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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;
afwezig i.v.m. sabbat
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
St. Jozef- en Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252 515000
sechillegom@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zaterdag
19.00 uur
Zondag
11.00 uur
Woensdag en Vrijdag 9.00 uur
H. Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB DE ZILK
0252 515753
secdezilk@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zondag
Donderdag

9.30 uur
9.00 uur

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

Van de bestuurstafel
Na de fraai verzorgde Missen rondom Kerstmis en Oud & Nieuw zijn er diverse
punten vermeldenswaardig en komen er ook in het Nieuwe Jaar weer de nodige
zaken aan de orde die uw aandacht verdienen:
1) Allereerst wil ik namens het bestuur alle vrijwilligers hartelijk danken die
ervoor gezorgd hebben dat we met de Feestdagen genoten hebben van mooi
versierde kerken, waar ook fraai gezongen en gepreekt werd.
2) Ook de gezamenlijke maaltijd in het Paus Franciscus Huis op Tweede Kerstdag
is een groot succes geworden; meer dan 40 mensen hebben dankbaar gebruik
gemaakt van de maaltijd en drankjes en genoten van elkaars gezelschap; een mooi
initiatief!
3) Alle bezoekers van de Kerstdiensten hebben een informatieve folder meegekregen waarin we als parochie duidelijk maken wat we allemaal te bieden hebben;
hopelijk gaan hier weer veel mensen gebruik van maken.
4) Er volgt deze maand een Ontbijt Alpha als vervolg op de - zeer succesvolle –
Alpha van afgelopen najaar. Specifieke informatie hierover kunt u in het Kerstnummer lezen.
5) Later deze maand vertrekt Kapelaan Kuik op sabbatverlof naar Brazilië. Een
nadere toelichting hierop vindt u op pagina 5 van dit nummer.
Een Gezegend en Verrijkend 2019 gewenst!
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

Bedankt!
Dank aan alle vrijwilligers die voor zoveel grote en kleine mensen rond
Kerstmis 2018 in sfeervolle kerkdiensten samenwerkten.
Waar mensen samenwerken ontstaan waardevolle netwerken voor kerk en
samenleving.

Eucharistievieringen:
Zaterdag
19.00 uur
Woensdag
9.00 uur
www.willibrordusbollenstreek.nl
Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:
www.kerkomroep.nl
Voor de H. Hart van Jezuskerk via:
www.kerkdienstgemist.nl
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Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Kopij voor de editie voor de Wil'skracht voor de Veertigdagentijd, die zal
doorlopen t/m 14 april, ontvangen we graag uiterlijk op 11 februari via:

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

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Het woord is aan... onze pastoor!
Steek eens een kaarsje op!
We hebben allemaal onze zorgen. Bij de één duidelijk zichtbaar, bij de ander wat
meer verborgen. Geconfronteerd met een fikse tegenslag kan het er soms op lijken
alsof bij anderen alleen het zonnetje schijnt. Dat je de enige bent die een probleem
heeft. Het kan ook zijn dat je jezelf verschrikkelijk alleen voelt met die ene grote
zorg.
In zo’n periode is het belangrijk dat er in je omgeving mensen zijn met wie je kunt
praten. Die echte belangstelling tonen. Een familielid, een buurvrouw of buurman
wellicht, of iemand uit de parochie. Die mensen lijken op kaarsjes. Ze brengen
wat licht als het donker wordt.

In dit blad onder meer.....
4. Stress?
5. Pastor M. Kuipers
7. Jaar van de Roepingen
8. Kom eens gezellig langs!
9. Heilige Blasius
Voor elk wat Wil's in onze
hoopvolle parochie in
het hart van de Bollenstreek!
Veel leesplezier!

Voor gelovige mensen betekent het opsteken van een kaars ook contact zoeken
met God. Hulp kun je krijgen bij mensen, maar ook bij God. Vaak hebben we de
combinatie nodig.
Ik kan het niet alleen!
'Steek eens een kaarsje op', wil zeggen, je staat er niet alleen voor, er is Iemand die
bij je waakt. Terwijl je het kaarsje opsteekt is het alsof je fluistert: “God, ik wil U
ervaren. Ik heb U nodig, hartstikke nodig! Ik kan het niet alleen.” Je steekt een
kaarsje op en je probeert je te realiseren dat God er is. Dat God er is vόόr je een
kaarsje opsteekt.
Een kaarsje opsteken is niet het bij God afdwingen van de resultaten die wij in ons
hoofd hebben. Het is wel vragen: “Blijf alsjeblieft bij me, kijk eens naar mijn zorgen.
Help me op de manier zoals U dat wilt.”
Vraag het je bondgenoten!
Een oude pater zei ooit tegen me: “Als je priester wordt moet je veel bidden. Maar
er zijn ook tijden dat dit om de één of andere reden, niet lukt. Dat is geen drama. Als
het niet lukt, dan bidden wij, de anderen voor jou, dan bidt de kerk voor jou.” Hij
zei: “Je vraagt anderen, die een groter geloof hebben, voor jou te bidden. Maria
en de heiligen zijn jouw bondgenoten. En geen mens heeft ooit een groter geloof
gehad dan Maria! Wie kan er beter voor je bidden? Wanneer je een kaarsje opsteekt
vraag je deze bondgenoten om hulp.”

Ik brand
een kaarsje
voor...
... hen die zich
ongelukkig voelen.
Dat zij zich gekend
en gewaardeerd weten.

In een grote bedevaartplaats als Lourdes branden voortdurend
honderden kaarsen. Elke kaars staat voor een mens met een bepaalde zorg. Staat voor een gelovige die met zijn zorgen aanklopt
bij de Heer van het leven. Ook in onze parochiekerken branden
vele kaarsjes. Ze zeggen misschien meer dan woorden dat we er
niet alleen voor staan. Wat een prachtige uiting van ons geloof!
Pastoor Franken
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Stress? Helpt je geloof? (slot)

Wat vooraf ging...
“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 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? Wanneer mijn antwoord is: ik ben een mens waarvan onvoorwaardelijk gehouden wordt, een door God geliefd mens, zal ons leven niet
minder druk worden. Maar innerlijk zullen we ons veel rustiger voelen. Daarover
ging het de vorige keer.
Een volgend principe dat helpt is weten wat belangrijk is in het leven en wat niet.
Weten wat het doel van het leven is.
Ik heb vandaag heel veel gedaan, maar heb ik iets belangrijks bereikt?
“U leeft uw dagelijks leven óf naar aanleiding van uw prioriteiten óf naar aanleiding van de druk die op u wordt uitgeoefend. Er is geen andere optie. U beslist
zelf wat u belangrijk vindt in uw leven, of u laat anderen beslissen wat het belangrijkst is in uw leven. U stelt prioriteiten, of u leeft onder druk. Men heeft heel snel
de neiging te leven onder de tirannie van het urgente, om dan aan het eind van
de dag te denken: heb ik vandaag werkelijk iets bereikt? Ik heb een hoop energie
gebruikt en heel veel gedaan, maar heb ik iets belangrijks bereikt?” (Rick Warren,
Antwoorden op levensvragen, Medema, 2001, blz. 11-12)
Wat is de focus in mijn leven?
In 2010 bereikte het Nederlands Voetbalelftal de finale van het WK in Zuid-Afrika.
Dit met een ploeg waarvan we tevoren niet gedacht hadden dat ze hiervoor de
kwaliteit bezaten. Wat was het geheim van dit succes? Ik denk dat het er mee te
maken had dat bondscoach van Bert van Marwijk constant hamerde op focus. “De
focus is wereldkampioen worden. We moeten die focus vasthouden.”
Een doel helpt je om je te focussen op wat echt belangrijk is. Dit kan zorgen en
stress over bepaalde activiteiten relativeren. Je maakt je minder druk om de onbelangrijke zaken. We kunnen pas echt ‘leven’ nadat we bewust een doel voor ons
leven gevonden hebben. Tot die tijd ‘bestaan’ we alleen maar.
Juist geloof kan je helpen een doel te vinden wat er echt toe doet. Ik heb er een
boekje over geschreven met de titel: “Onverwachte antwoorden op essentiële
vragen."
Pastoor Franken
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Sabbatverlof
kapelaan Kuik
22 januari gaat kapelaan Stephan Kuik
drie maanden op sabbatverlof.
In deze periode zal pastor Marius
Kuipers de eucharistievieringen van
de kapelaan in het weekend overnemen. Andere pastorale activiteiten
zullen door pastoor Franken en diaken
Osseweijer zoveel mogelijk worden
overgenomen.
Op 17 april komt de kapelaan weer
terug. Dat is vóór Pasen, zodat hij het Paastriduüm van Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Pasen weer met ons kan vieren in onze kerken.
Kapelaan Kuik zal zijn sabbat invullen bij oud-rector Ham van de priester- en
diakenopleiding Bovendonk te Hoeven, waar de kapelaan zijn opleiding gevolgd heeft. Oud-rector Ham woont en werkt nu in Zuid-Brazilië t.b.v. de
vorming van priesters en geeft daar individuele geestelijke en persoonsbegeleiding.
De sabbat van de kapelaan is op voorstel van het Bisdom Rotterdam en met
het oog op zijn persoonlijk en geestelijk welzijn. Kapelaan Kuik heeft met dit
voorstel ingestemd. De periode van de sabbat, van 22 januari tot 17 april, is in
samenspraak met het bisdom en met het pastoraal team afgesproken.
We wensen de kapelaan een gezegende periode toe in Brazilië!

Een korte introductie van pastor Kuipers

'Geloof is niet de
overtuiging dat
God zal doen wat
jij wilt.
Het is de
overtuiging dat
God zal doen wat
juist is'.

Eind juni 2018 is pastor Kuipers verhuisd naar
Voorhout. Na zijn emeritaat in 2005 woonde hij
in Groningen en verleende structureel assistentie in de Sint Martinusparochie: éénmaal per
maand in de St. Franciscuskerk en in de St. Jozefkerk bij de Latijnse liturgie en bij de internationale mis.
Pastor Kuipers werd op 18 juli 1965 gewijd. Daarna was hij kapelaan in Nijmegen.
In 1967 is hij afgereisd naar Oeganda, omdat de bisschop van Kampala had gevraagd om iemand die verstand had van urbanisatie (verstedelijking, de geleidelijke uitbreiding van intensief bewoonde gebieden, als gevolg van bevolkingsgroei,
red.). Hij werd daar kapelaan bij een Oegandese pastoor en later bouwpastoor met
de opdracht een nieuwe parochie te stichten. In 1977 keerde hij terug naar Nederland om Bijbelwetenschappen te studeren. Vervolgens ging hij weer naar Afrika,
nu naar Ghana. Na terugkeer naar Nederland in 1983 werd hij pastoor in het
Noorden: van 1984 tot 1992 in Bedum en van 1992 tot 2005 in Drachten. Daar ging
hij met emeritaat, maar bleef niet stil zitten. Altijd geeft hij gehoor aan een beroep
op hem. Hij gaf in Haarlem cursussen over het Oude Testament aan de priesteropleiding. Voor missen in het hele bisdom van Groningen-Leeuwarden kon men
een beroep op hem doen.
Pastor Kuipers zal de eucharistievieringen in het weekeind in onze parochie
Heilige Willibrordus van kapelaan Kuik overnemen tijdens diens sabbat.
Welkom in onze parochie pastor Kuipers!
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Oriëntatiedag Vronesteyn
Voor wie erover denkt priester of diaken te worden
Zondag 10 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse
huis aan de Vliet ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats
in de kerk.
Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal
bij komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst
weten wat dat inhoudt. Of misschien wil je eens met iemand praten, omdat je
gelooft dat je roeping voelt, maar...
Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priesteren diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de
opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.
Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming,
stages. Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen
worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer. De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.
Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het
priesterschap, de ander voor degenen die meer willen weten over het diaconaat.
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte
Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt?
Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.
Graag tot ziens!
Rector Walter Broeders
M: 06-271 401 17 - w.broeders@bisdomrotterdam.nl
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

DE HEER ZELF gaat voor je uit,
Hij zal je BIJSTAAN
en GEEN MOMENT van je zijde
wijken.
Wees NIET BANG en
laat je door NIETS ontmoedingen.
Deuteronomium 31:8

Foto van de priesterwijding van Daan Huntjens - 2 juni 2018
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Jaar van de Roepingen!
Nieuw themajaar
In het openingsartikel van het kerstnummer van ons bisdomblad 'Tussenbeide'
kondigt mgr. van den Hende een nieuw themajaar aan voor het bisdom Rotterdam.
In 2019 wil de bisschop extra aandacht vragen voor de Kerk als gemeenschap van
geroepenen. Dit jaar zullen we hier op deze pagina aandacht aan schenken.
"De beschaving van liefde begint bij de bekering van ons eigen hart en onze
verzoening met God (Jongeren catechismus Docat - 51). Dan pas kun je structuren
van zonde en onrecht te boven komen, en in solidariteit bouwen aan een beschaving van liefde ( - 102). Daarom hielden we in ons bisdom een Jaar van Gebed. En
het is daarom dat ik in 2019 extra aandacht wil vragen voor onze Kerk als gemeenschap van geroepenen. We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden:
de liefde van Christus uitdragen in woord en daad. Maar dan moeten we eerst
zelf voldoende doordrongen zijn van het evangelie. Pas dan kunnen we ons als
gelovigen door de Heer laten zenden in de wereld, als Kerk in woord en daad
Christus’ liefde meer hoorbaar en zichtbaar maken, voor alle mensen van goede
wil in de wereld van nu."
+ Johannes van den Hende - Bisschop van Rotterdam

Sluit je aan
Heer, zie naar uw Kerk
Uw kudde is uitgedund en verzwakt,
veel van uw kinderen lopen verloren.
Verward door stemmen die twijfel en verdeeldheid zaaien.
Verleid door stemmen die wegen naar geluk voorspiegelen, die dood lopen.
Gewond door angst, verdriet en zorgen,
die geloof en liefde doen bekoelen.
Heer, onze hoop is gevestigd op U
Op uw belofte dat U met uw Kerk zult zijn tot aan het einde van de tijd.
Op uw woord dat U uw Geest zult uitstorten, als wij dat van U vragen.
Op uw verzekering dat U arbeiders zult sturen, als wij U daarom smeken.

Geloofsgesprek
Zie ook het Geloofsgesprek van
zondag 23 december.
Leo Fijen is daarin in gesprek met
onze bisschop Mgr. v.d. Hende
over het Jaar van Gebed en hoe je
wordt geroepen. Ze blikken terug
op het diocesane Jaar van Gebed.
Wat heeft dit gebracht?
“Gebed is er om je steeds weer
open te stellen voor God en de
kracht te ontvangen die je nodig
hebt voor daden van liefde in Gods
Naam”, zegt de bisschop.
En voor dit jaar: “In het je keren
naar het woord van God heb je de
beste start van 2019.”
Te zien via uitzendinggemist.net NPO 1 / KRO.

Heer, hoor ons gebed
De velden staan meer dan ooit wit voor de oogst.
De wereld heeft nood aan uw Woord van waarheid en barmhartigheid.
De Kerk heeft priesters nodig die in uw Naam en uw Persoon uw volk voeden
met de bovennatuurlijke, helende en vergevende kracht
van uw sacramenten.
Heer, wees ons genadig
Wek in het hart van vele jonge mensen het verlangen
U te dienen in hun medemensen.
Schenk nieuwe priesters aan uw Kerk, die willen zijn als U.
Schenk uw Kerk diakens, religieuzen en lekenmissionarissen
die vurig verlangen op weg te gaan om te verkondigen, te bidden en te redden.
Mensen die echt bekommerd zijn om zoekende zielen terug te voeren naar U,
de enige Bron van alle Licht, Leven en Liefde.
Moge Maria, de Moeder van alle mensen en volkeren,
de Moeder heel bijzonder ook van de priesters,
onze machtige Voorspreekster zijn.
Mgr. J.M. Punt - Bisschop van Haarlem-Amsterdam
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis;
kom eens gezellig langs!

Twee films, allebei een aanrader!
In de komende maanden zullen we tijdens de filmavonden weer bijzondere films
vertonen.

Kom ook naar de
inloop-koffie-ochtend;

Op vrijdag 1 februari kijken we naar “Au revoir les enfants”. Een film die speelt
op een Franse kostschool gedurende de Tweede Wereldoorlog. Een vriendschap
tussen een katholieke en een joodse leerling ontstaat, maar wordt ook op de proef
gesteld. De film van regisseur Louis Malle is auto-biografisch. Hij heeft een vergelijkbare situatie meegemaakt waarin het hoofd van de school als een ‘redder’
kan worden gezien.

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 themaochtend waarbij we een speker uitnodigen.
Vanaf 10.00 uur bent u van harte
welkom!

Dinsdagochtend 19 februari is er tijdens de inloop koffieochtend een
bijeenkomst over het Hospice Duinen Bollenstreek te Sassenheim. Een
gastvrij huis voor de laatste dagen
van een leven.
Gastspreker mevr. Evelien van
Duin, manager van het hospice, zal
vertellen over het wel en wee van
dit bijzondere huis.
U bent om 10.00 uur van harte welkom in het Paus Franciscus Huis.

Op vrijdag 1 maart staat de film "Risen" op het programma. We zien de eerste
veertig dagen na de opstanding van Jezus Christus door de ogen van een Romeinse soldaat. Deze soldaat moet in opdracht van Pontius Pilatus onderzoek doen
naar de geruchten over een uit de dood herrezen Joodse Messias en het lichaam
zien te vinden van Jezus van Nazareth om een dreigende opstand in Jeruzalem te
voorkomen. Een vroege paasdetective!
Twee mooie films om naar uit te kijken. We beginnen beide avonden om 19.30 uur
in het Paus Franciscus Huis en de deur gaat om 19.15 uur open.
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De zegen van de Heilige Blasius
Terwijl mensen in deze periode hoestend en proestend op zoek gaan naar honing,
drop of hoestdrankjes, verlangen miljoenen katholieken daarnaast ook naar de
Blasiuszegen. Nu moeten we wel even eerlijk en duidelijk zijn: de Blasiuszegen is
geen magie en garantie dat virussen en infecties buiten de deur blijven worden
niet gegeven. Maar waar gaat het dan wel om?
Allereerst even iets over de heilige waarnaar deze zegen vernoemd is: de heilige
Blasius. Hij werd geboren aan het eind van de derde eeuw en stierf op 3 februari
rond het jaar 316 met nog negen anderen de marteldood. Het was de tijd van de
heftige christenvervolgingen. Bisschop Blasius verschuilde zich in de bossen om
te ontkomen aan de vervolger, terwijl vele mensen naar hem toe kwamen om te
vragen om raad en vooral om door zijn gebed genezen te worden.
Nu komt het vaak voor dat gebeurtenissen uit het leven van Christus terug te
vinden zijn in de beschrijving van heiligenlevens. Zo ook bij de heilige Blasius.
Behalve dat men zieken bij hem bracht om te laten genezen liep hij over het water;
toen hij opgepakt werd door de Romeinse soldaten wilden zij hem in het water
gooien als marteling, maar in het voetspoor van zijn Heer, liep hij over het water
verder. Op 3 februari getuigde Blasius uiteindelijk van zijn geloof tot het einde
toe. Hij werd afschuwelijk gemarteld en uiteindelijk onthoofd.
Hij is met name bekend om het verhaal dat hij een kind van de verstikkingsdood
zou hebben gered. Tijdens zijn gevangenschap stikte een kind in een visgraat.
Blasius, die door de soldaten juist naar zijn executieplaats werd gebracht, zag dit,
zegende het kind en de graat schoot uit de keel van de kleine. Zo werd dit kind
op voorsprak van Blasius door God gered. Hieraan danken we ook onze jaarlijkse
Blasiuszegen. Op zijn feestdag, of de zondag daarbij in de buurt, komen we naar
de priester of diaken die twee gezegende kaarsen gekruisd tegen de keel houdt
terwijl hij ons zegent met de woorden: “Op voorspraak van de heilige Blasius,
bisschop en martelaar, bescherme God u tegen keelziekten en alle andere kwalen.
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.”

De Eerste Heilige
Communie
De Eerste Communievoorbereiding
gaat weer beginnen.
In tegenstelling tot eerdere berichten
zullen er dit jaar twee Eerste Communievieringen zijn:

Op 19 mei in de
St. Agathakerk in Lisse
en op 2 juni in de
St. Jozef en Martinuskerk in Hillegom.
Bij elkaar is het weer een gezellige
groep kinderen.
We gebruiken al weer een tijdje het
project 'Blijf dit doen!', ook dit jaar
zullen we ermee aan de slag gaan.

Nogmaals het is geen magie, daar geloven we als christenen niet in. Nee, meer
nog gaat het om vertrouwen. We erkennen dat wij het leven niet naar onze hand
kunnen zetten en daarom komen we naar God om te vragen ons te beschermen.
We drukken hiermee uit dat ons leven in Zijn hand ligt. Aan Hem vertrouwen we
ons toe. Het gaat dus eigenlijk niet alleen om de vraag om bescherming tegen
ziekte, maar meer nog is het een geloofsbelijdenis: bij Hem zoeken we genezing.
Bij Hem zoeken we het geluk, want Hij is de weg, de waarheid en het leven zelf!

Mocht je het leuk vinden om mee te
werken aan deze voorbereiding: de
werkgroepen kunnen altijd versterking gebruiken!
Daarnaast willen we je vragen om de
kinderen en hun ouders te begeleiden
met gebed. Zo kunnen we ook met
elkaar verbonden zijn.

De heilige Blasius, die op God vertrouwde en uiteindelijk zijn leven voor Hem gaf
spreekt nu voor ons te beste en bidt voor ons behoud naar lichaam en ziel.

De Blasiuszegen wordt gegeven direct na de H. Mis van
zaterdag 2 of zondag 3 februari.
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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
4e zondag door het jaar
zaterdag 2 februari - 19.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: vicaris-gen. T. Visser
m.m.v. In Conspectu Angelorum
5e zondag door het jaar
zaterdag 9 februari - 19.00 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Carnavalsmis
Al een aantal jaar een traditie en ook dit jaar zal deze weer plaatsvinden:
De Carnavalsmis in de H.H. Engelbewaarderskerk op zaterdag 23 februari.
De Raad van Elf inclusief Prins Carnaval zullen acte de présence geven en er zal
muzikale ondersteuning zijn van de Pretnoten, die op een aantal momenten carnavalshits zullen spelen. De misgezangen en liederen zullen worden gezongen
door het Actaeakoor onder leiding van Chris Borst. Een mooie mix!
Tijdens de mis is er Kinderwoorddienst.
Bij Carnaval hoort ook verkleden; als je dat leuk vindt kan dat uiteraard.
Degenen die deze mis al kennen zijn er heel enthousiast over, dus als u nog nooit
geweest bent zien we u graag!

6e zondag door het jaar
zaterdag 16 februari - 19.00 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
m.m.v. In Conspectu Angelorum
7e zondag door het jaar
zaterdag 23 februari - 19.00 uur
Carnavalsmis
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Actaea
8e zondag door het jaar
zaterdag 2 maart - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Kerkenveiling H.H. Engelbewaarderskerk 2019
Rondom de feestdagen waren er in de Engelbewaarderskerk diverse mooie vieringen bij te wonen, zoals het optreden van het Katwijks Christelijk mannenkoor
“Jubilate”, de kerstsamenzang met medewerking van de Torren en de Bollenmina’
s en natuurlijk de Kerstvieringen. Al deze vieringen werden druk bezocht in onze
mooi versierde kerk.

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
2 februari

Kroniek
Periode 3 december - 7 januari
Geen meldingen
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Inmiddels zijn de feestdagen achter de rug en is de kerkenveilingcommissie druk
bezig met de voorbereidingen voor de jaarlijkse kerkenveiling die dit jaar op17
meizal worden gehouden. Behalve een goede voorbereiding zijn we ook afhankelijk van een goede opkomst die avond. Daarom wordt uw aanwezigheid zéér op
prijs gesteld, zodat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat het gebouw en het
gemeenschapsgevoel in stand wordt gehouden.
Noteert u daarom alvast de datum in uw agenda:
Vrijdag 17 mei 2019 aanvang 20.00 uur.
Die avond bent u van harte welkom in hotel-restaurant-café-zalen de Engel,
Heereweg 386 te Lisse - de Engel
Tot dan.
Kerkenveilingcommissie H.H. Engelbewaarderskerk

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

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

Kinderwoorddienst

Liturgisch rooster

Periode 3 december - 7 januari

Hallo allemaal!

Heilig Doopsel

Zondag 3 februari is er weer kinderwoorddienst! We vieren dan het feest
van de Heilige Agatha. Na de Mis is er
gelegenheid om de Blasiuszegen te
ontvangen.

Heilige Agatha
zondag 3 februari - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Kroniek

22 december
Mateo Goedemans
(in Ecuador te Quito)

Overleden
4 december
Toos Hoogervorst (93)
WZC Meerleven Bennebroek
6 december
Frans Beelen (82)
WZC Berkhout

Ook op zondag 3 maart zijn alle kinderen van de basisschool welkom bij de
kinderwoorddienst.
Tot dan!

10 december
Harry Fennes (78)
Berkhoutlaan 41
29 december
Henk Netz (93)
Vivaldistraat 49
1 januari
Jan Heemskerk (91)
Van Matenesselaan 15

5e zondag door het jaar
10 februari - 10.00 uur
Gezinsviering
celebrant: pastor M. Kuipers
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. de Bollennootjes
6e zondag door het jaar
17 februari - 10.00 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
m.m.v. Canticum Novum
7e zondag door het jaar
24 februari - 10.00 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
m.m.v. Canticum Novum
8e zondag door het jaar
3 maart - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Feest van St. Agatha
Agatha was, volgens de legende, een beeldschone jonge christenvrouw uit Catania
op Sicilië.
Omdat ze weigerde de minnares te worden van een landvoogd liet hij haar vreselijk martelen. Zo meende hij haar te kunnen dwingen om haar geloof te verzaken.
Toen dat niet lukte sneed men haar de borsten af en toen ook dat niets hielp, liet
hij haar doden door haar over brandende kolen te trekken.
Ze is een van de allereerste heiligen van de Kerk. De naam Agatha is Grieks: γαθος
(agathos) betekent de goede.

Op 3 februari vieren wij het feest van St. Agatha,
patroonheilige van de St. Agathakerk.

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
3 en 17 februari
én elke dinsdag
in het Paus Franciscus Huis.
Elke donderdag en vrijdag in de
keuken van de pastorie.
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H. Hart van Jezuskerk
Op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur
Openingstijden secretariaat: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur
Bankrekeningnummer: NL 39 RABO 03281 15 142
Voor uw kerkbijdrage: NL 48 RABO 03881 15 009

Liturgisch rooster

Beste inwoners van het Duinknijnenrijk

4e zondag door het jaar
3 februari - 9.30 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastor M. Kuipers
m.m.v. het Dames- en Herenkoor

De bekendmaking van ons Prinsenpaar op 10 november was voor onze commissie
het startsein een eerste bijeenkomst te plannen om in grote lijnen te bespreken hoe
we de carnavalsmis gaan invullen. Het enthousiasme is er nog steeds, om het
weekend voor het grote carnaval, te beginnen met een carnavalsmis.

5e zondag door het jaar
10 februari - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken

Dit jaar voor de 25e keer en wel op zondag 24 februari om 11.00 uur in onze H.
Hart van Jezuskerk. We proberen altijd samen met het Prinsenpaar een mooi thema
te zoeken voor de viering. Dit jaar is gekozen voor 'Geluk', een prachtig thema
wat we ook in de viering tot uiting willen brengen.

6e zondag door het jaar
17 februari - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
7e zondag door het jaar
24 februari - 11.00 uur
Carnavalsmis
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. 'de Duinknijnen'
8e zondag door het jaar
3 maart - 9.30 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
m.m.v. het Dames- en Herenkoor

Kroniek
Periode 3 december - 7 januari

Overleden
21 december
Johanna Geerlings - van Dril (93)
WZC Berkhout, Lisse
24 december
Simon Verdegaal (84)
Zoeterwoude
30 december
Siem van Haaster (91)
WZC Munnekeweij,
Noordwijkerhout
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We zijn natuurlijk heel trots dat we weer kunnen rekenen op ons eigen Carnavals
gelegenheidskoor, bestaande uit dames en heren. Berry v.d. Bercken zal ons koor
dirigeren en Heidi neemt de muzikale ondersteuning voor haar rekening. We
hopen ook weer te kunnen rekenen op een prachtig muzikaal intermezzo o.l.v.
Corrie Oostenrijk. Prins Murphy, Prinses Marli en Jeugdprins Zaesar met zijn
Prinses Cleopatra zullen natuurlijk ook hun steentje bijdragen aan deze feestelijke
viering.
Wij prijzen ons gelukkig met de medewerking van zoveel leden en hopen natuurlijk ook op uw aller aanwezigheid.
Bij deze nodigen wij U dan ook van
harte uit deze carnavalsmis met ons
mee te vieren.
Namens de commissie,
Marga Stroombergen

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

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

Kinderwoorddienst ook
voor jou!
Na een geslaagde kinderwoorddienst
op 6 januari met drie echte wijzen houden we in februari weer een bijzondere
kinderwoorddienst.
Ben je benieuwd naar wat het verhaal
van die dag ons vertelt en wat we gaan
knutselen, kom dan ook naar de kerk op
zondag 24 februari om 11.00 uur.

Mooie verhalen bij de Peuterkerk, kom ook luisteren!
Het afgelopen jaar is een aantal kinderen gedoopt in de St. Jozef en Martinuskerk. Op zondag 13 januari zijn zij met hun ouders naar de kerk gekomen en
hebben van de kapelaan de gezinszegen ontvangen. Ook hebben deze jonge gezinnen toen kennis gemaakt met de Peuterkerk: een bijeenkomst waar ouders met
de jongste kinderen, van 2 t/m 5 jaar, samen de rituelen van de kerk beleven, op
een manier die bij de kleintjes past. Zo leren de peuters hoe ze een kruisteken
maken of wanneer je een kaarsje aan kan steken. In iedere bijeenkomst wordt er
samen gezongen, en kijken en luisteren we naar een mooi verhaal uit de bijbel.
De komende periode staat er een bijeenkomst gepland op zondag 3 maart 9.30
uur. Met oudere broers en zussen, van 6 t/m 11 jaar, gaan we naar een aparte
ruimte om daar nieuwe dingen te leren over de kerk en over wat er in de kerk te
zien en te horen is. Bent u een jong gezin dan nodigen wij u van harte uit om eens
een kijkje te komen nemen.

Kroniek
Periode 3 december - 7 januari

Overleden
4 december
Tinie Apswoude - Zwetsloot (87)
Groot Veenenburg 113
1 januari
Jan Vleut (80)
Olympus 65
4 januari
Theo Peters (75)
Herenweg 244, Noordwijkerhout

Droomland

Liturgisch rooster
4e zondag door het jaar
zaterdag 2 februari - 19.00 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
zondag 3 februari - 11.00 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
5e zondag door het jaar
zaterdag 9 februari - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dameskoor
zondag 10 februari - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Parochiekoor
6e zondag door het jaar
zaterdag 16 februari - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
zondag 17 februari - 11.00 uur
Gebedsviering Samen Kerk
voorganger: Marjo Lommerse
m.m.v. het Dameskoor
7e zondag door het jaar
zaterdag 23 februari - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 24 februari - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor
8e zondag door het jaar
zaterdag 2 maart - 19.00 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
zondag 3 maart - 11.00 uur
celebrant: pastor M. Kuipers

Op zondag 17 februari is om 11.00 uur
een viering met mensen met een verstandelijke beperking.
De werkgroep Samen Kerk heeft het
thema van deze viering 'Droomland'
genoemd, naar een favoriet lied van een
van de mensen met een beperking. Het
dameskoor zal de viering van Woord en
Gebed muzikaal ondersteunen. Voorganger is Marjo Lommerse.
Na afloop wordt er gezamenlijk koffie
gedronken in de kerk. Graag tot ziens.

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag + zondag.
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Nieuw boekje
veertigdagentijd
De (sociale) media overstelpen ons
met informatie. Technisch is het zo
knap dat onze aandacht voortdurend
geboeid wordt. One-liners en compacte informatie geven je het idee dat
je goed geïnformeerd bent. Maakt
deze vloed van informatie ook dat
mensen meer nadenken? Of vergroot
het alleen maar de passiviteit ? Onze
aandacht wordt zo voordurend vastgehouden en gericht op zaken die
voorbijgaan. Onze aandacht wordt
zelden gericht op God en zijn liefde.
In onze tijd is het daarom extra hard
nodig te lezen en te bidden over je
geloof. Om u te helpen heb ik, net als
vorig jaar, een boekje geschreven met
voor elke dag van de komende veertigdagentijd een kort stukje. De titel:
Onverwachte antwoorden op essentiële vragen.

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 reden
om op bedevaart naar Lourdes te gaan. Je kan stellen dat pelgrims in Lourdes
energie opdoen, steun vinden in het geloof en verrijkt weer terugkomen.
Ook dit jaar bent u in de gelegenheid om mee te gaan en wel van 6 t/m 11 september 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.
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.
Zaterdag 2 februari na de viering in de H.H. Engelbewaarderskerk zal er een informatiebijeenkomst zijn. Op onze andere lokaties komen de presentaties in de
mei-maand. U hoort hier nog van.
Voor verdere informatie en aanmelding kunt u kontakt opnemen met:
Gerry van der Helm - 420835 na 17.00 uur of via de e-mail: gerryvdhelm@hetnet.nl
In onze kerken komen mensen samen om God én elkaar
te ontmoeten in de vieringen en daarna elkaar te bemoedigen en te inspireren. De kerk is meer dan een 'stapel
stenen', zij is het huis van een actieve geloofsgemeenschap
waar iedereen terecht kan. Het geloof verbindt!

Op de voorkant van het boekje treft u
een icoon aan. Deze is om naar te kijken, bij te bidden en om rust te vinden
wanneer u het stukje gelezen hebt.
De boekjes worden het weekeind
van 2 en 3 maart in alle kerken uitgedeeld. Ze liggen daarna ook achterin de kerk zodat u ze altijd mee kunt
nemen.
pastoor Franken
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Natuurlijk hebben wij uw financiële bijdrage nodig;
daarom brengen we graag de Actie Kerkbalans 2019
onder uw aandacht. Houdt uw brievenbus in de gaten!
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 pastoraal team en natuurlijk het onderhoud van de kerken en de begraafplaatsen.

Mogen we (weer) op uw bijdrage rekenen??
Berkhout

Bloemswaard

Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 2, 9, 16 en 23 februari
2 maart

Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 3 en 17 februari
3 maart

Lisse - Hillegom - De Zilk

Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal

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

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

www.uitvaartuitendaal.nl

Maria van Lourdes
en Bernadette Soubirous
Maria en Bernadette zijn door een bijzonder verhaal met elkaar verbonden. Bernadette, een arme molenaarsdochter, is
vaak ziek en geld om naar school te gaan is er niet. Op 11
februari 1858, als Bernadette samen met andere meisjes hout
sprokkelt, kan ze de groep niet bijhouden en blijft ze achter.
Ze is astmatisch, een gevolg van een cholerabesmetting enige
jaren eerder. Plotseling hoort ze geruis. Bernadette schrikt op
en ziet een dame verschijnen.

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

Winter 2019 - jaargang 9 - editie 5
Wil'skracht is een uitgave van de parochie Heilige Willibrordus.

Het blijft niet bij deze ene manifestatie. Pas na een aantal
keren durft Bernadette te vragen wie de verschijning is. De
dame antwoordt: "Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis". Tijdens een van de verschijningen vraagt Maria haar om op de
plek, een grot bij Lourdes in de Pyreneeën in Frankrijk, een
kapel te laten bouwen.
Inmiddels is het kleine gebouw vervangen door een grote
kathedraal. Lourdes is nu een beroemde bedevaartplaats met
zes miljoen bezoekers per jaar. Vele duizenden bedevaartgangers geloven dat het water uit de bron bij de grot geneeskrachtig is.

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: H. Blasius - diaken I. Osseweijer
Verder in deze editie foto's van o.a. Marianne Heemskerk,
Peter van Mulken, Thom Oosterveer, Kerkfotografie
en Angela Heemskerk
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Geef
voor
je kerk

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

Sinds 1902

Grafmonumenten
& Urnen

Geef voor je kerk.
Zodat jouw kerk kan
geven aan anderen.

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

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

persoonlijk
betrokken
stijlvol

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

