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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

Van de bestuurstafel

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

Ook in deze fraaie Kerst editie van de Wil’skracht komen de nodige zaken aan de
orde die uw aandacht verdienen. Enkele weken geleden hebben we weer vergaderd en daarin onder meer de volgende punten besproken:

Eucharistievieringen:
Zondag
10.00 uur
Maandag
19.30 uur
Dinsdag, Donderdag en
Vrijdag
9.00 uur
---------St. Jozef- en Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252 515000
sechillegom@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zaterdag
Zondag 1e halfjaar
2e halfjaar
Woensdag en Vrijdag
----------

19.00 uur
11.00 uur
9.30 uur
9.00 uur

1) De ontwikkelingen rondom de herbestemming van de Jozefkerk gaan gestaag
door; het bestuur verwacht in het voorjaar van 2019 de overdracht aan ontwikkelaar Renward te kunnen bewerkstelligen.
2) Ook rond de opknapbeurt van de tuinen bij de Martinuskerk is het nodige te
doen; we zullen u hierover in het nieuwe jaar nader berichten.
3) Als vervolg op de succesvolle Kerkproeverij gaan we een Kerstproeverij organiseren. Nadere informatie hierover kunt u op pagina 9 van het Advent nummer
lezen.
4) Er volgt in januari een Ontbijt Alpha, een volgende mogelijkheid om deel te
nemen aan de - zeer succesvolle - Alpha. Nadere informatie hierover kunt u
verder lezen op de pagina's 4 en 5.
We gaan een mooie periode van het jaar in waarin de geboorte van het Kerstkind
centraal staat; als bestuur van uw parochie hopen we van harte dat ook u deze
tijd als verwarmend en verrijkend mag ervaren. Een Zalige en Gezegende Kerst
gewenst!
Met vriendelijke groet, Rob van Reisen

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

9.30 uur
11.00 uur
9.00 uur

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

19.00 uur
9.00 uur
Vanuit onze parochiekerken zijn alle vieringen te beluisteren via:

www.willibrordusbollenstreek.nl
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www.kerkomroep.nl
Voor de H. Hart van Jezuskerk via: www.kerkdienstgemist.nl
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Het woord is aan... de kapelaan!
Kerstmis: Vervulling van De Hoop
Er is hoop want Jezus leeft!
In de Advent hebben we uitgezien naar de geboorte van het Kindje Jezus, Zoon
van God. Daarmee was de Advent een tijd van hoopvol verlangend uitzien. Met
de geboorte van Jezus wordt deze hoop vervuld: Jezus belichaamt met hart en ziel
de christelijke hoop, onze hoop! Jezus is geboren en Hij leeft, ook vandaag en nu!
De hoop die zich op Christus concentreert: waar hebben we het eigenlijk over?
In zijn encycliek “Spe salvi” (30 november 2007) over de hoop heeft paus Benedictus XVI gezegd dat de hoop te vinden is in de oceaan van Gods oneindige
liefde. Hij nodigt ons uit om ons te laten onderdompelen in deze oceaan van
liefde. Deze goddelijke liefde eindigt niet bij ons sterven, integendeel, die gaat dan
door. Daarom is onze christelijke hoop ook altijd verbonden met de eeuwigheid.
De liefde van God sterft niet, zijn liefde is oneindig! Met Jezus’ geboorte kreeg
Gods oneindige liefde en daarmee ook de hoop een menselijk gezicht: in Christus!
Kerstmis is het geboortefeest van Jezus Christus. We zouden ook wel kunnen
zeggen: we vieren met Kerst Jezus’ verjaardag. De geboorte van een kindje en de
verjaardag in de jaren daarna is altijd een feest. Maar wat betekent het Kerstfeest
nu eigenlijk voor ons? Vinden we de verjaardag van Jezus wel echt zo belangrijk
om te vieren? Gaan we derde Kerstdag weer gewoon over tot de orde van de dag?
Of geven we Kerstmis de kans om ons leven voorgoed te veranderen? Dit verjaardagsfeest is niet alleen leuk voor de jarige Jezus, maar mag een grote impact op
ons eigen leven hebben! De vraag is dan hoe?

In dit blad onder meer.....
4. Trek in een ontbijtje?
8. Doopfeest!
9. Midwinter BBQ
En verder:
- Kindje wiegen
- Kerkbalans
- Week van Gebed
Kortom; voor elk wat Wil's in onze
hoopvolle parochie in het hart van
de Bollenstreek!
Gezegende Kerstdagen gewenst
en een liefdevol 2019!

Hoop doet leven! En zolang er leven is, is er hoop! Met Jezus’ komst in de
wereld, wat wij met Kerst vieren, is de hoop de wereld binnengetreden en wel in
een menselijke gedaante. Toen Jezus aan zijn missie begon, gebeurde er het volgende: “Blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan
op en aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd.” De wereld vóór Jezus’ komst
was een andere geworden mèt zijn komst. De wereld was veranderd! Voor iedereen was er hoop: voor de hongerigen en de dorstigen, voor de zieken en de gevangenen, voor de vreemdelingen en voor de naakten. Voor de minsten en de
armsten van zijn broeders en zusters had Jezus oog en oor: Hij keek hen liefdevol
aan met een liefde die zij soms zo misten. Jezus toonde het barmhartige gelaat van
zijn hemelse Vader door de oneindige liefde van de Vader om niet te geven aan
de mensen. Wat een hoop!
Jezus wil ons ook nu, in deze tijd, hoop schenken! Wij kunnen zijn liefdevolle
gelaat nog steeds ontmoeten als we de sacramenten ontvangen. Hij voedt onze
ziel in elke eucharistieviering en geeft ons daarbij kracht om onze levensweg te
volbrengen. In het sacrament van boete en verzoening zal onze, door de zonde
wat afgestorven, ziel weer tot leven opgewekt worden en rust en vrede vinden.
In de ziekenzalving vindt de zieke rust en kracht om in overgave aan God de
gegeven tijd te voltooien. In het huwelijkssacrament delen twee gelovige christenen met elkaar de hoop.
De parochie is een vindplaats van de hoop! In de parochie kunnen we het
liefdevolle gelaat van Jezus ontmoeten. Door o.a. de sacramenten mogen we ons
onderdompelen in de oceaan van Gods oneindige liefde. Durven we dat wel? Of
hebben we koudwatervrees? Verdrinken en doodgaan doen we niet in een oceaan
van oneindige liefde. Integendeel: we zullen er het volle leven in ontvangen, ja,
zelfs het eeuwige leven. Dit is hoopvol en wie hoop heeft, leeft toch anders! Een
ontmoeting met Jezus in de sacramenten maakt ons tot blije mensen. Als we dan
bij anderen blij kunnen getuigen van de hoop die in ons leeft, als we Jezus navolgen in zijn barmhartige missie, zijn we als parochie een gemeenschap van hoop!
Zalig en gezegend Kerstfeest,
Kapelaan Stephan Kuik
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Er start een nieuwe Alpha!

Dat was precies wat ik me afvroeg
toen me in 2004 gevraagd werd om
deel te nemen aan de Alpha. En ik heb
er geen moment spijt van gehad.
Integendeel! Een hoop puzzelstukjes
zijn voor mij, zeker in het weekend,
op zijn plek gevallen.
Elke avond wordt er gekeken naar een
leuk, enthousiast gebracht, recent,
vlot en afwisselend filmpje over onderwerpen als: Wie is Jezus? Hoe kun
je geloven? en Bidden: waarom en
hoe? Door deze opzet loopt er een
duidelijke 'rode draad' door de bijeenkomsten.
Je bent altijd welkom; of je nou 'jong'
bent of 'oud', stevig in je schoenen
staat qua geloof of juist 'net komt kijken', Alpha is er voor iedereen! Dat is
echt zo. Samen trek je op, deel je wat
je delen wilt, verdiep je je en ben je in
vertrouwen een deel van de groep.
Nu mag ik deelgroepleider zijn. Echt
bijzonder om aan de andere kant van
de lijn te mogen staan en met de deelnemers in gesprek te gaan over de
diverse onderwerpen uit de Alpha. En
misschien nog wel mooier, om samen
op zoek te gaan naar antwoorden op
de vragen van deelnemers, om mensen 'bij te sturen', anders naar dingen
te laten kijken en een deel mee te lopen
op hun levensweg.
Een geweldige bijkomstigheid is:
Alpha schept een enorme band. Ik heb
er goede vrienden aan overgehouden.
Samen ben je een andere weg in het
geloof ingeslagen en nog steeds kunnen we in vertrouwen van alles delen.
Dus bij twijfel - gewoon doen!

Marianne Heemskerk-Cozijn
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De volgende Alpha-cursus start op zaterdag 26 januari 2019 van 8.45 tot 11.00 uur
in het Paus Franciscus Huis, Heereweg 273 te Lisse.

Met een heerlijk ontbijtje!
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 en heeft u dus nog voldoende over van de
vrije zaterdag.

Wat gaat het me kosten?
De Alpha is gratis, alleen voor het ontbijt wordt een kleine vrijwillige bijdrage
gevraagd.

Informatieochtend
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.
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Vragen die in de ontbijt Alpha
aan bod komen.
Waar doe ik het allemaal voor?
Waarom ben ik er? Wie ben ik eigenlijk? Waarheen ga ik? Waar gaat het om in
mijn leven? Ze zeggen wel eens: “Als een deur dicht gaat, gaat een ander open.
Maar er zijn zoveel deuren waar ik uit kiezen kan.”

Praktische informatie !
De Alpha start op zaterdag 19 januari
om 10.00 uur in het Paus Franciscus
Huis.
De bijeenkomsten daarna beginnen
om 8.45 uur met gezamenlijke ontbijt,
(u hoeft niet af te wassen!), duren tot
11.00 uur en zijn gepland op de zaterdagen:
26 januari

Vragen genoeg, die heeft iedereen; wat je ook gelooft of niet gelooft. Elk mens
heeft twijfelmomenten: Heeft het allemaal wel zin wat ik doe? Voor wie doe ik het
eigenlijk allemaal?

2, 9, 16, en 23 februari
2, 9, 16, 23 en 30 maart

De vragen en twijfels gaan gepaard met een gevoel van gemis. Om dat gevoel in
te vullen, gaan we shoppen, nóg harder werken of extreem veel sporten. Maar het
knagend gevoel blijft: is dit het nou?

6 april.
Verder is er nog een weekeind in een
klooster.

Andere onderwerpen die
behandeld worden:
Is er meer? Wie is Jezus?
Waarom stierf Jezus?

Kun je nu nog geloven in God?
Als je kijkt naar de wereld waarin we leven, dan kun je je afvragen: hoe kun je nu
nog geloven in God? Als er een God is, waar is Hij dan? Als God echt van mensen
houdt, laat Hem dan een einde maken aan alle ellende!
Geloven is voor iedereen een persoonlijke zoektocht. Het begint met één puzzelstukje, waarna er stukje voor stukje puzzelstukjes worden bijgelegd. Maar het blijft
een puzzel, ook als je al je hele leven gelooft of met het christelijk geloof bent
opgegroeid.
De Alpha wil je uitdagen om voor het eerst of opnieuw te gaan zoeken. En om
door te blijven puzzelen als je het totaalplaatje even niet meer ziet. Laat je verrassen!

Hoe kun je geloven?
Bidden, waarom en hoe?
De Bijbel lezen, waarom en hoe?
Hoe leidt God ons? De Heilige Geest.
Hoe maak ik het beste van de rest van
mijn leven?
Waarom en hoe vertel ik het anderen?
De Eucharistie.
Hoe zit het met de kerk?

Twijfelt u of het
iets is, kom geheel
vrijblijvend 19
januari kijken! Dat
is een introductie!
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis;
kom eens gezellig langs!

“Jij bent geliefd” - Henri Nouwen
Dinsdagochtend 22 januari wordt tijdens de inloop koffie ochtend een gedeelte
van de film 'Jij bent geliefd' van Henri Nouwen vertoond. Pastoor Franken zal
hierbij de inleiding verzorgen.
Henri Nouwen was priester en schrijver en is bekend om zijn vele boeken oa:
Eindelijk thuis, Brood voor onderweg en Een parel in Gods ogen.
De film vertoont een preek van Henri Nouwen; imponerend, vol vuur en passie,
gehouden bij The Hour of Power in de glazen kathedraal van Los Angeles. Echt
een aanrader.
U bent om 10.00 uur van harte welkom in het Paus Franciscus Huis.

Kom ook naar de inloop - koffie - ochtend;
elke dinsdagmorgen staat het Paus Franciscus Huis voor u open!
We schenken koffie en thee en bieden ruimte aan waar u interresse in heeft;
een goed gesprek, een spelletje, kaarten maken, zegt u het maar...
Regelmatig hebben we een thema-ochtend waarbij we een speker uitnodigen.
Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom!

Le Petit Prince
"Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar."

Wees een bron
Zet je voordeur op een kier
Laat het haardvuur branden
Wees een bron op die manier
Voor lege, koude handen
Bouw een kamer om tot thuis
Voor hen die kilte leden
Hef je hoofd en sla een kruis
En luister naar hun beden
Wijs de wegen naar het pad
Waar zij weer zullen bloeien
Nog een warme woordenschat
En... hun hart zal weer gaan gloeien
Ettina Hansen
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Dat is het thema van de film Le Petit Prince. In dit mooie moderne sprookje ontdekt
een klein meisje dat het levensplan dat haar moeder voor haar heeft uitgestippeld
haar niet gelukkiger zal maken. Als zij hoort over de kleine prins gaat voor haar
een nieuwe wereld open. Een wereld die verder gaat dan wat je kan zien.
De kleine prins is een prachtige en ontroerende animatiefilm.
Wij laten die op vrijdag 11 januari 2019 zien in het Paus Franciscus Huis.
De deur gaat om 19.15 uur open. We beginnen om 19.30 uur.

Parochie Heilige Willibrordus
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Gebed in onze parochie
Hymne van Kerstmis
Van ’t vroeglicht van de dageraad
tot waar de zon weer ondergaat,
zingt elk de koning Christus eer,
Het kind der Maagd is onze Heer.

Hij die het hele leven hoedt,
die ook de kleinste vogel voedt,
ligt hier in 't stro, Hij 's hemels vorst,
hier drinkt Hij aan zijn moeders borst.

De Heer die alles deed ontstaan,
Hij neemt de knechtsgestalte aan,
opdat door ’t vlees Hij ’t vlees bevrijdt
en wat Hij schiep, behoudt en leidt.

Luid klinkt het lied van 't engelenkoor:
Ere zij God, de hemel door.
Aan herders wijst het in een stal
de grote herder van 't heelal.

Het is de schoot der reine Maagd
die hemelse genade draagt
en zwelt van een geheimenis
dat voor haarzelf verborgen is.

U, Jezus, zij de heerlijkheid,
die uit de Maagd geboren zijt,
met Vader en met Geest tezaam
zij eeuwig lof uw grote Naam.

Haar lichaam ongerept en kuis
wordt voor God zelf een heilig huis.
Geen man bekent zij. Door het woord
brengt zij de Zoon des hemels voort.
Hem is het die zij ’t leven geeft,
die Gabriël verkondigd heeft,
en wie de Doper hulde bood,
opspringend in zijn moeders schoot.

Huiszegen op 6 januari
‘Christus mansionem benedicat’:
Christus zegene dit huis.
Een dierbaar oud gebruik in de katholieke kerk is de jaarlijkse uitreiking van deze
bede op 6 januari, het feest van de Openbaring des Heren / Driekoningen.
Op een sierlijk gedrukte kaart staan eerst de woorden - Christus mansionem benedicat - in het Latijn, daaronder het jaar, met de beginletters van deze woorden:
20 C + M + B 19. Op de derde regel staat de vertaling in de landstaal - Christus
zegene dit huis. Aan de letters C, M en B wordt ook wel de betekenis toegekend
van de namen van de drie koningen: Caspar, Melchior en Balthasar. Of ook: Cana
Magi Baptisma - Cana, de wijzen, de doop.
De huiszegen wordt binnen bij de ingang van de woning opgehangen. Als teken
dat we in een gezegende woning wonen. Zie het evangelie van Lucas, vers 10, 5-9:
‘Vrede aan dit huis!’ De Heer zei tot zijn leerlingen: "Laat in welk huis gij ook
binnengaat uw eerste woord zijn: vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend
mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren."
Als je een (nieuwe) woning betrekt of er is een speciale gebeurtenis dan is er de
mogelijkheid tot het zegenen van je huis. Met een palmtakje dat in wijwater wordt
gedompeld, besprenkelt de priester alle vertrekken. In een kleine processie volgen
jij (en je huisgenoten en / of gasten) de priester; het wordt een vrolijke plechtigheid.
5 en 6 januari zullen in al onze parochiekerken de huiszegen aan het eind van de
H. Mis uitgedeeld worden. Wil je je huis laten zegenen? Informeer bij ons pastoraal
team naar de mogelijkheden.
Deels uit de Parochiebladenservice van de RKK, Marianne Heemskerk
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Kindje wiegen - 25 december
Veel kinderen leven toe naar Kerstmis. Op school of op het dagverblijf staat vaak
een kerststal, soms van steen op wat afstand, soms van Fisher Price om mee te
spelen. Zeker wanneer de oude traditie thuis in ere wordt gehouden om wel de
stal op te zetten, maar het kindje Jezus pas ná de nachtmis in de kribbe te leggen
is het écht een tijd van verwachten. Voor ouders en kind.
Naast de gezinsviering op kerstavond is er dan natuurlijk ook het 'Kindje Wiegen'
op Eerste Kerstdag. Op een eenvoudige manier zal diaken Iwan Osseweijer de
figuren uit de kerststal hun verhaal laten vertellen. Zo wordt het verhaal van
Kerstmis met de kinderen gedeeld en wordt in het klein het Kerstfeest met hen
gevierd.
Dus: kom op Eerste Kerstdag om 12.30 uur naar de St. Jozef en Martinuskerk en
beleef het kerstverhaal met de kinderen mee!
Ook in de H.H. Engelbewaarderskerk is er Kindje wiegen, zie pagina 10 - deze Wil'skracht.

Zusters van Maria Stella Matutina
Met een groot gedeelte van de deelnemers aan de Alpha-cursus zijn we eind november te gast geweest bij de zusters van Maria Stella Matutina in Dordrecht.
Het alpha-weekend gaat over de Heilige Geest. Een indrukwekkend weekend en
mooie ontmoetingen met elkaar én natuurlijk met de zusters!
Zondag 30 december kunt ook u kennismaken met de zusters!
Zij komen dan zingen in de H. mis in de St. Agathakerk. Na afloop van de viering
kunt u de zusters spreken en steunen. Zij verkopen dan o.a. jam, kaarsen en
kaarten die zij zelf gemaakt hebben. Zij leven van de verkoop van hun producten,
de inkomsten uit overnachtingen en van giften.
Viert u met ons mee?

Gedachte
God is liefde voor jou en mij,
elke dag en elk jaar!
God is liefde in jou en mij.
Liefde die zichtbaar en
tastbaar wil worden
vandaag nog in een goede daad,
in vriendelijkheid,
in begrip voor een ander,
in vergiffenis,
in troost die we brengen!
Phil Bosmans (1922-2012)

Doopfeest
Op zondag 13 januari vieren we de Doop van de Heer. Het is de afsluiting van de
kersttijd waarbij we ook ons eigen doopsel in herinnering mogen brengen.
De dopelingen van het afgelopen jaar worden met hun gezinnen uitgenodigd
voor de viering in de St. Jozef en Martinuskerk in Hillegom en in de St. Agathakerk
in Lisse. Zij ontvangen aan het eind van de Mis een bijzondere zegen over het
gezin. Na de Mis volgt er een kort programma en ontvangen de ouders de
doopschelp. We sluiten samen met een lunch gezellig af.
De gezinnen ontvangen hiervoor een uitnodiging!

8

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Gebedsweek voor de eenheid
De Raad van Kerken begint ook dit jaar weer met een Gebedsweek

Midwinter BBQ 2019

De openingsdienst is op zondag 20 januari om 19.00 uur in het gebouw van
Evangeliegemeente 'De Poort', Jozef Israëlsstraat 11. Deze gebedsdienst wordt
gezamenlijk geleid door voorgangers van de deelnemende kerken van de Raad
van Kerken Lisse. Het thema is 'Recht voor ogen'. Speciaal voor deze gelegenheid
is een oecumenisch koor gevormd. Zij hebben de afgelopen maanden een aantal
Taizé-liederen ingestudeerd, waardoor de samenzang een prachtige verdieping
zal krijgen. Na de dienst is er koffie en gelegenheid tot ontmoeting en een goed
gesprek.
Het thema 'Recht voor ogen' wordt voortgezet in de volgende gebedsdiensten:
maandag 21 januari 19.30 uur in het Witte Kerkje, Prinsessestraat 1.
dinsdag 22 januari 19.30 uur in de Pauluskerk, Ruishornlaan 33.
woensdag 23 januari 19.30 uur in de St. Agathakerk, Heereweg 273.
donderdag 24 januari 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk, Heereweg 105.
vrijdag 25 januari 19.30 uur in de Grote Kerk, Heereweg 250.
zaterdag 26 januari 19.30 uur in dorpshuis de Meerkoet, Krabbescheerstraat 1,
Lisserbroek.
Ook in Hillegom zal er elke dag in een andere kerk een gebedsviering gehouden
worden. Op de woensdag zal deze in de St. Jozef en Martinuskerk zijn om 19.30
uur. De afsluitende viering is zondag 27 januari om 16.00 uur in de Evangeliegemeente, Prinses Irenelaan16.
U bent van harte welkom en geniet van de gelegenheid om in verschillende kerken
met verschillende mensen nader tot elkaar en tot God te komen. Opdat de wereld
weet hoe ook God één is en zijn liefde aanstuurt tot barmhartigheid, gerechtigheid
en eenheid.

Kerk zijn we samen!
Dit is het thema van Actie Kerkbalans 2019.
In onze kerken komen mensen samen om elkaar te ontmoeten in de vieringen en
elkaar te bemoedigen en te inspireren.
Daarom is een kerk meer dan een 'stapel stenen', maar is zij het huis van een actieve geloofsgemeenschap waar iedereen terecht kan voor steun of een luisterend
oor. Het geloof verbindt ons en versterkt ons in onze christelijke opdracht om de
mensen die onze steun nodig hebben te helpen.
Natuurlijk hebben wij daarvoor uw bijdrage nodig; daarom gaan de laatste twee
weken van januari in onze parochie weer ruim 200 vrijwilligers op pad om voor
hun plaatselijke kerk de Actie Kerkbalans 2019 onder uw aandacht te brengen.
Om dit alles voor te bereiden zijn we al hard aan het werk, brieven en flyers
worden gemaakt en ingepakt en, heel belangrijk, de 'lopers' maken zich klaar om
op pad te gaan. Ondanks weer en wind in januari verspreiden zij de brieven voor
de kerkbijdragen onder onze parochianen. Zo zijn het ook hier de vele enthousiaste vrijwilligers die de actie dragen.

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

Naast hun inzet vragen wij aan u om gul te geven, u geeft voor de kerk van
morgen. Voor het mogelijk maken van de vieringen, het bezoeken van zieken en
ouderen, het organiseren van jongeren- en bezinningsbijeenkomsten, de ondersteuning van het pastorale team en natuurlijk het onderhoud van de kerken en de
begraafplaatsen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage
én alle vrijwilligers voor hun inzet!
Namens de leden van de Werkgroep Kerkbalans,
Harrie van Haaster
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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

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
14.00 uur - Kindje wiegen

Kindje wiegen
voor de aller jongste kinderen.
Als je het kerstverhaal echt wilt beleven, kom dan op Eerste Kerstdag naar de
kerk. Zoals al vele jaren spelen de allerjongsten onder ons het kerstverhaal, van
Maria en Jozef tot en met de schaapjes in de wei. En wie weet is er dit jaar weer
een babytje dat het kindje Jezus wil spelen. De spelers worden gekozen uit het
publiek, dus is het spannend wie dit jaar een engel of een koning zal zijn. Voor
kleding is gezorgd.
Het spel begint om 14.00 uur en het zal ongeveer een half uur duren.
Natuurlijk eten we na afloop beschuit met muisjes en is er een gepaste verrassing
voor alle kinderen. Alle leeftijden kunnen komen kijken en genieten van dit eenvoudige spel door de 0 tot 4 jarigen.
Joke Beijk-Heemskerk

Feest van de H. Familie
zaterdag 29 december - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
Oudjaar
31 december - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken

Openbaring des Heren
zaterdag 5 januari - 19.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Doop van de Heer
zaterdag 12 januari - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
2e zondag door het jaar
zaterdag 19 januari - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea
Week van Gebed
zaterdag 26 januari - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Kroniek
Periode 12 november - 2 december
Geen meldingen
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Jezus geboren tussen vee en geborgen in een stal,
dat liefde daar geboren is, is een wonder bovenal.
Laten we dat telkens weer met elkaar delen,
zodat ons hart opnieuw bij jou en mij kan helen.

De Lokale Commissie Lisse wenst u een
Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar
Nieuwjaarsreceptie Locatie Lisse
Zaterdag 5 januari wordt u na de H. Mis van harte uitgenodigd achter in de
H.H. Engelbewaarderskerk en/ of zondag 6 januari na de H. Mis in het Paus
Franciscus Huis voor de Nieuwjaarsreceptie. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, geluk en goede wensen uit te wisselen.

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

Kroniek
Periode 12 november - 2 december

H. Doopsel
25 november
Lotte Kleijhorst
Voerman 34

Overleden
18 oktober
(was pas laat bij de parochie bekend)
Johanna Maria Hofman van der Hulst (89)
Eikenlaan 102
13 november
Til Frenay-Bakker (73)
Aletta Jacobsstraat 5
19 november
Rie Schoone-Middelburg (90)
Julianastraat 162
20 november
Jan Rijsdam (79)
Overrijn 7, Katwijk
21 november
Cornelia Canovai-Markwat (60)
Achterweg 42
30 november
Ada van der Vlugt-Heemskerk (87)
Rustoord 88

- vervolg Liturgisch rooster Week van Gebed
20 januari - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Projectkoor Gregoriaans
woensdag 23 januari - 19.30 uur
3e zondag door het jaar
27 januari - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Kinderwoorddienst
Hallo allemaal!
Afgelopen weken hebben wij ons voorbereid op Kerstmis met een adventsproject. Kon je op 23 december jouw knutselwerk niet mee naar huis nemen?
Geen zorgen! Wij bewaren het voor jou.
In het nieuwe jaar is de eerste kinderwoorddienst op zondag 3 februari.
Vanaf deze zondag is de kinderwoorddienst weer iedere eerste zondag van de
maand. Wij wensen jou een zalig Kerstmis en tot in het nieuwe jaar!
Groetjes, de leiding van de kinderwoorddienst

Liturgisch rooster

Kerstavond
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

Kerstmis
dinsdag 25 december - 10.00 uur
celebrant: kardinaal A. Simonis
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
woensdag 26 december - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken

Feest van de H. Familie
zondag 30 december - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. zusters van Maria Stella
Matutina uit Dordrecht

Heilige Maria,
moeder van God
dinsdag 1 januari - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
in de H.H.
Engelbewaarderskerk
5 januari - Nieuwjaarsreceptie

Midwinter BBQ
zaterdag 5 januari - 17.00 uur
celebrant: Mgr. de Jong

Openbaring des Heren
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
in de
St. Agathakerk
6 januari Nieuwjaarsreceptie,
20 januari
én elke dinsdag in het Paus Franciscus Huis. Elke donderdag en vrijdag in de keuken van de pastorie.

zondag 6 januari - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum

Doop van de Heer
zondag 13 januari - 10.00 uur
Gezinsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. de Bollennootjes
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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

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

“Kerst met een rode draad”
Na het succes van de vorige samenkomsten organiseert Stichting Hakuna Matata
uit De Zilk wederom een mooi sfeervol samenzijn op kerstavond in De Zilk. Er is
een gelegenheidskoor gevormd van 40 enthousiaste mensen. Sinds oktober repeteren zij wekelijks onder leiding van Berry van den Bercken en Heidi Meiland en
worden zij muzikaal ondersteund door een gelegenheidsband.
Tijdens deze kerstsamenkomst wordt stilgestaan bij het kerstverhaal en de
kerstgedachte. Dit wordt op een originele manier gebracht in woord, muziek en
zang waarbij deze keer het warme gevoel van verbondenheid met kerstmis een
prominente rol zal innemen. Hebben we u nieuwsgierig gemaakt, dan bent u van
harte uitgenodigd om deze samenkomst bij te wonen op Kerstavond 24 december
om 23.00 uur in de Heilig Hartkerk. Na afloop kunt u achterin de kerk even napraten onder het genot van warme chocolademelk, glühwein en kerstbrood.

Feest van de H. Familie
zondag 30 december - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dames- en herenkoor

Heilige Maria,
moeder van God
dinsdag 1 januari - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk

Openbaring des Heren
zondag 6 januari - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dames- en Herenkoor

Doop van de Heer
zondag 13 januari - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
Week van Gebed
zondag 20 januari - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
3e zondag door het jaar
zondag 27 januari - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik

Kerstwens
Zalig Kerstfeest en voor het nieuwe jaar, vrede en gezondheid voor u allen.
Wij hopen u tijdens de Kerstdiensten ook in de kerk te mogen begroeten!
Van harte welkom,
Lokale Commissie De Zilk

Met open oog en een warm hart
Een gemêleerd gezelschap nam 20 november deel aan een informatiebijeenkomst
in de pastorie van de H. Hartkerk. Hoe zijn onze denkbeelden met betrekking tot
armoede en hoe kunnen we de diverse soorten armoede voorkomen? Wat hebben
mensen nodig om de draad weer op te pakken?
Maatschappelijk werker Jolanda van de Star van Kwadraad Noordwijkerhout
bood ons een kijkje in wat de gevolgen van armoede zijn. Hoe sterk kun je zijn in
de wereld vol verlokkingen en verleidingen? In de discussie kwam regelmatig de
hardnekkigheid van de systeemwereld ten opzichte van de menselijk leefwereld
naar voren. Armoede brengt mensen in een overlevingsmodus en daaruit is het
maar moeilijk ontsnappen. Waar mensen dreigen vast te lopen kan een goed gesprek weer licht en toekomst perspectief bieden. Laat ons inlevingsvermogen toe,
dat we meer omzien naar elkaar en bij de hand nemen, zodat ook in moeilijke
periodes de mens haar waardigheid blijft behouden?
PCI en Lokale Commissie H.Hartkerk te De Zilk, Jeanne Ruigrok
(zie voor een uitgebreid verslag willibrordusbollenstreek.nl)

Kroniek
Periode 12 november - 2 december

Overleden
21 november
Jacques Warmerdam (91)
Zilkerbinnenweg 25
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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...
...mensen die
zich eenzaam voelen.

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

- vervolg Liturgisch rooster Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag + zondag.

Kroniek
Periode 12 november - 2 december

Overleden
11 november
Cors van Leeuwen (67)
Reinier Staatshof 32
14 november
Johanna van Dorp - van Beek (93)
Garbialaan 3

Week van Gebed
zaterdag 19 januari - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
zondag 20 januari - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor
woensdag 23 januari - 19.30 uur
voorganger: I. Osseweijer
3e zondag door het jaar
zaterdag 26 januari - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
zondag 27 januari - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dameskoor

1 december
Piet Mathot (94)
Hoofdstraat 104

Nachtmis
Op 18 november heeft het Parochiekoor in de St. Jozef en Martinuskerk een zeer
geslaagd en stijlvol concert gegeven. Een gevarieerd programma van klassieke en
hedendaagse kerkmuziek. Dit is door de toehoorders bijzonder gewaardeerd.
In de aanloop naar Kerstmis is het Parochiekoor weer heel hard aan het werk om
de komende Nachtmis op maandag 24 december om 22.30 uur op te luisteren met
mooie meerstemmige kerstliederen en kerstliederen die de mensen in de kerk mee
kunnen zingen. De meerstemmige Mis die zij zullen zingen is de Missa Brevis in
G van W.A. Mozart. Het zal ongetwijfeld een mooie viering gaan worden die zal
worden voorgegaan door kapelaan S. Kuik.
6 januari 2019:

nieuwjaarsreceptie in de St. Jozef en Martinuskerk
Op 6 januari, de eerste zondag na nieuwjaar, zal traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie in de St. Jozef en Martinuskerk plaatsvinden. Aansluitend op de
Mis van 11:00 uur (!) zal er gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten, de beste
wensen door te geven en met elkaar het glas te heffen op 2019.
Graag nodigen wij u allen van harte uit voor dit samenzijn!
Met hartelijke groet,
Lokale Commissie Hillegom

Liturgisch rooster

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
dinsdag 25 december - 10.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor
12.30 uur - Kindje wiegen
woensdag 26 december - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer

Feest van de H. Familie
zaterdag 29 december - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Hetty Verouden
en Maria Meeuwenoord
zondag 30 december - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
Inloopkoor

Heilige Maria,
moeder van God
dinsdag 1 januari - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik

Openbaring des Heren
zaterdag 5 januari - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
zondag 6 januari - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Parochiekoor

Doop van de Heer
zaterdag 12 januari - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dameskoor
zondag 13 januari – 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
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Gregoriaans in de St. Agathakerk
Op zondag 20 januari zal het projectkoor gregoriaans, inmiddels al weer voor de
elfde keer, in de hoogmis in de St. Agathakerk de muziek verzorgen. Het projectkoor bestaat uit zo’n 20 zangers en zangeressen, die zich met grote toewijding
toeleggen op het zingen van deze bijzondere muziek.
Terwijl de voorbereidingen voor 20 januari nog in volle gang zijn, staat het 12e project inmiddels al weer in de steigers. Vanaf maandag 21 januari 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 zondag 17 maart 2019.
Lijkt het u leuk om mee te doen, meldt u zich dan aan via e-mail:
cursusgregoriaans@hotmail.com of telefonisch: 0252-221055. Het project zal van
start gaan als zich ten minste 15 mensen hebben aangemeld. Kosten voor het geheel
bedragen € 30,00 per persoon. Ervaring met gregoriaans zingen is niet nodig.

Het wonder van Lourdes ligt binnen ieders bereik
Of je nu gezond of ziek, rijk of arm, jong of oud bent: ieder heeft zijn eigen persoonlijke reden om op bedevaart naar Lourdes te gaan. Ieder ervaart en verwerkt
een bedevaart ook op zijn eigen manier. In het algemeen kan men stellen dat
pelgrims in Lourdes energie opdoen en steun vinden in hun geloof en verrijkt
weer terugkomen.

U bent in de gelegenheid om met ons mee te gaan
en wel van 6 t/m 11 september 2019 met het
vliegtuig. Wij zijn aangesloten bij de Limburgse
Bedevaart en worden begeleid door een team van
priesters uit Nederland, ook kapelaan S. Kuik zal
deze reis met ons mee gaan.
Tijdens deze reis wordt een volledig verzorgd
programma aangeboden. U kunt o.a. deelnemen
aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten
en de kruisweg. Hoogtepunt is uiteraard de heilige Mis aan de grot waar Maria in 1858 is verschenen aan Bernadette Soubirous. Indrukwekkend is de internationale viering, met soms wel
meer den 25.000 pelgrims uit tal van landen.

Berkhout

Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met tientallen winkeltjes en terrasjes. Ook
zijn er diverse musea waar u meer kunt ervaren over de geschiedenis van Lourdes.

Eucharistieviering
donderdag 3 januari - 16.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken

Zaterdag 2 februari, ná de viering in de H.H. Engelbewaarderskerk zal er een
informatie-avond zijn. Er zullen er meer gaan volgen, daarover leest u meer in
onze volgende Wil'skracht.

Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 24 en 29 december
5,12,19 en 26 januari

Voor verdere informatie en aanmelding kunt u kontakt opnemen met:
Gerry van der Helm - 420835 ná 17.00 uur of via de e-mail: gerryvdhelm@hetnet.nl

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
24 december - 19.00 uur
10.00 uur - 25 december
6 en 20 januari

Kopij voor de Winter editie, die door zal lopen t/m 3 maart,
ontvangen we graag uiterlijk op 7 januari via:

wilskracht@rkwb.nl
Graag tekst als Word document en foto's apart in een JPG bestand. Bedankt!
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Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal
Hoofdstraat 72-74 HILLEGOM Tel. 0252-515608
www.roelandjuweliers.nl

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

Nodig met Kerstmis eens iemand uit met u mee te
gaan naar de kerk!
Kerstmis 2018 - jaargang 9 - editie 4
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: - Marc de Boer
Verder in deze editie foto's van o.a. Marianne Heemskerk,
Iwan Osseweijer en Kerkfotografie
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persoonlijk
betrokken
stijlvol

Van der Putten & Dunweg
Heereweg 21, 2161 AC Lisse
0252 - 413 213
info@vanderputtenendunweg.nl
www.vanderputtenendunweg.nl
Sinds 1902

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

inloopochtend

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse
Bondstraat 1 - Lisse

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

w w w. d e p r o e v e r i j l i s s e . n l

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

grafmonumenten

ALS KWALITEIT TELT

Grafmonumenten, Gedenktekens en Urnmonumenten
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

Bruiloften, Verjaardagen, Condoleances, Vergaderingen etc.

