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Wil’skracht

Parochie Heilige Willibrordus

Parochiegegevens
Centraal Secretariaat; Heereweg 277, 2161 BH LISSE, 0252 418870, sec@rkwb.nl
Paus Franciscus Huis; Heereweg 271, LISSE
Voor uitvaart of ziekenzalving 06 33865955
Pastoor R. Franken; 0252 413330 - pastoor@rkwb.nl
Kapelaan S. Kuik; 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

Van de bestuurstafel
Nu het nieuwe jaar al weer 6 weken onderweg is, zijn er diverse punten vermeldenswaardig en komen er ook nu weer de nodige zaken aan de orde die uw
aandacht verdienen:
1) De Ontbijt Alpha, als vervolg op de Alpha van afgelopen najaar, is wederom
een succes. Voor deze bijeenkomsten in het Paus Franciscus Huis hebben zich 19
mensen aangemeld.
2) In januari is Kapelaan Kuik vertrokken voor sabbatverlof naar Brazilië. Wij
hopen en bidden uiteraard dat hij weer helemaal uitgerust en toegerust terug komt.
3) Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe en verbeterde website voor onze parochie. In de volgende Wil’skracht zullen we hier nader aandacht aan schenken.
Ook willen we u oproepen voor zowel de website als Wil’skracht foto’s en kopij
aan te leveren zodat we beide media levendig kunnen houden.
4) In Hillegom staat er het nodige te gebeuren rondom de aanstaande overdracht
van de Jozefkerk als ook de opknapbeurt van de omgeving van de St. Jozef &
Martinuskerk. Hierover leest u meer in deze Wil’skracht op pagina’s 6 en 13.

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
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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Een Fraai Voorjaar en Gezegende en Inspirerende Veertigdagentijd gewenst !
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Kopij voor de editie voor de Wil'skracht voor Pasen, die zal doorlopen t/m
26 mei, ontvangen we graag uiterlijk op 25 maart 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!

In dit blad onder meer.....
4. Zaterdagavondviering
5. Jozeffeest

Oefening baart kunst

7. Kom eens gezellig langs!

In mijn vorige parochie had ik eens een keer een gesprek met één van de zangers
van het koor. Hij vertelde me dat voor een mooi meerstemmig gezang van vijf
minuten met Kerst of Pasen al gauw een paar uur repetitie nodig is. Hij vond dat
niet erg. Hij had die tijd er graag voor over. Het deed me goed om dat te horen.
Ik vroeg me wel af of alle mensen die op zo’n hoogtijdag naar de kerk komen zich
realiseren hoeveel tijd er door de zangkoren gestoken wordt in repetities. Een
mooi gezongen Mis ontstaat niet vanzelf. Daarvoor is oefening nodig. Oefening
heb je nodig voor meer dingen. Een collega van mij gaat met pensioen. Hij volgt
nu een cursus om te leren omgaan met de vrije tijd die hij krijgt.
Het leven gaat zo vlug
“Ja”, zei ooit iemand tegen me, “We gaan naar school. We volgen opleidingen. We
stoppen in zulke zaken veel tijd en energie. Maar wat echt belangrijk is in het leven
komt soms onder druk te staan. Je maakt je druk over van alles en nog wat. Jaren
later zeg je: ik snap niet dat ik me daar toen zo druk over gemaakt heb. En ondertussen kom je vaak niet toe aan wat echt belangrijk is. Bijvoorbeeld een goed gesprek met je vrouw of man, met je vrienden of je kinderen. Want het leven gaat al
zo vlug. Hoe komt het toch dat de echt belangrijke dingen zo vaak op de achtergrond raken?”

9. Een avondje stappen...
10. Palmpasen
11. Nachtelijke aanbidding
13. Lokaal bericht Hillegom

En verder;
- rommelmarkt
- snuffelmarkt
- inzamelingen
Voor elk wat Wil's in onze
hoopvolle parochie in
het hart van de Bollenstreek!
Veel leesplezier!

Hoe komt het dat de belangrijke dingen vaak op de achtergrond raken?
Woensdag 6 maart is het aswoensdag en daarna begint de
veertigdagentijd.
De eerste zondag van de veertigdagentijd horen we dat
Jezus de woestijn in gaat. (Lc
4,1-13) In de woestijn wordt
hij bekoord door de duivel. Als
je het verhaal leest, zit de bekoring misschien wel juist
hierin: Dat je als mens de echt
belangrijke dingen op de achtergrond laat verdwijnen. Jezus krijgt in de woestijn
een oefening om dat niet te doen. Want het is Zijn zending om van de echt belangrijke dingen te vertellen.
Zoals het onze opdracht mag zijn in de veertigdagentijd eens stil te staan. We
mogen tijd nemen om in de stilte naar God te luisteren. Om uit te vinden wat ons
leven echt de moeite waard maakt. Want als we dat niet doen raken deze zaken
zo gemakkelijk op de achtergrond. Oefening baart ook hier kunst.
Als je nadenkt over deze dingen kom je ook bij de dingen die je anders had willen
doen in je leven. We mogen deze zaken bij God brengen in het sacrament van
Boete en Verzoening. Want wij mogen geloven in een God die
mild en barmhartig is. Wij zijn van Hem met al ons kwaad. Dat
heeft Hij ons op Goede Vrijdag laten zien. De veertigdagentijd is
bij uitstek de tijd om dat te ervaren.
Moge deze veertigdagentijd in alle opzichten een goede voorbereiding zijn op het Paasfeest.

Ga je mee vissen?
Ze waren vissers en
hielden van deze baan,
totdat Jezus hen riep
om mee te gaan.
Zo werden ze drie jaren in
het Woord onderwezen,
en zagen hoe Jezus vele
zieken had genezen.
Totdat ze op een dag
zelf de opdracht kregen,
om vanaf nu vissers der
mensen te mogen wezen.
Deze taak wil de Heer ons
mensen nu ook nog geven,
om anderen te vertellen
van het echte Leven.
Zo mogen we steeds
weer gaan vissen,
om hen te bereiken
die Jezus nog missen.
Janneke Troost

Pastoor Franken
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In het uur van onze dood (1)
Joseph Louis Bernardin was een Amerikaanse kardinaal. Begin 1995 wordt hij
geconfronteerd met kanker aan de Pancreas. Er volgt een operatie, maar na vijftien
maanden keert de kanker weer terug. In de laatste twee maanden van zijn leven
beschrijft hij in het boekje ‘In vrede’ hoe hij de laatste fase van zijn leven beleeft.
Het werd een bestseller!

Zaterdagavondviering
onder druk…
In Hillegom wordt de Eucharistie
gevierd op zaterdagavond om 19.00
uur en op zondagochtend om 11.00
uur of 9.30 uur. De H. Mis op zaterdagavond kent doorgaans zo’n twintig tot veertig bezoekers. Zeker de
herdenkingsvieringen op de tweede
zaterdagavond van de maand hebben
een belangrijke functie. Dat willen we
niet missen! Maar de zaterdagavondviering staat serieus onder druk.
Voor onze twee ‘weekendkosters’ is
het werk te veel om de zaterdagavondviering in de toekomst te kunnen behouden. Daarom volgt hier een
laatste oproep:
Komt u op zaterdagavond graag in
de kerk? Dan vragen we u nadrukkelijk het kosterschap te overwegen.
Het gaat in beginsel om één zaterdagavond in de maand, maar meer is
mogelijk en ook wenselijk.
Daarnaast zijn er ook dringend kosters nodig voor de zondagsviering.
Het zou fantastisch zijn als u ook voor
deze vieringen beschikbaar bent. Hoe
meer mensen er zijn, hoe meer het
werk verdeeld wordt.
Met elkaar vormen we immers onze
gemeenschap!
Helpt u mee de zaterdagavondviering in stand te houden? En wilt u zich
ook inzetten voor de zondagsvieringen? Voor meer informatie, of een
keertje op proef meedraaien:
lchillegom@gmail.com

Henri Nouwen werd geboren in Nijkerk op 24 januari 1932. Al vroeg voelde hij
zich geroepen tot het priesterschap. In 1957 werd hij gewijd tot priester van het
aartsbisdom Utrecht. Nouwen was een rusteloos mens. Hij verlangde er intens naar zich
geborgen te weten. Misschien spreekt hij moderne mensen juist daarom wel zo aan en is hij
één van de meest gelezen spirituele auteurs uit
onze tijd. Hij schrijft op een persoonlijke en zeer
herkenbare wijze. Zijn boeken zijn over de hele
wereld vertaald en uitgegeven.(2 miljoen exemplaren in 22 talen)
De dood als vriend??
Ik begin met een citaat uit het boekje van Joseph Bernardin. Het is het moment dat
hij Henri Nouwen ontmoet.
“Vorig jaar juli gebeurde er iets veelbetekenends. Henri Nouwen, een priester met
wie ik al meer dan vijfentwintig jaar bevriend ben, kwam mij een bezoek brengen.
Hij moest een lezing geven in de buurt van Chicago en vroeg of hij me kon komen
opzoeken. ‘Ja, heel graag,’ zei ik. We hadden een ontmoeting van meer dan een
uur en hij bracht een van zijn laatst verschenen boeken mee, ‘Met de dood voor
ogen’. We spraken over dat boek en ik herinner mij voornamelijk dat hij zei hoe
belangrijk het was om de dood te zien als een vriend, meer dan als een vijand.”
(Joseph Bernardin, In vrede, Tielt 1998, blz. 120-121)
Geloven dat de dood een overgang is
Een gelovige is iemand die gelooft dat de dood een overgang is naar een volgend
leven. Joseph Bernardin beschrijft hoe het gesprek met Henri Nouwen hem helpt.
Het neemt iets van zijn paniek en angst voor de dood weg. Hij schrijft hierover:
“Hoewel dat altijd al mijn gelovige visie was geweest moest ik er op dat moment
toch door iemand aan herinnerd worden, want ik was doodmoe van de bestralingen. ‘Het is zo simpel,’ zei hij, ‘als je bang bent en in paniek en je praat met een
vriend, dan worden die angst en paniek minder, ze kunnen zelfs verdwijnen. Als
je ze ziet als een vijand, dan ben je geneigd ze te ontkennen en er zo ver mogelijk
vandaan te lopen. Gelovigen, mensen die geloven dat de dood de overgang is van
dit leven naar eeuwig leven, zouden de dood moeten zien als een vriend.’ Dit
gesprek heeft mij erg geholpen.” (Joseph Bernardin, In vrede, blz. 120-121)
Het klinkt mooi. Maar ik weet niet of ik dat zelf zou kunnen: de dood zien als
een overgang.
Hoe doe je dat? Kan dat wel? Is het niet vreselijk moeilijk? Het is zo onzeker allemaal. Niemand kan je vertellen hoe het gaat of wat er gebeurt. Niemand kan met
je meegaan. Je gaat helemaal alleen. Of niet?
Ik wil er eigenlijk helemaal niet aan denken. En toch zijn dit heel belangrijke
vragen. Want het is het enige waarvan we zeker weten dat het ons allemaal
overkomt.
Daarover gaat deze serie artikelen.
Wordt vervolgd.
Pastoor Franken
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"Ik nodig u uit om mee te doen aan een nieuw
diocesaan themajaar: het Jaar van de Roepingen"
Het Jozeffeest
"Als kerk hebben we de opdracht om geïnspireerd naar
buiten te treden en naar anderen toe te gaan. We zijn geroepen om in ontmoeting en gesprek voortdurend de kans te
benutten om te vertellen over
de liefde van God. In en vanuit
de Kerk heeft ieder van ons een
missionaire taak. We zijn geroepen om het geloof, de hoop
en de liefde die wij ontvangen hebben, niet alleen voor onszelf te houden maar
daadwerkelijk uit te dragen. Ieder van ons heeft een aandeel in die zendingsopdracht van de kerk. Wat komt daarvan terecht in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven?"
Zo schrijft onze bisschop J. van den Hende in zijn brief aan alle parochies van
ons bisdom Rotterdam.
"Regelmatig is in de Nederlandse media aandacht voor onze Katholieke Kerk.
Meerdere keren klinkt dan de vraag: waarom loopt het aantal katholieken zo terug,
waarom gaan er minder mensen naar de kerk op zondag? Deze vraag laat mij en
ook u niet zomaar los. Maar in 2019 zou ik de vraag willen omdraaien.

Op zondag 24 maart wordt in de
St. Jozef en Martinuskerk het Jozeffeest gevierd, ter ere van St. Jozef,
bijgenaamd de Timmerman, een van
de patronen van deze kerk.
De viering begint op de gebruikelijke
tijd om 11.00 uur. Voor deze viering
is er een gelegenheidskoor die de
Princeps Pacis Mis van William Lloyd
Webber zingt. U bent van harte welkom om mee te zingen. Aanmelden is
niet nodig. De repetities zijn elke
donderdagavond van 19.30 tot 20.30
uur in de kerk.
Voor de kinderen van 4 tot en met 12
jaar is er een kinderwoorddienst en na
afloop van de mis is er koffie of thee
met iets lekkers. Wij nodigen u van
harte uit voor deze viering.

Als uw bisschop zou ik op een meer positieve manier twee vragen aan u willen
stellen: (1) waarom gaat u / ga jij wél naar de kerk op zondag? En (2) waarom is
het de moeite waard en belangrijk om naar de kerk te blijven gaan? De eerste vraag
doet een beroep op onze eigen geloofsbeleving: waarom gaan we eigenlijk? De
tweede vraag roept ons op tot getuigenis: namenlijk durven we aan anderen uit
te leggen en kunnen we aan anderen laten zien dat het de moeite waard is om te
geloven in God en ons in de kerk door de Heer te laten voeden?
Door het sacrament van de doop zijn wij verbonden met de levende Heer, en door
de doop maken wij deel uit van de Kerk, het lichaam van Christus, geroepen om
een netwerk van geloof en liefde te zijn in de realiteit van de wereld van vandaag.
Zijn we in staat om ons geloof te bewaren als een kostbare schat, en hebben wij de
moed om de rijkdom van Jezus' blijde boodschap door te geven aan andere
mensen en aan nieuwe generaties?
Als bisschop nodig ik u uit om in de loop van dit kalenderjaar aandacht te hebben
voor het Jaar van de Roepingen, om bisdombreed stil te staan bij de roeping die
we van de Heer ontvangen hebben, als gemeenschap en persoonlijk. Laten we
bidden dat we in ons hart steeds ruimte maken en vinden voor Christus, opdat
de Heer onze woorden en daden blijft inspireren en leiden, en wij elkaar stimuleren en steunen in onze gemeenschappelijke en persoonlijke roeping ten dienste
van de Kerk als een netwerk van liefde.

Graag vraag ik uw gelovige aandacht voor het Jaar van
de Roepingen om uiteindelijk samen en persoonlijk
van harte te kunnen zeggen: Heer, hier ben ik."

Gebed tot de H. Jozef
Sint Jozef,
voedstervader van het goddelijk
Kind en daarom beschermheilige
ook van de mystieke Christus,
de kerk: wij bidden u geleid haar
veilig naar overwinning en vrede
door al de stormen en vervolgingen
van onze tijd. Amen.

5

Wil’skracht

Parochie Heilige Willibrordus

Paasproeverij!
Vorig jaar hebben we als parochie voor het eerst meegedaan
aan een initiatief van de landelijke Raad van Kerken in Nederland: Back to Church Sunday (of in goed Nederlands:
Kerkproeverij).

Snuffelmarkt Jozefkerk
Sinds lange tijd staat de Jozefkerk
leeg en binnenkort wordt de kerk
overgedragen aan de projectontwikkelaar. Op dit moment gebruikt
de voedselbank deze ruimte. Deze
organisatie heeft, in samenwerking
met de gemeente, een nieuw onderkomen gevonden.
De attributen die deel uitmaken
van de eredienst zijn destijds overgebracht naar de St. Martinuskerk
en zijn behouden voor de parochie.
De laatste overgebleven zaken,
zoals enkele beelden en het tabernakel, zullen overgedragen worden
aan het Bisdom Rotterdam. Via het
depot in Voorhout zullen zij een
weg vinden naar andere parochies.
Er is door meerdere personen binnen de parochie zorgvuldig gekeken naar wat wel en niet afgestaan
wordt. Zo zullen het Jozefbeeld, het
Heilig Hartbeeld en het beeld van
de Heilige Willibrordus een andere
plek binnen onze parochie krijgen.
Toch blijft dan nog een aantal goederen achter die te koop aangeboden worden aan de parochianen.
Hiervoor wordt, in de Jozefkerk,
een snuffelmarkt georganiseerd op
zaterdag 23 maart van 10.00 tot
15.00 uur.
U bent hier van harte welkom.

We hebben dat herhaald op 15
en 16 september 2018 en met
Kerstmis! We gaan dit ieder
jaar doen met Kerstmis en
Pasen. Dan is de drempel namelijk veel lager en is het makkelijker mensen uit te
nodigen.
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 gaat 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).
Tips voor als u het spannend vindt iemand uit te nodigen
De Back to Church Sunday is enorm succesvol in de Engelstalige wereld! Maar
het is best wel spannend om iemand uit te nodigen. Daarom heb ik voor u een
aantal tips. Want wat je zeker niet wilt is drammerig overkomen.
- 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 Pasen mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden.
Het is dan zo sfeervol in de kerk. Zo’n paaswake met al die lichtjes is heel bijzonder.'
- Nodig persoonlijk uit
Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een email of een briefje door de brievenbus.
Dus pak de telefoon of spreek iemand aan. Misschien moet je een drempeltje over,
maar realiseer dat door dit te doen, je hiermee ook de drempel verlaagt voor de
ander om (weer) eens naar de kerk te gaan. Mensen zijn namelijk eerder geneigd
naar een dienst of viering te gaan als ze iemand kennen met wie ze mee kunnen.
- In alle vrijheid
‘Succes’ is niet af te meten aan of mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.
Het gaat er om dat we mensen uitnodigen. Mensen hebben alle vrijheid om hier
‘ja’ of ‘nee’ op te zeggen. Het is belangrijk om dat te benadrukken.
U krijgt ook weer een speciaal ontworpen kaartje waarmee u mensen persoonlijk
kan uitnodigen. (Zie afbeelding hiernaast)
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis;
kom eens gezellig langs!

Presentatie Amsterdamse Waterleidingduinen

Liturgie uit het Oosten

Het duingebied tussen Zandvoort en Langevelderslag is een beschermd natuurmonument, rijk aan flora en fauna. Naast prachtige landschappen vind je er ook
een aantal fraaie voorbeelden van Nederlands (groter) wild. De vele damherten
zijn bij iedereen wel bekend en ook een vos kun je daar tegenkomen, verder konijntjes en veel soorten vogels. Dominee Annelies Moolenaar van de Gereformeerde Kerk 'de Klister' kent dit gebied en haar bewoners als geen ander. Dinsdagochtend 12 maart geeft zij hierover een presentatie.
U bent om 10.00 uur van harte welkom.

Op 7 april zal in de St. Agathakerk een
Eucharistie worden gevierd volgens
de Byzantijnse ritus. Het is de wijze
van liturgie vieren zoals de Orthodoxe en andere Oosterse kerken gewend zijn te doen. Het is een vorm
van Liturgie die ook op veel plaatsen
binnen de Rooms-katholieke Kerk
wordt gevierd.

Verslag Wereldjongerendagen
Na een lange reis van ongeveer 11 uur
vliegen en 6 uur in de bus, kwamen wij
op 15 januari rond 02.00 uur plaatselijke
tijd aan in Panama. Ook al was het midden in de nacht, er stonden veel Panamezen ons op te wachten met muziek en
dans: één en al vreugde! Het was bijzonder om mee te maken hoe gastvrij de
Panamezen waren.
Tijdens de eerste week hebben wij tijd gehad in onze deelgroep en in onze
streamgroep. Ook zijn wij in groepjes naar gezinnen geweest, waarvan een familielid ziek is. De omstandigheden waar de zieke mensen in leven, zijn slecht. Het
was aangrijpend om te zien. Ook hebben wij een avond van barmhartigheid gehad,
waar wij het sacrament van boete en verzoening hebben ontvangen. Dit was mooi.
De tweede week kwamen wij aan in Panama- stad. Wij verbleven buiten de stad,
in een dorp in de bergen. Dinsdag was de openingsmis. Het was zó gaaf om met
jongeren van zoveel verschillende landen de Mis te vieren! Woensdag zijn wij naar
het Panamakanaal geweest. Donderdag kwam de paus aan. Zijn toespraak was
inspirerend. Vrijdag hebben wij de kruiswegstaties gebeden met de paus. Dit was
mooi. Zaterdag liepen wij naar het veld, waar wij aanbidding hadden, gingen
overnachten en de volgende dag de slotmis vierden. Wij hadden onze plaats in
het tweede vak van voren.
Tijdens deze Wereldjongerendagen, vooral tijdens de aanbidding en de slotmis
op het veld, hebben wij voor uw intenties gebeden. Wij vonden het een zegen om
deze dagen mee te maken. Graag willen wij u meer vertellen over de WJD en foto’s
laten zien. Op zondag 17 maart zullen wij na de Mis, in het paus Fransiscushuis,
een presentatie geven. Bent u er ook bij?
Anika en Sophie

Voorjaars bloemstukjes maken
Deze bloemstukjes waren een groot succes.
Ook dit voorjaar gaan we op dinsdagochtend 9
april om 10.00 uur onder leiding van Fia Hendriks
een prachtig bloemstukje maken. Voor de materiaalkosten zal een bijdrage van € 10,00 worden
gevraagd. Aanmelden kan tot 24 maart bij Ria
Nieraad tel 0252410773, of email: ria@nieraad.
com. Meld je snel aan: vol=vol.
Ook als u alleen koffie wilt komen drinken bent u om 10.00 uur van harte welkom.

De Goddelijke Liturgie van de heilige
Johannes Chrysostomos, zoals deze
vorm genoemd wordt, is wat uitgebreider dan de voor ons vertrouwde
Romeinse ritus en zit vol symboliek.
De aanwezigheid van iconen, de herhalingen in gebeden en het veelvuldig
bewieroken kenmerkt deze liturgie.
Onmiskenbaar is ook de prachtige
zang die de liturgie domineert. De
gehele Liturgie wordt gezongen.
Op 7 april zal dan ook het Utrechts
Byzantijns Koor komen om de Liturgie te zingen. Naast de zang door het
koor zal de priester, Vader Dolf Langerhuizen, de liturgie celebreren
samen met diaken Iwan Osseweijer,
die ook bekend is met deze liturgie.

Omdat de Liturgie volgens de Byzantijnse Ritus echt wel wat anders is dan
wat wij gewend zijn willen we graag
uitleg hierover geven. Om zoveel
mogelijk mensen de gelegenheid te
geven hier bij aanwezig te kunnen zijn
zal er op drie momenten uitleg gegeven worden:
- 31 maart aansluitend aan de Mis
- dinsdagochtend 2 april om 10.00 uur,
tijdens de inloopochtend
- dinsdagavond 2 april om 20.00 uur
We hopen u op een van deze momenten te zien. Let op: iedere bijeenkomst
wordt hetzelfde verteld. Het is dus
voldoende om 1 keer te komen.
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De rommelmarkt gaat door!
Tot mijn vreugde kan ik melden dat het gelukt is een locatie voor zowel de inbreng
van goederen als de rommelmarkt zelf te verkrijgen.

Mag ik je demonstrant
noemen?
Demonstrant voor Gods
gerechtigheid.
Deel van een groeiende beweging
van mensen die elke dag
hun invloed vergroten om armoede
en onrecht te bestrijden.
Ga mee.
Open je ogen voor armoede.
Ontdek de structuren van onrecht.
Raak bewogen door wat je ziet,
maar houd je ogen boven
de golven, je hoop gericht op Jezus'
Koninkrijk.
Dat Koninkrijk is er al
en komt met recht,
vrede en vreugde.
Helemaal.
Dat verandert je denken
en je voelen.
Je gaat de dingen anders doen.
In je eigen leven, in je familie,
op je werk, in de kerk
en in de buurt.
Sta op en maak in alles
Gods Koninkrijk zichtbaar.

Waar en wanneer?
Op zaterdag 25 mei zal in de Onderwaterhal aan de Achterweg-Zuid 33A weer
de grote rommelmarkt ten behoeve van het onderhoud aan de St. Agathakerk
plaatsvinden van 09.00 uur tot 16.00 uur.
In de periode voorafgaand aan de rommelmarkt, van 27 maart t/m 18 mei, zullen
spullen worden ingezameld. Elke woensdag en zaterdag in deze periode bent u
tussen 9.00 en 12.00 uur van harte welkom! De locatie van inzameling is eveneens
de Onderwaterhal.
Vrijwilligers
Alle vrijwilligers en overige betrokkenen worden door het comité Rommelmarkt
rechtstreeks geïnformeerd. Dit zal gebeuren in de periode februari, maart en april.
Wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers!
Spullen zijn (bijna altijd) welkom
Heeft u spullen voor de rommelmarkt? Brengt u deze dan in de genoemde periode naar ons toe. Wij zullen de exacte momenten bekend maken via de weekagenda, dit parochieblad en de website van de parochie.
Het ophalen van spullen beperken wij tot een minimum. Alleen in bijzondere
gevallen halen wij nog spullen thuis op. Dit heeft alles te maken met de steeds
kleiner en met name ook ouder wordende groep vrijwilligers. Daarbij de opmerking dat wij geen interesse hebben in grote(re) meubelen (zoals bankstel, wandmeubel, biljarttafel, bed, aquarium, orgel etc). Helaas worden deze niet of nauwelijks verkocht. Wij hebben daarom besloten alleen nog maar kleine meubelen aan
te nemen. En verder: electronica, witgoed, boeken, kleding, vazen, glazen, serviezen, keukenspullen, speelgoed (mits compleet en functionerend), antiek, koper,
zilver, verlichting, fietsen, ijzerwaren, tuinmeubels, enfin, verder alles wat u maar
kunt bedenken eigenlijk.
Dank
Onze dank gaat op dit moment uit naar de eigenaar van de Onderwaterhal; de
familie Bader. Zonder hun instemming ook de inname van goederen op hun locatie mogelijk te maken hadden wij geen rommelmarkt kunnen organiseren. Ik
hoop u allen te zien op 25 mei, of in de aanloop daarheen. Taco Ringma - voorzitter

Draag bij.
Misschien in geld.
Misschien in tijd.
Of met je stem.
Door te delen, te bidden, te vieren
totdat iedereen genoeg heeft,
vrede kent en vreugde vindt.
Doe mee.
De beweging wordt groter,
meer zout, meer licht,
Zijn Koninkrijk
steeds meer zichtbaar.

Tear Magazine, november 2015

Te koop
Droog Bollenstreek openhaard hout;
kan per kuub worden thuis gebracht.

www.bollenstreekhout.nl
of bel 06 51717733.
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Een avondje ‘stappen’...

Met de bus naar de Stille
Omgang in Amsterdam
..... in stilte op zaterdagavond 17 maart
Ieder jaar wordt in Amsterdam herdacht dat daar in de Middeleeuwen
een ‘eucharistisch wonder’ plaatsvond. Wat gebeurde er? Een zieke
man die zojuist de communie had
ontvangen, moest overgeven. Het
braaksel werd in de open haard gegooid, waar de nog niet verteerde
hostie in het vuur bleef zweven.
Nadat een priester de hostie had opgehaald, bleef de hostie in het huis van
de zieke man terugkomen.

Avond van de Martelaren
Iedere Goede Vrijdag bidt paus Franciscus de kruisweg bij het Colosseum in Rome.
Dit gebouw staat symbool voor de vervolging, marteling en terdoodbrenging van
Christenen in de eerste eeuwen van het christendom: de eerste martelaren. Sinds
een aantal jaren organiseert Kerk in Nood in de aanloop naar Pasen een gebedsavond, de Avond van de Martelaren. Op deze avond bidden we in verbondenheid
met de paus voor diegenen die in deze tijd op vele plaatsen in de wereld worden
vervolgd omwille van hun christelijk geloof. Het woord 'martelaar' komt van het
Griekse 'martys' (getuige) of 'martyrion' (getuigenis). De martelaren van toen en
van nu getuigen dus van ons geloof. Met heel hun leven.
Graag nodig ik u uit om op 12 april naar de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam te
komen (vlak bij het Station Amsterdam Centraal). De avond begint om 18.30 uur
met een Eucharistieviering, gevolgd door een kruisweg met lichtbeelden, getuigenissen en muziek tot ongeveer 21 uur.
Dit jaar horen we onder meer het verhaal van Blessing (23), een Nigeriaanse studente die haar moeder en zus verloor toen Fulani-herders tijdens het avondmaal
plots hun huis binnenvielen. De getuigenissen – uit Nigeria, maar ook uit Syrië,
Indonesië en Kenia – laten zien dat het ook vandaag de dag niet vanzelfsprekend
is om in vrijheid in Christus te geloven. Gebed voor de martelaren, hun nabestaanden én hun vervolgers vinden we daarom erg belangrijk. Het is essentieel om onze
verbondenheid ook in het gebed concreet gestalte te geven. Vorig jaar was ik erbij
en de avond maakte veel indruk op mij, dus…
Ook dit jaar ga ik er naar toe. Ga je mee?
Aanmelden is niet verplicht, maar het wordt wel op prijs gesteld door de organisatie. Laat het mij even weten als je ook wilt gaan. Wellicht kunnen we afspreken
dat er samen gereisd wordt. Of kijk even op www.kerkinnood.nl om je via de
website aan te melden. Vanaf station Hillegom is er een goede verbinding (met
overstap in Heemstede-Aerdenhout) naar Amsterdam Centraal. (vertrek Hillegom 17:23, aankomst Amsterdam 17:55).
Zien we elkaar in Amsterdam?
Diaken Iwan Osseweijer

Sinds jaar en dag wordt dit wonder
herdacht in de Stille Omgang van
Amsterdam. Het is een voettocht in
stilte door nachtelijk Amsterdam
langs de plaats waar het wonder heeft
plaatsgevonden.
Dit jaar valt de Stille Omgang op zaterdag 17 maart. Wij hebben er alles
aan gedaan om deelname voor u gemakkelijk te maken.
Na het vieren van het H. Lof om 20.00
uur in de St. Agathakerk, waarbij ook
pelgrims vanuit Leiden en Voorhout
zich bij ons aansluiten, wordt u met
de bus naar Amsterdam gebracht. In
de Papegaai, een oude kerk aan de
Kalverstraat, vieren we de H. Mis en
aansluitend lopen we de 'Omgang'.
Rond een uur of één zijn we meestal
weer in Lisse terug.
Kosten zijn 12 euro per persoon,
vooraf over te maken op rekeningnummer NL29ABNA0451072057 t.n.
v. R. Thomeer o.v.v. Stille Omgang.
Uw aanmelding is pas definitief na
betaling.
Voor meer informatie en inschrijven:
www.stilleomgangleiden.nl of bel of
mail naar Annelies Mélotte,
annelies.melotte@gmail.com
tel. 0252-420138
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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

Aswoensdag
6 maart - 09.00 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
+ diaken I. Osseweijer
1e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 9 maart - 19.00 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. In Conspectu Angelorum
2e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 16 maart - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea
3e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 23 maart - 19.00 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. In Conspectu Angelorum
4e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 30 maart - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
5e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 6 april - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastor M. Kuipers
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Palmzondag
zaterdag 13 april - 19.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea

Hulpfonds van de kerken in Lisse en Lisserbroek
Financieel verslag 2018
Het Hulpfonds Lisse, Lisserbroek is een onderdeel van de Hervormde Kerk, van
de Katholieke Kerken, van de gereformeerde Kerk en van de SWG in Lisse. Wij
helpen mensen in Lisse en Lisserbroek, die tijdelijk in financiële nood zijn geraakt.
Als het kan geven we geen financiële bijdrage maar een renteloze lening. Dit ook
in verband met uitkeringen en inkomstenbelasting van de betreffende mensen.
De totale uitstaande schuld voor renteloze leningen was op 1 januari 2018
€ 3.236,00. Daar is in de loop van 2018 € 698,00 voor 1 familie aan een nieuwe lening
bijgekomen. Aan aflossingen is een bedrag van € 929,00 binnengekomen. Daarmee
waren 2 personen klaar met aflossen. We hebben helaas € 1.383,00 als oninbaar
moeten afboeken. Een en ander heeft tot gevolg dat de uitstaande schuld voor
renteloze leningen per 31 december 2018 € 1.622,00 bedroeg. Dit betreft 4 personen
of families.
Wij hebben in 2018 een financiële bijdrage van € 335,00 aan 1 familie als gift gegeven. Ook hebben we € 624,00 aan de Voedselbank Lisse voor reiskosten vergoeding
naar Katwijk of Leiden gegeven en € 570,00 aan kerstpakketten in de vorm van
tegoedkaarten van de Jumbo. Daarnaast waren er diverse andere kleine kosten,
zoals bijvoorbeeld bankkosten. De inkomsten bestonden dit jaar uit bijdragen van
de diverse aangesloten kerken van € 2.500,00. Een en ander betekent dat we een
tekort hadden van € 474,00 in 2018. Op 31 december 2018 hadden we € 8.929,00
op de bank staan. Nico Groen, penningmeester

Waar wij vasten, worden anderen gevoed
Jaarlijkse voedselinzameling voor de voedselbank;
In het weekend van 23 en 24 maart zullen er na de vieringen boodschappentassen uitgedeeld worden in de H.H. Engelbewaarderskerk en de St. Agathakerk. Een week later, op 30 en 31 maart, kunnen de gevulde tassen, voorafgaande aan de viering, weer ingeleverd worden in beide kerken.
Ook als u de tas gemist heeft kunt u natuurlijk van alles inleveren. Laten we
met elkaar zorgen dat de kratten in de kerk goed gevuld worden, zodat we
de Kerk zichtbaar kunnen maken als netwerk van liefde en onze medemensen de barmhartigheid van de geloofsgemeenschap mogen ervaren! Bedankt!

Palmpasen
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
2 maart

Kroniek
Periode 8 januari - 11 februari

Overleden
11 februari
Theo Meijer (87)
Eikenlaan 280A
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Op zondag 14 april is het Palmzondag!
We gaan op vrijdag 12 april palmpasenstokken versieren voor een zieke of oudere parochiaan. Kom jij ook? Jullie zijn welkom van 15.30 tot 16.30 uur in het Paus
Franciscus Huis. Pappa, mamma, opa of oma mogen ook meehelpen. Als je thuis
nog een kruisstok hebt neem hem dan mee! Materialen om te versieren zijn aanwezig en ook kruisstokken. Als je klaar bent kan je thuis nog een broodhaantje,
fruit, paaseieren enz. op je stok bevestigen.
Neem je palmpasenstok mee op Palmzondag, dan kan je meedoen met de processie. We verzamelen om 9.45 uur in de tuin achter de St. Agathakerk. Daar krijg je
een groen palmtakje aan je stok. Na afloop van de viering kan je de palmpasenstok
naar een oudere parochiaan brengen.
Tot dan! Werkgroep Palmpasen / gezinsmis

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

Nachtelijke aanbidding

Liturgisch rooster

Aansluitend aan de Witte Donderdagviering zal er dit jaar weer een nachtelijke
aanbidding zijn in de St Agathakerk. Na de eucharistieviering wordt het Allerheiligste naar het rustaltaar gebracht en ter aanbidding uitgesteld.

Aswoensdag

In de tuin van Getsemané vroeg Jezus aan zijn leerlingen om met Hem te waken,
al is het maar voor één uur (Mat. 26: 38-40). De wake duurt de hele nacht, tot 7.00
uur in de ochtend. Er wordt dan afgesloten met het bidden van de Lauden, het
kerkelijk ochtendgebed.
We nodigen iedereen uit om gedurende de nacht binnen te lopen om voor kortere of langere tijd met Christus te waken in afwachting van de gebeurtenissen van
Goede Vrijdag. Gedurende deze nacht zullen er altijd mensen aanwezig volgens
een rooster. Wilt u met uw aanwezigheid helpen dit rooster te vullen neem dan
contact op met Arnold van Berkel, arnold.vanberkel@gmail.com.

Inleveren Palmtakjes
Afgelopen week zijn de takjes die vorig jaar ingeleverd zijn op gepaste wijze
verbrand. Van de as kunt u een askruisje ontvangen op 6 maart tijdens de vieringen van Aswoensdag.
Vanaf nu kunt u uw oude palmtakjes weer inleveren. Achter in de kerk staat een
mand waar ze in gedeponeerd mogen worden. De takjes gaan ongeveer een jaar
netjes bewaard worden zodat u ook volgend jaar weer een askruisje kunt ontvangen. Een mooi katholiek gebruik!

Kroniek
Periode 6 januari - 10 februari

Overleden
6 januari
Bep van der Klauw- Augustinus (91)
WZC Berkhout
17 januari
Joke de Bruin - Hollaardt (92)
Molenstraat 37
29 januari
Nic van der Elst (90)
VH Zomerpark Nieuw-Vennep
30 januari
Gerard van der Kroft (85)
Linnaeuspark 7
Rectificatie
Harry Fennes is op de leeftijd van
88 jaar overleden.
Onze excuses aan de nabestaanden!

Kinderwoorddienst project
Veertigdagentijd
Hallo allemaal! Op woensdag 6 maart
start de vastentijd. Dit betekent dat wij
op zondag 17 maart starten met ons
Veertigdagentijdproject! Vanaf deze
zondag zal er bijna iedere zondag in de
veertigdagentijd kinderwoorddienst zijn.
Wij zullen aan de hand van een project
naar Pasen toe werken. Het is dus goed
als je er iedere keer bij bent!
In de veertigdagentijd zal er kinderwoorddienst zijn op zondag 17, 24 en 31
maart. Wij hebben er veel zin in!
Kom jij ook?
De leiding van de kinderwoorddienst

6 maart - 19.30 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
1e zondag Veertigdagentijd
10 maart - 10.00 uur
Gezinsviering
celebrant: pastor M. Kuipers
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. de Bollennootjes
2e zondag Veertigdagentijd
17 maart - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Projectkoor Gregoriaans
3e zondag Veertigdagentijd
24 maart - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: pastor M. Kuipers
m.m.v. Canticum Novum
4e zondag Veertigdagentijd
31 maart - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum
5e zondag Veertigdagentijd
7 april - 10.00 uur
Byzantijnse viering
celebrant: vader D. Langerhuizen
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Utrechts Byzantijns Koor

Palmzondag
14 april - 10.00 uur
Gezinsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. de Bollennootjes

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
3 en 17 maart
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

Aswoensdag
6 maart - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
1e zondag Veertigdagentijd
10 maart - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
2e zondag Veertigdagentijd
17 maart - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
3e zondag Veertigdagentijd
24 maart - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
4e zondag Veertigdagentijd
31 maart - 9.30 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
5e zondag Veertigdagentijd
7 april - 9.30 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dames- en Herenkoor

Palmzondag
14 april - 9.30 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
+ diaken I. Osseweijer

Jubileum van de Heilig Hart van Jezuskerk
In 2020 viert de Heilig Hartkerk van De Zilk haar eeuwfeest. Voor de Lokale
Commissie een mooie gelegenheid om ruim aandacht aan te besteden. Onze belangrijkste vraag was op welke wijze we het eeuwfeest vorm willen geven en hoe
we de Zilker samenleving hierbij kunnen betrekken? Graag willen we een mix van
activiteiten laten plaatsvinden en voor iedereen de kerkdeur wijd open zetten.
Vanuit die gedachte heeft de Lokale Commissie tijdens een Heilig Hart bijeenkomst in 2017, vele Zilkers naar hun ideeën gevraagd. Een grote diversiteit van
wensen zijn geïnventariseerd en samengevat tot een document van waaruit nu
gewerkt kan worden. De vele Zilkers die toen aanwezig waren zullen straks ongetwijfeld iets van hun inbreng herkennen.
Wij hebben een aantal gesprekken gevoerd met mensen die kennis hebben van
organiseren en een goede kijk hebben op de hedendaagse Zilker samenleving.
Mensen die bekend zijn met de kerk en haar gebruiken, met Zilker tradities en
historie. Wij prijzen ons gelukkig en zijn dankbaar dat zoveel Zilkers zich willen
inspannen om van het eeuwfeest echt iets moois te maken.
In de volgende uitgave van Wil'skracht zal de Jubileumcommissie zich aan u
voorstellen en meer van haar ideeën prijsgeven.
Lokale Commissie De Zilk

Heilig Hart Raad - 23 april

Oecumenische meditatie

De vele comités en werkgroepen hebben de uitnodiging inmiddels ontvangen. Wilt u als Zilks parochiaan deelnemen aan deze bijeenkomst, meld u dan
aan bij het secretariaat - H. Hartkerk.

Dinsdag 12 maart is er vanaf 19.45 uur
weer stille inloop en om 20.00 uur begint
de meditatie o.l.v. Marjo Lommerse. De
bijeenkomst wordt in 'de Vonk' gehouden, achter de Maartenskerk, via het
Kerkplein te bereiken.

Kroniek
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
uit het zicht van de
zorg blijven, dat zij
kracht en moed vinden om toch hulp te vragen.
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Periode 11 december - 10 februari

Overleden
11 december
Piet Geerlings (84)
Remmerswaalstraat 21
10 januari
Jan Hulsebosch (87)
Binnenweg 6, Bennebroek
11 januari
Ria Schrama - Beelen (78)
Zeestraat 49, Noordwijkerhout
18 januari
Ad van Saase - van Haaster (93)
WZC Bloemswaard
29 januari
Gerard van der Meer (75)
Hoogduinweg 10

Het thema zal zijn: Compassie uit het
boek van de Vreugde. N.a.v. een interview tussen de Dalai Lama en Aartsbisschop Desmond Tutu. De afgelopen
drieduizend jaar hebben verschillende
religies het levenslicht gezien op deze
planeet. Deze prediken allemaal dezelfde boodschap: de boodschap van liefde.
Nieuwsgierig geworden naar dit thema? U bent van harte welkom. Mochten
er nog vragen zijn of wil je meer informatie mag je mij altijd bellen:
06-11374900 Marjo Lommerse

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

Lokaal bericht: over het reilen en zeilen op onze locatie

Liturgisch rooster

Heeft u de Kerk al gezien? Nu het Van Nispenpark wordt aangepakt is de noordwestkant van de kerk goed zichtbaar geworden (zie foto op pagina 2). Dat moet
ook, want als Kerk willen we in Hillegom goed zichtbaar zijn, helemaal nu onze
oude St. Jozefkerk van eigenaar gaat wisselen. Het parochiebestuur informeert u
over de overdracht op pagina 6 van deze Wil'skracht.

Aswoensdag

Ondertussen blijven wij in beweging. Zo hebben tientallen vrijwilligers met mooi
resultaat de Actie Kerkbalans gelopen. De opbrengst maakt andere activiteiten
mogelijk: maar liefst 25 Hillegomse kinderen gaan zich voorbereiden op de eerste
heilige Communie, de vastenactie van The Spirits komt er weer aan, EnJoy vertrekt
binnenkort naar het klooster en een nieuwe Alphacursus is recentelijk gestart.
Zoveel activiteiten, doet u mee?
Er ontstaan ook nieuwe initiatieven. Zo zullen we op 24 maart het Jozeffeest vieren,
met een feestelijke Mis met kinderwoorddienst en een projectkoor. Viert u mee?
Een bloeiende, vierende gemeenschap dus, bij ons in Hillegom. Maar ook in onze
gemeenschap hebben we elkaar nodig. Het blijkt uit de dringende nood aan
kosters. En dus willen we u niet alleen uitnodigen om mee te doen en mee te
vieren, maar ook om mee te helpen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, blijft onze
gemeenschap ook in de toekomst bloeiend en onze Kerk zichtbaar!

Kroniek
Periode 8 januari - 10 februari

Overleden
11 januari
Tiny Fleur - van Wouw (92)
WZC Bloemswaard
14 januari
Frans Kaptijn (78)
Guido Gezellelaan 68
20 januari
Ali Goossens - van den Berg (88)
Mesdaglaan 91
26 januari
Kees Bakker (87)
Brouwerlaan 41
30 januari
Sophia Berkhout - van Deursen (97)
WZC Kennemerduin, Heemstede
2 februari
Ton Heemskerk (89)
Clusiushof 90
9 februari
E.M. van Beek - Kortekaas (90)
Maronia 65

Kerkhof administratie en
ruimen Algemene graven
Komende weken zullen de contactpersonen van de graven op het St.Jozef- en
het St. Martinuskerkhof worden aangeschreven vanwege het feit dat de grafrechten van familiegraven aflopen.
Mocht u twijfelen aan de juistheid van
de gegevens, wilt u dan contact opnemen met het secretariaat (zie pag. 2)?
Voor Algemene graven op het St. Jozefkerkhof waarvan de huurtermijn vervalt, zullen de contactpersonen worden
geïnformeerd over het feit dat deze
graven na 1 juli 2019 worden geruimd.
Wilt u nog beschikken over het grafmonument, neemt u dan ook contact op?

6 maart - 9.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dameskoor
1e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 9 maart - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dameskoor
zondag 10 maart - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Parochiekoor
2e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 16 maart - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 17 maart - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Inloopkoor
3e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 23 maart - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
zondag 24 maart - 11.00 uur

Patroonsfeest St. Jozef
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. gelegenheidskoor
4e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 30 maart - 19.00 uur
celebrant: kapelaan E. Stok
zondag 31 maart - 11.00 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
m.m.v. het Inloopkoor
5e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 6 april - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dameskoor
zondag 7 april - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Parochiekoor

Palmzondag
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag + zondag.

zaterdag 13 april - viering in de
H.H. Engelbewaarderskerk
zondag 14 april - 11.00 uur
celebrant: pastor M. Kuipers
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Inloopkoor
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Wil’skracht

Parochie Heilige Willibrordus

Voorjaarsinzameling voor Sam’s Kledingactie
Dit jaar wordt de voorjaars-inzameling vroeg gehouden: op zaterdag 16 maart.

Biddende Moeders
Bent u een moeder, grootmoeder of
hebt u gewoon een hart voor kinderen, en denkt u dat u, uw kinderen of
andere kinderen gebaat zijn bij uw
gebed, kom gerust kennismaken met
de beweging: Mothers Prayers. Of
bidt u al samen, kom om elkaar te
bemoedigen en te ontmoeten.
Op zaterdag 9 maart vanaf 10.00 uur
vindt de regiodag plaats bij de kathedraal van Rotterdam. Rond 14.00 uur
wordt de dag afgesloten met een Eucharistieviering. Info en/of aanmelding: Sylvia Maenhout 06-47133540
(tussen 20u-21u) of sylvia3koningen@gmail.com - www.mothersprayers.org
De spiritualiteit van 'Biddende Moeders' bestaat hierin dat we onze kinderen en onze problemen aan de Heer
toevertrouwen en ze ook bij Hem
laten. Je hoeft niet persé fysiek moeder
te zijn om mee te kunnen doen; elke
vrouw wie de jeugd ter harte gaat,
gehuwd of niet, is van harte welkom.
Er zijn immers veel kinderen voor wie
niemand bidt...
Ook in onze parochie is een groep
Biddende Moeders actief. Bel voor
meer informatie het parochiesecretariaat, tel: 418870 of spreek Irene Koster
een keer aan.

Berkhout
Eucharistieviering:
donderdag 7 maart - 16.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 9, 16, 23 en 30 maart
6 en 13 april

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 17 en 31 maart
14 april
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Sam’s Kledingactie heeft in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood
van Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen:
Noodhulp voor een project in Sulawesi.
Sulawesi is op 28 september
2018 getroffen door een aardbeving en een tsunami, met
aardverschuivingen tot gevolg. De verschillende aardverschuivingen hebben een
groot aantal mensen gedood
en meer dan 211.000 mensen
zijn ontheemd geraakt. Veel
mensen leven onder een zeil in
kampen in de buurt van hun
oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks over voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Met lokale partners wordt steun
geboden aan de wederopbouw van diverse dorpen, vooral in moeilijk bereikbare
gebieden.
Op de website van onze parochie (voor adres zie pagina 2) vindt u meer informatie over het project 'Cordaid Noodhulp Sulawesi'.
Inzamel- adressen:
Lisse:
Paus Franciscus Huis - Heereweg 273, van 10.00 tot 12.00 uur;
Hillegom: Mariaoord - Mariastraat 28, van 10.00 tot 12.00 uur;
De Zilk: Speeltuin de Duinrand, van 9.30 tot 11.30 uur.
Aanlevering van (schone) kleding, schoenen en textiel (handdoeken, lakens, dekens, dekbedovertrekken) graag in gesloten plastic zakken. Wilt u schoenen apart
verpakken? Ook baby- en kinderkleding wordt bijzonder op prijs gesteld.
Wie niet zelf kan brengen, kan contact opnemen met Joke Zonneveld – 06-1309.6656

Wij gaan schoolspullen inzamelen voor kinderen in Brazilië, wilt u ons helpen?
Heeft u schoolspullen over
voor kinderen in Brazilië? Wij
zijn jongerengroep The Spirits
en wij gaan 24 uur vasten voor
het goede doel van Els Koop in
Lins, Brazilië. Wij zijn op zoek
naar schoolspullen zoals kladblokken, gummen, pennen,
potloden, linialen, schriften,
etc. zodat zij net als wij goed
kunnen leren. Wij gaan deze
spullen inzamelen op zaterdag
16 maart tussen 09.00 en 13.00
uur op verschillende locaties: Plus Palet Hillegom, Dekamarkt Hillegom en Mariaoord (naast de St. Jozef en Martinuskerk). Dus we hopen dat u dan gezellig bij
ons langs komt! Mocht u al eerder spullen hebben verzameld, we gaan ook een
doos neer zetten achter in de St. Jozef en Martinuskerk waar u het alvast in kan
doen. Alvast bedankt!
Wilt u meer informatie kijk dan op www.thespiritshillegom.nl
Groetjes, De jongeren van The Spirits

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

Samen maken we het parochieblad!!
Voor u de Wil’skracht aan het lezen bent is er al heel wat aan vooraf
gegaan. Diverse groepjes binnen onze parochie hebben dan achter het
beeldscherm zitten zweten om een stukje te schrijven over een op handen
zijnde activiteit. Soms best lastig, omdat het nog heel wat weken zal
duren voordat die activiteit plaats zal vinden. Maar het lukt de meesten
wel, om hun artikeltje met een kleurrijke foto voor de deadline naar de
redactie in te sturen. De redactieleden op hun beurt, hebben er een hele
klus aan om de pagina's weer op een aansprekende manier te vullen met
al het aangeleverde materiaal. De drukker zorgt er voor dat het blad met
de mooiste kleuren van de pers rolt. Verpakt ze daarna in dozen van
soms wel 300 stuks en levert deze bij 2 pastorieën af.
Dan zijn we er nog niet: de dozen worden leeggehaald en verdeeld per
wijk onder de bezorgers. Aan dit tel- en verdeelwerk hebben de dames
Tiny en Jo van Egmond in Hillegom jaren
hun steentje bijgedragen. Tiny zelfs dertig
jaar! Vele veranderingen bij het verspreiden van het nieuws van de parochie heeft
zij in die jaren meegemaakt. Maar altijd
deden zij dit vrijwilligerswerk met een
goed humeur. Omdat het hen toch wat zwaar wordt hebben Tiny en Jo
te kennen gegeven na het paasnummer van de Wil’skracht hun taak neer
te leggen. Tijd voor de jongere vrijwilligers om het over te nemen! Wij
hebben altijd fijn met de dames van Egmond samen gewerkt en vonden
het wel tijd om hen eens gezellig in de bloemetjes te zetten. Tiny en Jo
hartelijk dank voor jullie trouwe inzet.
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan het parochieblad? Door bijvoorbeeld de bladen te bezorgen bij u in de buurt of te helpen bij het tellen,
belt u dan naar het secretariaat. Gebeurt er iets bijzonders in uw werkgroep laat het de redactie dan weten door hen een stukje te sturen met
een leuke foto erbij. Zo maken we samen het parochieblad!

Veertigdagentijd 2019 - jaargang 9- editie 6
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.

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

Oplage: 9.500 stuks
Foto voorpagina: St. Jozef en Martinuskerk - Frank Mélotte
Verder in deze editie foto's van Kerkfotografie en TonytrampolinE
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Bondstraat 1 - Lisse

w w w. d e p r o e v e r i j l i s s e . n l
Bruiloften, Verjaardagen, Condoleances, Vergaderingen etc.

Sinds 1902

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

persoonlijk
betrokken
stijlvol
inloopochtend

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

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

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

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

