 6 januari (Doop
van de Heer).
(zie voor meer tips en materialen www.
samueladvies.nl)

Beeld vanaf het koor tijdens de uitvoering van Händel’s Messiah in 2016
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Kerstmuziekavond in de St. Agathakerk
Op vrijdag 14 december is weer de traditionele kerstmuziekavond in de
St. Agathakerk. Zoals de afgelopen jaren het geval was, wordt ook deze avond
verzorgd door een viertal koren uit de streek: Canticum Novum en de Bollennootjes, twee koren van de St .Agathakerk, en daarnaast het koor 'de Kasteelheeren'
en het koor 'de Gele Hoed', beiden ook uit Lisse.
Naast de gevarieerde koorzang is er uiteraard ook veel gelegenheid om kerstliederen gezamenlijk te zingen, begeleid op het Adema orgel door Gé van der Steen.
Ter afwisseling is er instrumentale muziek, waaronder een optreden van de 10-jarige violiste Britt Haggenburg.
De kerstmuziekavond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Na afloop is er
echter wel een collecte ter bestrijding van de kosten. Van harte aanbevolen!

Advent
Advent is ons bezinnen,
wetend dat God komen gaat;
't is een milde blik naar binnen
waar de Heer zich vinden laat.
Advent is ons bekleden
met 't gewaad van dienstbaarheid;
't is onz' gaven goed besteden,
handen vol ontvankelijkheid.

Kerstbeelden in ere hersteld

Advent is ons bekeren,
kind zijn voor Gods aangezicht;
't is een woord van liefde leren,
luist'rend naar Gods nieuwsbericht.

Al enkele jaren lag er in de torenkamer van onze St. Agathakerk een aantal vuilniszakken met de resten wat eens de kerstgroep van de Mariakerk was. Door een
heel ongelukkig ongeval waren 5 beelden, de 3 wijzen en 2 herders in vele stukken
kapot gevallen, wonder boven wonder bleef de Heilige Familie gespaard.

Advent is ons verbijden,
ingetogen zijn en stil;
't is een rechte weg bereiden,
effen zoals God die wil.

In december 2017 nam de Lokale Commissie Lisse contact op met de Stichting
Kruisen en Kapellen Venray in Limburg, een groep zeer vakbekwame vrijwilligers.
Een van hen kwam naar Lisse om de schade op te nemen en te beoordelen. Bij het
zien van de ravage durfde hij niet te garanderen dat dit ging lukken. Na overleg
met collega’s zijn de brokstukken in het voorjaar vervoerd naar Venray.

Advent is weer geloven
na het zwerven lange tijd;
't is onz' eigen lichten doven
waar God zelf zijn licht verspreidt.
Frans Weerts

Het heeft heel veel uren arbeid en gepuzzel gekost om de beelden weer in ere te
herstellen. Maar het is gelukt en zij, maar ook wij, zijn heel trots op hun werk.
Zondag 16 december worden de beelden in de kerk getoond, vergezeld van foto’s
hoe ze er voorheen uitzagen. U gelooft uw ogen niet, u zult versteld staan van wat
u ziet. Een aantal mensen van de Stichting Kruisen en Kapellen Venray zal hierbij
aanwezig zijn. Tijdens de H. Mis worden de beelden opnieuw ingezegend.
Deze vakmensen hebben de gehele restauratie met liefde en passie uitgevoerd.
Zonder hen was deze kerstgroep, dit cultureel erfgoed, verloren gegaan.
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Warm afscheid van een gewaardeerd vrijwilliger
Mooie woorden van Job:

"Het doet me deugd dat mijn manier
van werken enige waardering kan
opbrengen bij u en de commissieleden. Mijn insteek in dit soort secretariaatswerk is steeds: waardering te
uiten naar onze vrijwilligers. Immers
u en ik weten dat wij zonder hen niet
veel kunnen bereiken. Centraal in ons
werk is toch immers:
Hoe zorgen wij in de toekomst voor
een levenskrachtige en levensvatbare gemeenschap in onze kerk?
Ik ben dankbaar voor de onderscheiding die ik van het parochiebestuur
mocht ontvangen. Het krijgt een ereplaats in ons huis. In de afgelopen
jaren heb ik vele parochianen gesproken. Met velen heb ik interessante,
inspirerende en verrassende momenten mogen beleven.
Wat de ouder wordende mens jong en
dynamisch houdt: vriendschap, bovenal het deel uitmaken van een openen gastvrije kerk. Dit werkt als een
magneet. De Lokale Commissie heeft
hierin een mooie taak. Het was een
fijne tijd dat ik met u mocht samenwerken en ik wens jullie veel succes.
In ons vrijwilligerswerk zijn wij niet
onmiddellijk succesvol, het vraagt
altijd een zekere vasthoudendheid
om de gestelde doelen te bereiken.
Daarom wil ik eindigen met een stelling van Piet Schelling:
Als niemand gelukkig is,
ga dan naar Iemand.
Als nergens iets goeds te vinden is,
ga dan naar Ergens.
Als niets deugt,
kies dan voor Iets.
Het ga u allen heel goed."
Job Duivenvoorde
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Wij hebben ervaren dat vrijwilligers zoals Job Duivenvoorde de motor van onze
gemeenschap onzichtbaar draaiende houden. Hij deed zijn werk gedreven door
ambitie en plichtsbesef, met enthousiasme, beminnelijk, betrouwbaar, innemend
en altijd goed gehumeurd! Job heeft vele brieven geschreven aan vrijwilligers die
stoppen met een taak of afscheid nemen als vrijwilliger van onze parochie. Met
een taalgebruik die niet te evenaren is wist hij altijd treffend de juiste snaar te raken.
Job, en zijn vrouw Nery zijn in 2004 in onze parochie komen wonen. Wat opviel
is dat Job in een brief schreef dat hij 'iets' voor de parochie wilde doen. Het was
voor het eerst dat we een brief zagen waarin een nieuwe parochiaan aankondigde
wat voor de kerk te willen doen. Vandaar dat de rode loper voor hem werd uitgelegd en Job direct benoemd werd tot voorzitter van de Pastorale Raad van de
Mariaparochie. Dat was niet zo lang, want per 1 januari 2006 fuseerden de Maria-,
de H.H. Engelbewaarders- en de St. Agathaparochie tot de 'R.K. Lissese Parochiegemeenschap St. Agatha' o.l.v. pastoor van Leeuwen. In het fusiebestuur is Job
eerste secretaris geworden. Vervolgens werd de Mariakerk aan de eredienst
onttrokken. Een ingrijpende beslissing met veel emoties. Bij de daaropvolgende
parochiefusie in de Bollenstreek met Hillegom, Lisse en De Zilk is Job secretaris
geworden van de lokale commissie Lisse.
Daarnaast is Job lid geweest van de bestuurlijke werkgroep Financiën en heeft hij
deel uitgemaakt van de Bestuurlijke werkgroep Kascommissie. En hij was aanwezig bij het kosteroverleg als secretaris. Job vervulde zijn taak als secretaris op
voortreffelijke wijze. Vaak zei hij: "Dat doe ik wel voorzitter". En als hij dat zei dan
gebeurde het ook. Zijn contact met mede commissie leden was uitstekend. Met
iedereen heeft hij goede contacten. Ook met de medewerkers van het secretariaat
kan Job prima overweg. Altijd heeft hij wel een compliment of een aardige opmerking. Vooral uit de manier waarop hij met sommige moeilijke of precaire situaties
om wist te gaan was duidelijk dat hij veel bestuurlijke en management ervaring
heeft en dat gebruikte hij ook in het bestuurswerk voor de parochie om oplossingen te creëren. Wat dat betreft hebben we veel van hem geleerd en daar zijn we
Job dankbaar voor.

De laatste tijd ging het allemaal wat moeilijker. Zijn lichamelijke gezondheid laat
hem wat in de steek maar dat heeft Job niet belet om tot op hoge leeftijd actief te
blijven. Nu ze verhuisd zijn naar Noordwijk speelt de afstand ook een rol en
hebben ze ervoor gekozen om de taken te beëindigen. Heel veel dank hiervoor.
Wij hopen dat Job en Nery nog heel lang van hun nieuwe appartement mogen
genieten. En als we wat te vieren hebben zullen we hen uitnodigen.
(Enkele passages uit de speeches van Arnold van Berkel en Co Lieverse
bij het afscheid van Job op 11 november)

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Loop je mee met de Herdertjestocht bij Keukenhof?
De Raad van Kerken Lisse organiseert op zaterdag 15 december van 18.00 tot 20.00
uur de Herdertjestocht bij Landgoed Keukenhof. Tijdens een wandeling over het
Landgoed kom je allerlei bijbelse taferelen tegen die gezamenlijk het complete
kerstverhaal vertellen.
Ga jij ook samen met je familie, buren, kennissen, dorps- en regiogenoten mee op
een levendige en leerzame reis van Nazareth naar Bethlehem?
De herdertjestocht is gratis te bezoeken. Parkeren is betaald (alleen contant). De
fietsenstalling is gratis!
Uit ervaring kunnen we zeggen dat het voor jong en oud erg leuk, leerzaam en
gezellig is om de Herdertjestocht te lopen.
Ben je er dit jaar ook (weer) bij?

Of loop mee met de Herdertjestocht in Hillegom

Midwinter BBQ 2019

Kom en loop mee in de bijzondere tocht door de donkere straten van Hillegom.
Lichtjes wijzen u de weg door de duisternis, totdat u uitkomt bij het Kerstkind,
dat het Licht van de wereld wil zijn voor iedereen. Onderweg komt u veel mensen
tegen. Mensen uit Hillegom, maar ook personen van meer dan 2000 jaar geleden.
Bijbelse personen. Zij vertellen u het kerstverhaal en zullen u begeleiden op uw
‘Herdertjestocht’.

5 januari is het weer tijd voor de Midwinter BBQ georganiseerd door de
jongeren van onze parochie.

Op zaterdagavond 15 december wordt de Herdertjestocht Hillegom georganiseerd door de 4 kerken in Hillegom: St. Jozef en Martinuskerk, Protestantse Gemeente, Evangelie Gemeente en Open Hof. Het is leuk voor jong en oud om de tocht
te lopen. Wilt u meelopen dan kunt u starten op het Henry Dunantplein bij het
monument tussen 18.30 uur en 19.15 uur. De route is dit keer anders dan voorgaande jaren, maar verdwalen kunt u niet: u volgt gewoon de lichtjes tot bij het
Kerstkind. Het is leuk als de kinderen onderweg zelf ook een lichtje meedragen.
Na ongeveer 45 minuten zal de tocht eindigen bij het Kerstkind in de St. Jozef en
Martinuskerk. Daar kan iedereen onder het genot van chocolademelk en glühwein
gezellig napraten en luisteren naar mooie kerstliederen gezongen door muzikanten van Open Hof en de Evangelie Gemeente. In verband met de Herdertjestocht zal op deze dag de zaterdagviering van 19.00 uur in de St. Jozef en Martinuskerk komen te vervallen.

We beginnen met een Heilige Mis om
17.00 uur onder leiding van Bisschop
de Jong. Er zullen met z’n allen liedjes
worden gezongen. Daarna zullen we
naar buiten gaan om te beginnen aan
de Midwinter BBQ. Er is voor iedereen wat aanwezig: vlees, vegetarische
opties, drankjes en Glühwein voor de
jongeren boven de 18. Daarnaast kun
je liedjes zingen naast het kampvuur.
Aanmelden kan via de Facebookpagina Midwinter BBQ 2019.
De kosten per persoon bedragen €8,-.
We hopen je daar te zien!
Bestuur RKJ Lisse

In de omgeving van het Henry Dunantplein is een aantal parkeerterreinen met
een beperkt aantal parkeerplekken aanwezig, maar wellicht komt u met uw kinderen lopend of fietsend naar het startpunt. Komt u met de auto dan vragen wij
u om rekening te houden met de vele mensen die wandelend of met de fiets naar
het plein komen zodat we veilig onderweg kunnen zijn met elkaar. U bent van
harte uitgenodigd om mee te lopen met de Herdertjestocht.
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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
2e zondag van de Advent
zaterdag 8 december
zondag viering in De Zilk
(zie pagina 20 van deze Wil'skracht)
3e zondag van de Advent
zaterdag 15 december - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Actaea

Kerstconcert met Jubilate
Het is een traditie geworden dat het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate in
de maand december een aantal kerstconcerten geeft. Al meer dan tien jaar geleden
heeft dit koor in de H.H. Engelbewaarderskerk gezongen. De prachtige akoestiek
van deze kerk is velen bijgebleven en de animo om op deze locatie op herhaling
te gaan is bij de zangers groot!
Het koor telt 200 leden en behoort daarmee tot een van de grootste mannenkoren
van Nederland. Dit jaar bestaat Jubilate 65 jaar!

4e zondag van de Advent
zaterdag 22 december - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Kerstavond
Geboorte van de Heer
maandag 24 december - 20.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea

Kerstmis
dinsdag 25 december - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Kindje wiegen
Voor de aller jongsten zal er op
eerste Kerstdag Kindje wiegen zijn
in deze kerk. Het spel begint om
14.00 uur en het zal ongeveer een
half uur duren.
In de Wil'skracht van Kerstmis zal
meer informatie hierover komen.
Joke Beijk-Heemskerk

Kroniek
Periode 6 oktober tot 11 november
Geen meldingen

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
1 december
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Tijdens het kerstconcert, op zaterdag 22 december om 15.30 uur, wordt medewerking verleend door de Zuid-Koreaanse sopraan Saejeong Kim. Zij zong onder
andere als soliste in The Sound of Music en The Phantom of the Opera. Aan de
vleugel zit Arthur Postma. Als pianist en/of dirigent heeft hij in veel verschillende theaterformaties en musicals gewerkt en sinds augustus 2016 tot op heden vast
in het orkest van The Lion King in Scheveningen.
Als vaste gastdirigent is Arthur verbonden aan Jubilate. De algehele leiding is in
handen van dirigent Aldert Fuldner. Als dirigent heeft hij een breed repertoire op
zijn naam staan. Veel composities heeft hij zelf voor koor en orkest geschreven of
bewerkt. Dit jaar heeft hij een heel nieuw kerstoratorium voor het koor geschreven.
Wat is er mooier dan de kerstdagen in te luiden met een sfeervol kerstconcert van
mannenkoor Jubilate? De mooiste traditionele kerstliederen, maar ook moderne
Christmas Carols zullen ten gehore worden gebracht. De prijs van dit ruim een
uur durende kerstconcert is laag gehouden.
Voor € 5,00 bent u van harte welkom!
(kaartverkoop: John de Bruin, Heereweg 240 A in Lisse)
De kerk zal open zijn vanaf 14.45 uur.

Zie voor het busvervoer op 9 december
pagina 5 van deze Wil'skracht!
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St. Agathakerk
Het hele jaar door geopend van 9.00 tot 16.30 uur
Openingstijden secretriaat: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
Bankrekeningnummer: NL 84 RABO 03765 21 600
Voor uw kerkbijdrage: NL 86 RABO 03365 30 986

Adventsproject kinderwoorddienst

Liturgisch rooster

Hoi allemaal!

2e zondag van de Advent
9 december
10.00 uur viering in De Zilk
(zie pagina 20 van deze Wil'skracht)

Zondag 2 december start de kinderwoorddienst met een adventsproject!
Drie zondagen lang zullen wij ons voorbereiden op Kerstmis met een leuk knutselproject. Op zondag 23 december kun
je na de Mis je knutselwerk meenemen
naar huis.

3e zondag van de Advent
16 december - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum

Ben jij ook benieuwd naar het adventsproject? Kom dan naar de kinderwoorddienst op zondag 2, zondag 16 en zondag
23 december!
Groetjes,
de leiding van de kinderwoorddienst

Kroniek
Periode 6 oktober tot 11 november

Heilig doopsel
7 oktober
Cataleya Entrop
Bartokstraat 27

Overleden
7 oktober
Doortje van der Meer-de Jeu (86)
Nassaustraat 136

Samen
Samen staan we sterk.
Samen gaan we naar de kerk.
Samen bidden we voor het leven
en hopen we dat God
ons een heel lang samen
zal blijven geven.

Boeteviering
dinsdag 18 december - 19.30 uur
celebrant: Pastoor R. Franken
+ kapelaan S. Kuik

Guldenmis
woensdag 19 december - 19.00 uur
4e zondag van de Advent
23 december - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Kerstavond

14 oktober
Ella Randsdorp (65)
Witte de Withstraat 13

Geboorte van de Heer
maandag 24 december - 18.00 uur
Gezinsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. de Bollennootjes
20.00 uur - Nachtmis in het Pools
celebrant: eigen priester
m.m.v. eigen koor
22.00 uur - Nachtmis
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Rina van Zoest-Leliveld (75)
Sperwerstraat 19

Kerstmis

12 oktober
Agaath Clemens (97)
Nassaupark 45

15 oktober
Martin Vermolen (91)
Esdoornlaan 16
8 november
Ed Verhaar (72)
Kwartelstraat 25

Koffie / thee na de
Eucharistieviering
2 en 16 december,
én elke dinsdag
in het Paus Franciscus Huis. Elke donderdag en vrijdag in de keuken van de pastorie.

dinsdag 25 december - 10.00 uur
celebrant: kardinaal A. Simonis
m.m.v. Canticum Novum
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H. Hart van Jezuskerk
Op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.30 uur
Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag en woensdag van 9.00 tot 11.30 uur
Bankrekeningnummer: NL 39 RABO 03281 15 142
Voor uw kerkbijdrage: NL 48 RABO 03881 15 009

Liturgisch rooster

Record opbrengst Kerkenveiling

12,5 jarig priesterjubileum

In een prima sfeer werd op vrijdag 26 oktober de jaarlijkse Kerkenveiling
H.Hart gehouden onder het motto 'Geef onze Zilker kerk toekomst'.
De Duinpan was op maat heel gezellig ingericht. Er werden 465 kavels geveild
door de enthousiaste veilingmeesters Sjaak en Amber Verkade. De inbreng en
medewerking van een grote groep vrijwilligers leverde een record opbrengst
op van maar liefst ruim 63.000 euro.

kapelaan S. Kuik
zondag 9 december - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
pastoor R. Franken
pastoor W. Bakker
pastor T. van Eijk
+ diaken I. Osseweijer
diaken G. Clavel
m.m.v. parochiebreed
gelegenheidskoor
3e zondag van de Advent
16 december - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
4e zondag van de Advent
23 december - 11.00 uur
Gebedsviering Samen kerk
voorganger: Marjo Lommerse

Kerstavond
Geboorte van de Heer
maandag 24 december - 18.30 uur
Gezinsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
20.30 uur - Nachtmis
celebrant: kapelaan S. Kuik

Kerstmis
dinsdag 25 december - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dames- en Herenkoor

Om iets na 20.00 uur viel de eerste en iets na middernacht de laatste hamerslag.
De kavels werden tegen mooie bedragen aan de man gebracht. Een 4 daagse
Dreamtrip voor 2 personen naar Marrakech Marokko werd verkocht voor 260
euro. Acht kaarten voor een 8 gangen diner voor 2 in de druivenkas bij Hans
Meskers werden gretig afgenomen. Onder toeziend oog van notaris mr. Arsenault
werden de loten getrokken en na de veiling de winnaars van de loterij bekend
gemaakt. De derde prijs, 15 x een boeket aan huis bezorgd, werd gewonnen door
fam. Jansen uit De Zilk. De tweede prijs bestond uit een diner bij het Oude Dijkhuis
en was voor de fam. Kleverlaan en de eerste prijs, een reischeque t.w.v. 450 euro,
viel de fam. van Eeden ten deel. Kort na middernacht werd de opbrengst van
veiling, advertenties, bollenpakketten, lotenverkoop en schenkingen bekend gemaakt en bleek een recordbedrag van ruim 63.000 te zijn bereikt!
Het comité kerkenveiling De Zilk wil iedereen bedanken die op wat voor manier
dan ook aan dit geweldige resultaat heeft bijgedragen. Wij zijn uiteraard zeer
gemotiveerd om ook volgend jaar een fantastische veilingavond te organiseren.

Kroniek

Heel veel dank en hartelijke groet, comité kerkenveiling De Zilk

Periode 6 oktober tot 11 november

Overleden
1 november
Maria Cornelia Ruigrok - Jansen (91)
Helmpad 13
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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...
...mannen en
vrouwen die over
onze vrede waken.
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St. Jozef en Martinuskerk
Het Stiltecentrum is geopend van 9.00 tot 16.30 uur
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
Bankrekeningnummer: NL 25 RABO 03281 05 015
Voor uw kerkbijdrage: NL 42 RABO 03169 02 373

Kerst-Inn door PCI

Liturgisch rooster

Op tweede Kerstdag, maandag 26 december, organiseert de PCI Hillegom in Plein
28 (Henri Dunantplein 28), een gezellige Kerst-Inn voor alle mensen uit Hillegom
die zich eenzaam voelen met de feestdagen. Deze bijeenkomst begint om 10.30
uur en duurt tot 14.00 uur. Na de koffie en een drankje zal er een uitgebreid
lunchbuffet zijn.

2e zondag van de Advent
9 december
10.00 uur viering in De Zilk
(zie pagina 20 van deze Wil'skracht)

Er zijn aan deze Kerst-Inn geen kosten verbonden. Wel dient u zich voor 20 december aan te melden bij de PCI per mail marjolommerse@xs4all.nl of 06-11374900,
of telefonisch bij het secretariaat, tel. 515000. Wanneer u slecht ter been bent,
kunnen wij vervoer voor u regelen. Graag dit even aangeven als u zich aanmeldt.
Er is capaciteit voor 50 mensen. VOL = VOL!

Een boom van hartelijkheid
Ook dit jaar staat in de adventstijd achter in de St. Jozef en Martinuskerk een
kerstboom. In de boom komen hartjes te hangen die verwijzen naar het aantal
hartelijke wensen die namens u en andere parochianen worden uitgedeeld.
Om ons heen zijn veel mensen die wel eens een opkikkertje, een steuntje in de rug
nodig hebben. Gewoon omdat er veel zorgen zijn, iemand ziek is of omdat alles
niet vanzelf lijkt te gaan. Onze parochiegemeenschap wil in de adventstijd bij deze
mensen een hartelijke groet brengen in de vorm van een bloemetje of plantje. Kent
u iemand die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, geeft u dan alstublieft
de naam en het adres van deze persoon door.
Achter in de kerk liggen aanmeldingsformuliertjes en staat er een brievenbus om
ze in te doen of u kunt ze inleveren bij het secretariaat in Hillegom. Deze adventsaktie wordt financieel mogelijk gemaakt door de PCI Hillegom en is in samenwerking met de parochiegemeenschap St. Jozef en St. Martinus.

3e zondag van de Advent
16 december - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. inloopkoor
4e zondag van de Advent
zaterdag 22 december - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Hetty Verouden
en Maria Meeuwenoord
zondag 23 december - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. inloopkoor

Kerstavond
Geboorte van de Heer
maandag 24 december - 18.30 uur
Gezinsviering
voorganger: diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Kerstprojectkoor
20.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Dameskoor
22.30 uur - Nachtmis
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Parochiekoor

Kerstmis
Zie voor het busvervoer op 9 december
pagina 5 van deze Wil'skracht!
Kroniek
Periode 6 oktober tot 11 november

dinsdag 25 december – 10.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor

Kindje wiegen
Op eerste Kerstdag zal er om
12.30 uur Kindje wiegen zijn in
onze kerk. Graag tot dan!

Overleden
30 oktober
Dick Bergman (87)
Guido Gezellelaan 2
10 november
Dirk van Bezu (85)
Naronalaan 16

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag en
zondag.
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Informatieochtend
De volgende Alpha-cursus start op zaterdag 26 januari 2019 van 08.45 tot 11.30
uur in het Paus Franciscushuis, Heereweg 273 te Lisse
De ochtend begint om 08:45 uur met een heerlijk ontbijtje. Tijdens het ontbijt heeft
u de gelegenheid met de andere deelnemers over van alles en nog wat te praten
en kunt u elkaar zo beter leren kennen. Na het ontbijt zal er een korte inleiding
over één van de onderwerpen worden gehouden. Na de inleiding wordt de groep
opgesplitst in kleinere groepjes. In deze groepjes wordt dan verder gepraat over
het onderwerp en kunt u vragen stellen. Rond 11:00 uur is de cursus afgelopen.
Voorafgaand aan de cursus is er een informatieochtend op zaterdag 19 januari
2019 om 10:00 uur in het Paus Franciscus Huis, Heereweg 273 te Lisse
Voor aanmeldingen of informatie kunt u contact opnemen met: pastoor Franken
(pastoor@rkwb.nl), kapelaan Kuik (kapelaan@rkwb.nl) of bij diaken Osseweijer
(diaken@rkwb.nl). Hier kun je je ook aanmelden.

Bericht van de MOV
De najaars inzamelingen in Lisse, Hillegom en De Zilk voor Sam’s Kledingactie
hebben samen 3025 kg opgebracht! Met de opbrengst van de inzamelingen worden
diverse projecten gesteund, waaronder Mensen in Nood (rampen). Speciaal dit
jaar ook weer het project Heropbouw scholen in de Centraal Afrikaanse Republiek.
Hartelijk dank voor alle gebrachte kleding, huishoud-textiel en schoenen!

Parkwijk
Eucharistieviering:
dinsdag 11 december - 10.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dameskoor

Bloemswaard
Woord- en communieviering:
16 december - 10.00 uur

Berkhout
Woord- en communievieringen
8,15 en 22 december - 10.00 uur
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Wie nog wil brengen: elke woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur is er inname van kleding, naaimachines en gereedschappen in Mariaoord, via de achteringang naast de speelplaats van de Johannesschool in Hillegom.
Joke Zonneveld - tel. 06-13096656

Lisse - Hillegom - De Zilk

Advent 2018 - jaargang 9 - editie 3
Wil'skracht is een uitgave van de parochie Heilige Willibrordus.

Eindedactie: Marianne Heemskerk
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
Foto voorpagina: - De 'inkleding' van de kapelaan door zijn
moeder, foto Bisdom Rotterdam
Verder in deze editie foto's van o.a. Marianne Heemskerk,
Kerkfotografie en Kapelaan S. Kuik

Advent met Radio Maria
De maand december is ook bij Radio Maria een bijzondere.
Op het programma staan bijvoorbeeld:

Dagelijkse meditaties
Binnen geroepen - Henri Nouwen
Dagelijks rondom 6.30, 9.50, 13.05
en 22.45 uur.
Elke dag in de advent, t/m zaterdag
24 december, wordt er een hoofdstukje van
‘Binnen geroepen’ voorgelezen. Een korte
meditatie van ongeveer 5 minuten omlijst
met klanken en muziek die de tekst nog
meer doet binnenkomen.
Van harte aanbevolen.

Dagelijkse lezingendienst
Dagelijkse om 6.00 uur en 22.20 uur.
Tijdens de Advent zendt Radio Maria dagelijks de lezingendienst uit. Iedere dag kunt u om 6.00 uur ’s ochtends en
22.45 uur ’s avonds deze lezingen beluisteren. Doe er uw
voordeel mee in de voorbereiding op het kerstfeest!

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

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

www.uitvaartuitendaal.nl
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Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

Sinds 1902

Grafmonumenten
& Urnen

Mars voor het Leven 2018

Meer en Duin 21-23 • Lisse
T: (0252) 413 308

- Katholiek programma Zaterdag 8 december 2018 - Den Haag

www.bootnatuursteen.nl
www.memorieurnen.nl

Elk jaar lopen meer pro-lifers mee met
de Mars. We hopen dat in 2018 voor elk
van de 31.000 geaborteerde kinderen,
minimaal één pro-lifer meeloopt!
10:30 Heilige Mis (oude ritus)
Sint-Jacobus de Meerderekerk
11:00 Heilige Mis
Klooster Blauwe Zusters
11:45 Processie naar Malieveld
12:00 Programma op Malieveld
13:00 Mars
15:00 Katholiek naprogramma
tot
New Babylon Meeting Center
17:30 Met o.a. Virginia Coda Nunziate
(oprichtster Mars voor het Leven
in Rome)

Meer informatie:
www.stirezo.nl/marsvoorhetleven

Voorprogramma jongeren
Vrijdag 7 december 20:00: Heilige Mis
met Mgr. De Jong. Daarna pro-life
nachtwake en missie op straat. Info:
www.stirezo.nl/marsvoorhetleven
Stirezo financieel steunen?
Stort op NL16 ABNA 0824 7500 47
T.n.v. Stichting Civitas Christiana
O.v.v. Mars voor het Leven

De Mars voor het Leven
wordt georganiseerd
door Schreeuw om
Leven

Het katholiek programma is in samenwerking
met de Dienaressen van
de Heer en de Maagd
van Matará
(de Blauwe Zusters)

persoonlijk
betrokken
stijlvol

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

grafmonumenten

ALS KWALITEIT TELT

Grafmonumenten, Gedenktekens en Urnmonumenten
Stirezo is een campagne van
Stichting Civitas Christiana
www.stirezo.nl

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

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

