Wil’skracht
Parochie Heilige Willibrordus
Gemeenschap van Hoop

Pasen
15 april - 26 mei 2019

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;
0252 520166 - kapelaan@rkwb.nl
Diaken I. Osseweijer; 06 54294763 - diaken@rkwb.nl

Parochiekerken

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

Van de Bestuurstafel
Ook in deze nieuwe Paas editie van de Wil’skracht staan we weer stil bij een mooi
programma rondom de Goede Week en het Paas Triduüm. Pasen is niet voor niets
het grootste en belangrijkste feest voor de katholieke kerk en juist daarom ook
wensen we u een inspirerende en gezegende tijd. Dat het nieuwe licht van Pasen
voor ons allen zichtbaar mag zijn.

Eucharistievieringen:
Zondag
10.00 uur
Maandag
19.30 uur
Dinsdag, Donderdag en
Vrijdag
9.00 uur

Welk nieuws hebben we verder te melden?

St. Jozef- en Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252 515000
sechillegom@rkwb.nl

2) De nieuwe website en het nieuwe logo voor onze parochie zijn volop in ontwikkeling. Hou de komende edities van de Wil’skracht goed in de gaten voor de
updates.

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

1) Kapelaan Kuik komt binnenkort - 17 april - weer terug van zijn sabbatverlof
naar Brazilië. Wij begrijpen uit de berichten dat hij weer helemaal uitgerust en
toegerust terug komt.

3) In Hillegom gebeurt er nu het nodige rondom de aanstaande overdracht van
de Jozefkerk. De Snuffelmarkt op 23 maart heeft bijna € 1400 opgebracht. Een fraai
resultaat. De overdracht aan ontwikkelaar Renward staat gepland voor 1 juli a.s.
4) We zijn lang bezig geweest om het St. Josephbeeld een nieuwe bestemming te
geven maar zijn daar helaas niet in geslaagd. Hierover leest u meer op pagina 11.
Zalig Pasen !
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

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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Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Kopij voor de editie voor de Wil'skracht voor Hemelvaart en Pinksteren,
die zal doorlopen t/m 14 juli, ontvangen we graag uiterlijk op 6 mei 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 diaken!

In dit blad onder meer.....
4. In het uur van onze dood
5. Kerkenveiling in de Engel

De wereld is in rep en roer. Raketaanvallen rond de Westelijke Jordaanoever en
dreiging ervan rond Noord-Korea en andere plaatsen. Natuurgeweld, zoals recent
nog in Mozambique en aanslagen van terroristisch motief of anderszins zoals laatst
op de Nieuw-Zeelandse moskee of de laffe aanslag in Utrecht. Soms vraag je je af
of het niet steeds gekker wordt. Of het kwade alleen maar sterker wordt en het
goede steeds meer verdwijnt of monddood wordt gemaakt.
Zo werkt het ook vaak met ons gemoed: in de donkere periode van het jaar
zijn mensen over het algemeen somberder, hebben meer mensen last van depressieve klachten en zijn mensen wat minder geneigd elkaar op straat te groeten of
aan te spreken. En als de winter dan wat doorsukkelt en het ook nog door wolken
steeds donker blijft, vraag je je soms af of het ooit nog licht wordt, zomer wordt.
Licht en duisternis, kwaad en goed. Het zijn thema’s die een stempel drukken op
onze stemming, op hoe we naar de wereld kijken, ja op heel ons leven. Dat zeg ik
niet om dramatisch te doen, maar het is toch waar; we laten ons vaak terneerdrukken door de negatieve berichtgevingen in de media en de weersomstandigheden.
Het zijn kernthema’s in ons leven en kernthema’s in het christelijk geloof.
De kern van ons geloof is immers dat God mens is geworden in Christus en dat
deze Christus lijden verduurde en de dood aan het kruis aanvaarde. In het
Evangelie lezen we hoe het weer zelfs reageert op deze 'cruciale' gebeurtenis! Dat,
terwijl Jezus aan het kruis te sterven hangt, er van het 6de tot aan het 9de uur een
duisternis kwam over het hele land (zie Mt. 27, 45, Mc. 15, 33 en Luc. 23, 44).
En dan sterft Christus. Op het 9de uur, dat overeenkomt met 3 uur in de
middag volgens onze tijdsberekening. Zijn sterven is mede door de invallende
plotselinge duisternis tot een dramatisch hoogtepunt gekomen, op klaarlichte dag
lijkt de duisternis zich meester gemaakt te hebben van het land. En ook al is de
duisternis na het derde uur weg, in de harten van velen van zijn volgelingen en
vrienden zal het duister gebleven zijn. Waar moet het toch naartoe met de wereld.
Wordt het ooit weer licht?

7. Jaar van de Roepingen
8. Kinderwoorddiensten
9. Kom eens gezellig langs!
En verder;
- Ga je mee op zomerkamp,
of een bedevaart?

Voor elk wat Wil's in onze
bloeiende parochie in
het hart van de Bollenstreek!
Veel leesplezier!

Maar wat gebeurt er drie dagen later? In de vroege morgen van de eerste dag van
de week toen de zon net op was (in de ochtendschemering dus, het was nog een
beetje donker) komen de vrouwen naar het graf van Jezus om zijn lichaam te
verzorgen (Mc. 16, 2). En dan blijkt dat Jezus verrezen is! De dood heeft Hij verslagen, het lijden en de pijn is voorbij en een nieuw begin is gemaakt! Zelfs het
weer doet mee, want de zon was net op, het licht gloort aan de horizon en verdrijft
de duisternis.
Dat is Pasen! En dit Pasen is de kern van ons geloof. Vandaar ook dat we dit
feest als het grootste feest van de Kerk vieren. En in de Paaswake worden we
gewaar hoe dat kleine lichtje van de paaskaars, dat symbool staat voor de verrezen
Christus, zich verspreidt door de kerk. We zien hoe iedereen zijn of haar kaarsje
ontsteekt aan het licht van de paaskaars en hoe het duister hierdoor verdreven
wordt. Het licht overwint, het leven overwint, het kwaad moet zich erbij neerleggen dat het verloren heeft.
Dat is ons paasgeloof. En als dat paasgeloof werkelijk leeft of gaat leven in
ons hart, dan mogen we ons geroepen weten om dragers te zijn van dat Licht van
Christus. En niet alleen in de kerk, wanneer we het kaarsje vasthouden, maar ook
daarbuiten. We zijn geroepen om dat licht van Christus de wereld in te brengen
en het met anderen te delen, net als in de paaswake. Zo laten we steeds als
groeiend netwerk van liefde een steeds groter licht stralen in de wereld, zodat het
duister verdreven wordt en het kwaad gebroken.
Mogen wij als lichtdragers in deze tijd en in deze wereld deze opdracht vernieuwen
in de paaswake, zodat wij écht het verschil kunnen maken in de wereld om ons
heen!
Zalig Pasen!
Diaken Iwan Osseweijer
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Wat vooraf ging

In het uur van onze dood (2)

Vorige keer beschreef ik hoe een
Amerikaanse kardinaal, kardinaal
Joseph Bernardin, zijn ziekte en doodgaan beleeft. Hij werd daarin erg geholpen door Henri Nouwen die hem
hielp de dood als een vriend te zien.
Het neemt iets van zijn paniek en
angst voor de dood weg.

Vorige keer beschreef ik hoe een kardinaal Joseph Bernardin, zijn ziekte en
doodgaan beleeft. Hij werd daarin erg geholpen door Henri Nouwen die hem
hielp de dood als een vriend te zien. 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.”
(Kardinaal Joseph Bernardin, In
vrede, blz. 120-121)

Angst en paniek.
Wat de kardinaal vertelt over angst is helaas ontzettend herkenbaar. Het overkomt
ons allemaal, vroeg of laat, maar als ik ergens niet aan wil denken, is dat het
moment van mijn dood. Ik heb graag controle over mijn leven maar controle,
échte controle heb je in dit bestaan niet, want de toekomst is open en het moment
van doodgaan onbekend.
De dood maakt me ook angstig, omdat het een eenzaam moment zal zijn, zelfs als
er veel lieve mensen om mijn bed staan. Wat ik beleef of ervaar wanneer mijn ziel
mijn lichaam verlaat, hoe de reis naar het hiernamaals zal zijn, niemand kan het
mij vertellen. Dat maakt het allemaal zo angstig en onbekend.
Niet iedereen heeft een wijze vriend als Henri Nouwen. We vinden vaak de
juiste woorden niet om met elkaar over de dood te praten. Dus hebben we het er
met elkaar zo weinig mogelijk over. Het maakt het allemaal nog eenzamer. We
doen maar met zijn allen of de dood niet bestaat. Maar iedere keer als er iemand
van wie ik houd overlijdt, word ik er op een keiharde manier toch mee geconfronteerd.
Geluk.
We zijn maar tijdelijk op deze wereld. Dat weten we allemaal. Maar we willen er
niet aan. Als je echt gelukkig bent denk je: “Dit is zo mooi, Ik wil niet dat dit
moment ooit voorbijgaat.” Helaas, dat is precies wat er gebeurt. In dit leven gaat
alles voorbij. Moet ik het daarom ergens anders zoeken? Bestaat er een geluk dat
verder gaat dan dit leven? Het zou die onrust in mij verklaren. Die onrust waardoor
ik altijd méér wil dan deze wereld kan bieden.
Soms is mijn behoefte aan liefde groter dan wat (beperkte) mensen mij kunnen
geven. We zijn altijd op zoek naar iets wat beter is, meer compleet. Zou het kunnen
dat onze zoektocht naar méér, een zoektocht naar God is?

“Hoeveel je ook van iemand
anders houdt, diegene kan niet
alles zijn wat je zoekt. Niemand kan die complete bevrediging schenken, de vervulling van heel het verlangen.
We zijn capax Dei – gemaakt
voor God- en zoals Augustinus schreef: ‘Ons hart is onrustig tot het rust vindt in U’.”
(Timothy Radcliffe, Waarom
ik Christen ben, 2015, blz. 133)

Ik brand
een kaarsje
voor...
... gezinnen waar
ziekte het stramien
van hun leven bepaalt, dat wij in staat
zijn elkaar te blijven ontmoeten en
in vriendschap vreugde te brengen.

Er zit in me een verlangen naar een geluk dat blijft en dat groter en beter is dan
alles dat ik hier tegenkom. Ik vermoed dat iedereen diep van binnen dit verlangen
kent. Wat als het moment van mijn dood het moment is dat ik God ontmoet? En
als op dat moment al mijn diepe verlangens naar geluk vervuld worden? Zou dat
ons helpen minder bang te zijn voor de dood?
Wordt vervolgd.
Pastoor Franken
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Kerkenveiling H.H. Engelbewaarderskerk
17 mei is het weer zover: de jaarlijkse kerkenveiling voor de H.H. Engelbewaarderskerk. Ook dit jaar zijn de verwachtingen weer hoog gespannen en rekenen we
op een mooi resultaat.
Het thema dit jaar is: 'Trouw aan ons kerkgebouw'. De Engelbewaarderskerk is
als rijksmonument het pareltje van de Engel. Een gebouw waar we met z’n allen
trots op zijn en waar voor het onderhoud veel geld nodig is. Blijf ons daarom
steunen en kom naar de kerkenveiling.
De veiling zal plaatsvinden bij ons aller bekende restaurant en partycentrum
Juffermans, Heereweg 386 in de Engel. Wij zijn de familie Juffermans ook dit jaar
weer veel dank verschuldigd voor het beschikbaar stellen van de zaal, voor deze
voor ons zo belangrijke activiteit. Onze bijzondere dank gaat ook uit naar alle
bedrijven en particulieren die het mogelijk gemaakt hebben om weer een gevarieerde catalogus te kunnen samenstellen. We kunnen nog zoveel mooie kavels
hebben, een kerkenveiling is pas geslaagd wanneer er veel kopers zijn die vol
enthousiasme bieden op alle bij elkaar gebrachte artikelen. Uw komst stellen wij
daarom zéér op prijs.
U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom voor een kopje koffie, waarna wij om
20.00 uur zullen beginnen met de veiling. Ook tijdens de veiling zal er voor een
hapje en drankje gezorgd worden om een goede stemming te garanderen. Dus
genoeg reden om in grote getale naar de veiling te komen. Laten we er met elkaar
voor zorgen dat we weer een mooie opbrengst kunnen halen.
Tot vrijdag 17 mei!
De kerkenveilingcommissie H.H. Engelbewaarderskerk

Tuinploeg Maria-kerkhof
Woensdag 27 februari heeft Kees v.d. Star afscheid genomen van onze 'Maria-kerkhof-groep'. Na 9 jaar werkzaam te zijn geweest bij onze vrijwilligersgroep,
hebben we tijdens de koffie bij de familie Veldhoven afscheid genomen. Na een
toespraakje van Piet Daalman, die Kees bedankt voor zijn inzet, heeft Aad Maas
hem namens de groep een mooie struik cadeau gedaan als blijvend aandenken.
Onze werkgroep houdt zich wekelijks bezig met onderhoud om het kerkhof er
netjes en verzorgd uit te laten zien. Het betreft knippen van de vele heggen
rondom het kerkhof, het maaien van de grasveldjes, schoffelen tussen de graven.
Het opruimen van verwelkte bloemstukken, bladeren en afgewaaide takken afvoeren en tegelpaden ophalen. Onlangs zijn de hekken bij de entree tijdelijk verwijderd, deze zijn gestraald en voorzien van nieuwe lak en zien er als nieuw uit.
Het gereedschap moet geslepen worden en onderhouden worden.
In het najaar en voorjaar krijgen wij gratis bollen, knollen en dahlia's van Royaal
de Ree Holland. Deze plant de groep met het idee er weer een klein Keukenhof
van te maken in het voorjaar. In het najaar bloeien er veel verschillende knolgewassen en dat draagt er zorg voor dat een bezoek aan het kerkhof iets minder
triest is. De positieve reacties van de vele bezoekers stimuleert de groep om het
werk met plezier te doen.

Kerkbalans
In januari heeft in onze lokaties Lisse,
De Engel, Hillegom en De Zilk weer
de actie Kerkbalans plaatsgevonden.
Uw bijdrage is immers hard nodig om
onze kerken in beweging te houden.
Vieringen, bijeenkomsten, ondersteuning van het pastorale team, maar ook
het onderhoud van de gebouwen en
begraafplaatsen worden hierdoor ook
in 2019 weer mogelijk gemaakt. Daar
zijn we blij mee en ook verheugd dat
de opbrengst dit jaar in totaal zeker
niet lager was dan het vorig jaar.
Daar willen we elke parochiaan die
heeft bijgedragen hartelijk voor
bedanken!
Uiteraard is de uitvoering van de actie
niet vanzelf gegaan; daar waren vele
vrijwilligers voor nodig. Het maken
van de folders, inpakken van de enveloppen, het rondbrengen daarvan
en het weer ophalen van de toezeggingen. Vaak door weer en wind en
soms gingen de 'lopers' meerdere
malen terug naar een adres, want ze
geven niet snel op! En tenslotte natuurlijk de tellers.
Gelukkig hebben we steeds een beroep kunnen doen op voldoende vrijwilligers maar ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer we dit waarderen! Het is tegenwoordig niet vanzelfsprekend dat zo’n grote groep mensen zich voor de goede zaak inzet,
maar in onze parochie gebeurt dat
wel. Daarom spreek ik onze hartelijke
dank uit aan alle vrijwilligers die
hebben meegewerkt om van de actie
Kerkbalans een succes te maken!
Werkgroep actie Kerkbalans,
Harrie van Haaster

Van de groep van 7 vrijwillgers (zie foto) zijn er 3 mannen die al 14 jaar actief zijn
en er zijn tussentijds steeds vrijwilligers bijgekomen. Het leuke van de huidige
groep is de aanwezigheid van de enige vrouw: Ans van Nobelen. Vrouwen voegen
zeker meer gezelligheid toe en daar is de groep zuinig op. Vanwege het ouder
worden en de haperende gezondheid heeft Kees besloten wat rustiger aan te doen,
een wijs besluit. Kees is net als de Gaule van Frankrijk van mening dat ouder
worden net als Schipbreuk leiden is. Kees heeft beloofd om op zijn verjaardag te
komen trakteren dus zien wij hem op korte termijn.
De vrijwilligersgroep “Maria-kerkhof”
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Ook een keer mee op bedevaart naar Beauraing?
Elk jaar organiseert het Beauraingcomité van bisdom Rotterdam een aantal bedevaarten naar Beauraing. Dit jaar zijn deze van zaterdag 18 t/m dinsdag 21 mei en
zaterdag 14 september t/m dinsdag 17 september.

Bedevaart op 13 mei
De bedevaart van de KBO Zuid-Holland zal plaatsvinden op maandag 13
mei. Dit jaar gaan we met de bus naar
de mooie kloosterkerk in MeerselDreef, Hoogstraten bij de Nederlands-Belgische grens. Hier werd in
1687 een kapucijnenklooster gebouwd. Het klooster doet nu dienst
als kapel waarin erediensten plaatsvinden en de bijbehorende kerk is
parochiekerk geworden.
De dag begint met een gezamenlijke
koffie en iets lekkers in taverne De
Zevenster direct naast de kerk. Daarna vindt er een Eucharistieviering
plaats. Na de lunch in genoemde taverne staat het Plechtig Maria lof op
het programma. Voordat de bus weer
huiswaarts keert, wordt er gezamenlijk nog een kopje thee gedronken.
Voor deze bedevaart kunt u zich tot
29 april aanmelden bij het bestuur van
uw afdeling. De kosten zijn € 49,50 per
persoon. Deze kunt u betalen bij uw
afdeling. De opstapplaatsen worden
na 29 april bekend gemaakt. Wij nodigen u van harte uit om deze mooie
dag met ons mee te maken. Wilt u nog
meer informatie dan kunt u bellen of
mailen met;
M. van Tol mariavantol@casema.nl - 071-4014744
M. Gijbels mariannegijbels@hotmail.com

Nooit gehoord van Beauraing?
Beauraing is een klein plaatsje aan de voet van de Ardennen in België. Waar moet
je nou aan denken als je 'op bedevaart' gaat, wat kun je zoal verwachten?
Een paar dagen op pad gaan naar een speciale plaats waar iets bijzonders is gebeurd samen met gelijk gestemde mensen, even helemaal los komen van het alledaagse, een stukje rust en bezinning.
Dit kan zeker, naast Lourdes, Rome of
Fatima, ook in Beauraing waar Maria in
de winter van 1932-1933 drie en dertig
keer verschenen is aan vijf kinderen in de
leeftijd van 7 tot 15 jaar. Sindsdien komen
hier jaarlijks vele duizenden pelgrims 'op
bedevaart'. Vanuit verschillende plaatsen in ons bisdom stappen mensen op de
speciale bedevaartbus richting Beauraing. Onderweg wordt in Meerseldreef
gestopt voor een heilige Mis en lunch.
Vervolgens wordt, na aankomst in Beauraing, een bloemenhulde gebracht aan
Maria, die hier vereerd wordt als de
'Moeder met het Gouden Hart'.
We worden in Beauraing gastvrij ontvangen door de zusters van het heiligdom.
We logeren bij hen in het Accueil. Elke
dag begint met de heilige Mis en eindigt om half zeven 's avonds met een rozenhoedje precies op het tijdstip dat Maria aan de kinderen verscheen. Verder er is
gelegenheid om de ziekenzegen te ontvangen, wordt de kruisweg gebeden en op
de laatste avond is er een kaarsenprocessie. Daarnaast is er ook tijd voor ontspanning, maken we een uitstapje in de omgeving en drinken we gezamenlijk koffie
of thee. Op de terugreis is er een afscheidsdiner in Baarle-Nassau en nemen we
afscheid van elkaar na een paar heel bijzondere dagen.
We hopen dat we u zo met ons verhaal enthousiast hebben gemaakt en u bij uzelf
overlegt om ook eens een keer met ons mee te gaan op bedevaart naar Beauraing.
De kosten voor deze geheel verzorgde vierdaagse bedevaart bedragen € 305,-(toeslag éénpersoonskamer met douche en toilet € 35,--) De informatiefolders met
inschrijfformulier liggen in onze parochiekerken, en voor meer informatie kunt u
altijd contact opnemen met een van ons:
Nel van der Vlugt-van der Lans - tel. 0252 413547
Bernadette van Ruiten
- tel. 06 10169213

Lourdesreis 6 tot en met 11 september
Ook dit jaar bent u in de gelegenheid om op bedevaart te gaan naar Lourdes.
Op onderstaande datums zal er een informatiebijeenkomst zijn:
- zondag 5 mei - na de viering in Hillegom
- zondag 12 mei - na de viering, in het Paus Franciscus Huis in Lisse
- zondag 19 mei - na de viering in De Zilk
- vrijdag 17 mei om 19.30 uur wordt er een film over Bernadette Soubirous gedraaid
in het Paus Franciscus Huis
U bent allen van harte uitgenodigd!
Bent u niet in de gelegenheid om op deze dagen aanwezig te zijn dan kunt u ook
kontakt opnemen met:
Gerry van der Helm - e-mail: gerryvdhelm@hetnet.nl - of 0252-420835

6

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Jaar van de Roepingen
‘Welke belofte draag jij met je mee in je hart?’
Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 2019
In zijn boodschap vertrekt de paus vanuit de bisschoppensynode over jongeren
(oktober 2018) en de Wereldjongerendagen in Panama (januari 2019). In het verlengde daarvan schrijft hij over roeping en deze twee aspecten: belofte en risico.
Hij legt uit dat de vissers, die de eerste leerlingen zouden worden, bij het meer
van Galilea soms volop vissen vingen en soms te weinig. Op die dagen keerden
ze vermoeid en teleurgesteld terug naar de kust (Marcus 16, 20).
In ons leven gaat het vaak ook zo, schrijft de paus. We zetten ons in en proberen
onze diepste verlangens te vervullen. Soms hebben we een goede vangst, soms
moeten we met man en macht voorkomen dat onze boot omslaat door de golven,
soms moeten we gefrustreerd zien hoe onze netten leeg blijven. Bij de eerste
leerlingen aan het meer van Galilea spreekt het evangelie van een ontmoeting.
“Jezus komt langs, ziet de vissers, en loopt op ze af… Hetzelfde gebeurde toen we
de persoon ontmoetten met wie we wilden trouwen, of toen we ons voor het eerst
aangetrokken voelden tot het gewijde leven: we werden verrast door een ontmoeting en zagen de belofte van een vreugde die ons leven tot vervulling kan brengen.”
Jezus deed de vissers die dag de belofte: “Ik zal maken dat gij vissers van mensen
wordt” (Marcus 1, 17).
“De roepstem van de Heer is een initiatief van God uit liefde voor ons, waarbij Hij
ons opzoekt en uitnodigt om onderdeel te worden van een grote onderneming.
Hij opent voor onze ogen de horizon van een grotere zee en een overvloedige
vangst”, aldus de paus. “Elke roeping is een oproep om niet aan wal te blijven
staan, de netten in de hand, maar Jezus te volgen op de weg die Hij voor ons heeft
uitgezet, voor ons eigen geluk en voor het welzijn van de mensen om ons heen.”

"Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te
laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer."
De paus denkt op de eerste plaats aan de roeping tot christelijk leven, die wordt
ontvangen bij het doopsel. Het leven is geen stom toeval, maar een geschenk. Paus
Franciscus: “We zijn Gods geliefde kinderen, verzameld in de grote familie van
de Kerk. In die kerkgemeenschap ontstaat en ontwikkelt zich het christelijk leven,
met name door de liturgie. De liturgie laat ons kennismaken met Gods woord en
de genade van de sacramenten; vanaf jonge leeftijd wordt ons geleerd te bidden
en broederlijk te delen. De Kerk is, uiteindelijk, onze moeder, omdat ze ons tot
nieuw leven brengt en naar Christus leidt. Dus we moeten van haar houden, zelfs
als we zien hoe haar gezicht wordt aangetast door menselijke zwakheid en zonde.
En we moeten haar helpen om steeds mooier en stralender te worden, zodat ze
kan getuigen van Gods liefde in de wereld.”
“Het christelijke leven vindt zijn uitdrukking in die beslissingen, die een specifieke richting geven aan onze persoonlijke weg en die tegelijkertijd bijdragen aan de
groei van Gods koninkrijk in onze wereld”, schrijft de paus en hij noemt daarbij
de beslissing om in Christus te huwen en een gezin te stichten, de roepingen die
te maken hebben met het werkzame leven, de toewijding aan naastenliefde en
solidariteit, sociale en politieke verantwoordelijkheden. “Deze roepingen maken
ons dragers van een belofte van goedheid, liefde en rechtvaardigheid, niet alleen
voor onszelf, maar ook voor onze samenlevingen en culturen, die nood hebben
aan moedige christenen en aan authentieke getuigen van het koninkrijk van God.”
Maar, zegt de paus, er kan geen groter geluk zijn dan je leven op het spel te zetten
voor de Heer. En met name jongeren geeft hij de boodschap mee: “Wees niet doof
voor de roepstem van de Heer. Als Hij je roept om zijn weg te volgen, trek dan
niet de roeiriemen terug in de boot, maar vertrouw op Hem.”

Goede God,
Wij zijn dankbaar
voor de oudere koppels onder ons,
die de stormen van het leven
in trouwe liefde konden doorstaan.
Zegen hun samenzijn
met de stille vreugde om
uw aanwezigheid in hun leven.
Zegen ook hen die
alleen moesten achterblijven.
Wees hen nabij.
Leer ons allen elkaar
met de ogen van de liefde te zien,
door Christus, onze Heer.
Amen.
Patrick Hoogmartens
Bisschop van Hasselt

Geloof in Vrede
Op zondag 26 mei om 11.00 uur, in de
St. Jozef en Martinuskerk, organiseert
de werkgroep Samen Kerk in samenwerking met de stichting Kansplus
opnieuw een gebedsviering met mensen met een verstandelijke beperking. Het thema van de viering is
'Geloof in Vrede'. Vrede, shalom, is
ook de groet waarmee mensen elkaar
begroeten en zo hun intentie overbrengen. Wat is het verschil tussen de
vrede die Jezus en de vrede die de
wereld te bieden heeft? Daarover
willen wij het in deze viering hebben.
Marjo Lommerse gaat voor in deze
viering en het dameskoor zal de viering muzikaal ondersteunen. Na afloop drinken we samen koffie of thee.
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De Emmaüs gebedsgroep

Kinderwoorddienst
Tot 31 maart hadden
wij een veertigdagentijdproject. Wij hebben
een groot drieluik gemaakt, waarin wij vasten, gebed en aalmoezen geven hebben behandeld. Heb jij ook een
drieluik gemaakt, maar
kon je deze op 31 maart
niet ophalen? Wij bewaren jouw project. Je kunt deze aankomende zondagen ophalen in de kerk
bij Sophie, Anika, Rianne of Danny.
De volgende kinderwoorddiensten zijn
weer iedere eerste zondag van de
maand! Hopelijk zien wij jou weer op
zondag 5 mei en op zondag 2 juni.
Tot dan!
Groetjes, de leiding van de kinderwoorddienst

Kom je ook naar de
kinderwoorddienst?

Misschien heeft u er ooit iets over gehoord, de Emmaüs gebedsgroep. In onze
parochie hebben we ongeveer zo’n 15 jaar een gebedsgroep, die uit enkele parochianen bestaat. We zijn ooit begonnen in de huiskamers. De zgn. huiskerk. We
kwamen bij elkaar om te bidden, ons te verdiepen en zongen een paar liedjes. Later
toen de groep wat groter werd omdat meer parochianen zich bij ons aansloten,
besloten we om onze avonden in de pastorie te gaan houden. Om herkenbaar te
zijn hadden we de naam Emmaus gebedsgroep bedacht. U kent het verhaal vast
uit Lucas 24; 13-33. Na de kruisdood van Jezus liepen 2 leerlingen teleurgesteld
uit Jeruzalem richting het dorp Emmaus. Ze begrepen niet wat er was gebeurd en
wisten niet hoe het nu verder moest. Totdat Iemand zich bij hen voegde. Ze herkenden Hem eerst niet, maar toen zij Hem uitnodigden om bij hun maaltijd te
houden, herkenden ze Hem. Ze herkenden Hem bij het breken van het brood en
zagen toen dat het Jezus zelf was, en werden vervuld met grote blijdschap.
En zo willen wij ons als gebedsgroep ook laten inspireren door Jezus en Zijn
Liefde. Om ook die vreugde van de Emmaüsgangers te mogen ervaren door Zijn
woord en door het gebed. Ook wij zijn op weg, net als de Emmaüsgangers. We
trekken met elkaar op. Soms ook teleurgesteld om wat er in en om ons heen gebeurt.
Hier om ons heen en overal in de wereld. Daarom is het belangrijk om ons iedere
keer weer te laten inspireren, te laten bemoedigen om zo weer verder te trekken.
Wij willen u daarom in de gelegenheid stellen om zo’n avond eens bij te wonen.
Om u weer opnieuw te laten voeden door Zijn Woord en door Zijn Geest.
Bidden is het noodzakelijke ademen van de Geest. want de mens leeft niet van
brood alleen Matt 4;4-5. En als ons werk niet door gebed gedragen wordt zal het
uiteindelijk geen vrucht dragen. Met gebed zal ons werk blijvend vrucht dragen.
Dan is het de Heer Zelf die bouwt.
Wij komen 1 x per maand bij elkaar en vullen de avond zelf in. We bidden voor
alle noden om ons heen in het klein, voor onze parochie en voor de noden overal
in de wereld. Indien u belangstelling heeft kunt u contact met mij opnemen. Iedereen is hierbij welkom. Niemand is uitgezonderd.

In de H.H. Engelbewaarderskerk is er
regelmatig een kinderwoorddienst.
De kinderwoorddienst vindt plaats
tijdens een gewone kerkdienst, maar
is speciaal bedoeld voor kinderen in
de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
Tijdens de kinderwoorddienst luisteren we naar een verhaal uit de bijbel,
speciaal geschreven voor kinderen.
We praten met de kinderen over het
verhaal, luisteren naar een liedje en
we maken een knutsel in het thema
van het verhaal. Alle kinderen (evt.
met ouder) zijn welkom!

Wellicht een mooie stap om hiermee iets nieuws in de Paastijd te beginnen?

Wanneer?
21 april 10.00 uur - 1e Paasdag
11 mei 19:00 uur

Om 7.00 uur bij de eerste zonnestralen is daarom deze Paasjubel. Dit jaar wordt
hij gehouden op de begraafplaats Duinhof aan de Spekkelaan. Bij slecht weer
vieren we het in de aula aldaar. Het leek ons een goed idee om te midden van de
graven te zingen van het geopende graf. Voor wie slecht ter been is zijn er stoelen
beschikbaar. Vanaf 6.30 uur wordt u ontvangen met koffie of thee met een krentenbol. Om 7.00 uur beginnen we met het zingen van mooie paasliederen. Ds. N.
Geertsema zal de meditatie verzorgen. Elk jaar begroeten we vele trouwe bezoekers, wat zou het geweldig zijn als u ook heel vroeg op zou staan en met ons
zingend zou belijden: "De Heer is waarlijk opgestaan!"

Voor meer info:
Monique van der
Vlugt of Sabina
van der Zwet,
e-mail m.v.d.vlugt5@kpnplanet.nl

In gebed verbonden,
Jos Koster - Tel. 06-39888937 - Email: jkoster46@outlook.com

Paasjubel op Duinhof
De Raad van Kerken in Lisse organiseert op de vroege Paasmorgen, zondag 21
april, wederom de traditionele Paasjubel. De eerste Paasdag, komen christenen
uit verschillende kerken bij elkaar om dit te vieren. Lang geleden gingen vrouwen
heel vroeg in de morgen naar het graf van Jezus om Hem eer te bewijzen, maar
het graf bleek leeg! Jezus heeft de dood overwonnen en leeft!

U wordt van harte uitgenodigd, een stralend begin voor een feestelijke dag! Bezoekers die per auto komen worden verzocht te parkeren op het parkeerterrein
op de hoek van de Van Lyndenweg en de Spekkelaan.
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis;
kom eens gezellig langs!

Gezinsontmoeting
We hebben er inmiddels enkele gezinsontmoetingen opzitten. Na de gezinsmissen
op 10 februari en 10 maart in de St. Agathakerk zijn de gezinnen uitgenodigd om
elkaar te ontmoeten in het Paus Franciscus Huis. Een nieuw initiatief in onze
parochie, graag leggen we uit waarom.
Contact met de parochie is er meestal wanneer er een kind in onze gemeenschap
is opgenomen door het Doopsel of dat hij of zij het sacrament heeft ontvangen van
de Eucharistie (de eerste heilige Communie) of het Vormsel. Het zijn belangrijke
momenten in het leven als gezin, maar ook voor de kerkgemeenschap. We zien
elkaar bij deze belangrijke en feestelijke momenten, maar we zijn natuurlijk ook
een gemeenschap die vaker bij elkaar komt. Dit is belangrijk, omdat we elkaar
nodig hebben op onze weg door het leven. God zorgt voor ons en trekt met ons
mee, maar zijn aanwezigheid kunnen we ook ervaren in de zorg, aandacht en
vriendschap onderling.
De afgelopen jaren hebben we van veel ouders teruggehoord dat zij het gezellig
en zinvol zouden vinden om elkaar met zekere regelmaat te ontmoeten. Vanuit
deze vraag hebben we dit initiatief genomen: de gezinsontmoeting na de H. Mis!
We nodigen de gezinnen uit om naar de gezinsmis te komen. Na de Mis zijn de
gezinnen van harte welkom in het Paus Franciscus Huis (links van de kerk) om
elkaar te ontmoeten en met elkaar koffie, thee of limonade te drinken. Natuurlijk
is daar ook iets lekkers bij! Vanuit het pastoraal team wordt er voor de kinderen
en de ouders kort iets gezegd over een actueel thema en is er een liedje voor de
kinderen. Daarna kunnen we op een ongedwongen manier nog even met elkaar
napraten. Tevens is er een boekentafel waar er diverse boeken voor zowel ouders
als kinderen, knutselwerkjes en devotieartikelen gekocht kunnen worden.
Wilt u als gezin voor deze bijeenkomsten uitgenodigd worden of weet u gezinnen
die hiervoor uitgenodigd willen worden geeft u dan het e-mailadres door aan het
secretariaat: seclisse@rkwb.nl. Wij zorgen dan voor een uitnodiging.
Voor de vakanties zijn er gezinsontmoetingen na de H.Mis van 10.00 uur op:
14 april en 12 mei.

Relieken
We bewaren graag een aandenken van mensen
die ons dierbaar zijn en die door de dood van
ons zijn heengegaan. Maar soms wordt ons iets
overgeleverd van mensen die niet alleen geliefd
zijn bij enkele mensen, maar bij de gehele wereldwijde Kerk.

We noemen hen heiligen. Van hen bewaren we bijvoorbeeld voorwerpen die zij
gebruikten, kleding die zij hebben gedragen of zelfs overblijfselen van hun lichaam. Wij noemen dit relieken of relikwieën. Maar waarom worden deze in de
kerk vereerd? Dat is toch niet bijbels? Of toch wel?

Boekentafel
Iedere eerste zondag van de maand
staat er in het Paus Franciscus Huis
een tafeltje met boeken. Deze boeken
kunt u lenen. Ook zijn er dvd’s te leen.
Als u het boek gelezen heeft, kunt u
het iedere eerste zondag van de
maand weer aan ons teruggeven of in
het postvakje van de jongeren leggen
(postvak: Jongerenpastoraat). Tevens
zijn wij altijd op zoek naar nieuwe
boeken over het geloof die wij kunnen
uitlenen. Heeft u een boek thuis liggen
die u wilt schenken aan de boekentafel? Graag!
Bij voorbaat dank hiervoor.
Tot de volgende keer bij de boekentafel en veel leesplezier!
Groeten, de jongeren van de boekentafel

Rozenkrans bidden
We zijn weer begonnen met het
bidden van het rozenhoedje!
Iedere dinsdagavond om 19.00 uur
komen we in de dagkapel van de
St. Jozef en Martinuskerk bij elkaar,
ingang zijkant kerk in de Mariastraat.
In de maand mei bidden we het
rozenkransgebed ook voorafgaand
aan de Eucharistievieringen van
dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen om 8.40 uur in de St. Agathakerk.
U bent van harte welkom om mee
te bidden!

Op 14 mei om 10.00 uur zal diaken Iwan Osseweijer tijdens de inloopochtend
hierover vertellen. U bent van harte welkom.
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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

Goede Week
Goede Vrijdag
Kruisweg
19 april - 15.00 uur
voorganger: pastoor R. Franken
m.m.v. R. van Reisen - Meijer

Eerste Paasdag
zondag 21 april - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
en Actaea
2e zondag van Pasen
zaterdag 27 april - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
3e zondag van Pasen
zaterdag 4 mei - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. In Conspectu Angelorum
4e zondag van Pasen
zaterdag 11 mei - 19.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
5e zondag van Pasen
zaterdag 18 mei - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea
6e zondag van Pasen
zaterdag 25 mei - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Kroniek
Periode 12 februari - 25 maart

Overleden
23 februari
Annie van Dijk - Warmerdam (81)
Sassemerhof 62, Sassenheim

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
6 april en 4 mei
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Zo jong en dan al naar de kerk? Waarom niet.
Tijdens het Kindje Wiegen bleek er belangstelling te zijn voor meer… Heerlijk
luisteren naar een Bijbelverhaal met het verteltheatertje, met elkaar een liedje
zingen, samen een spel spelen, een kaarsje branden, een gebedje bidden en het
kruisteken leren. Maar vooral veilig met mama, papa, oma en/of opa, gezellig
samenzijn rondom het verhaal van Jezus. Na een half uurtje drinken we samen iets.
We zijn nu ook in onze kerk met de Peuter- / Kleuterkerk begonnen. In februari
kwamen we met 8 jonge gezinnen al bij elkaar en dat was erg waardevol en gezellig. Natuurlijk is er ook nog de Kinderwoorddienst en de Gezinsviering om te
bezoeken. Dit is iets extra’s. Zijn de kinderen iets jonger of ouder? Geen probleem,
iedereen is welkom.
Zondag 28 april om 10.30 uur in de H.H. Engelbewaarderskerk.
Werkgroep Peuter- / Kleuterkerk

Jongeren Pastoraat voorbij?
In de periode oktober 1985 - juni 1987 schreef Rob Lijesen zijn scriptie 'Spelen doet
ontdekken' met als ondertitel: Start en ontwikkeling van het jongeren pastoraat in
de parochie van de H.H. Engelbewaarders te Lisse. Hiermee sloot hij zijn studie
aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam af. Deze scriptie
maakte hij in een stageperiode bij onze parochie en daarna is hij hier nog een jaar
actief geweest. In de periode dat Pastoor P.F.G. van der Bosch in onze parochie
was is het J.P. van de grond gekomen. Ria Vertuin en Corrie van Teylingen (beiden
helaas te vroeg overleden) waren de medeoprichters. In die periode bleek er
weinig binding te zijn met de jongeren in de parochie. Ze waren misdienaar of
acoliet en tot 12 jaar was je welkom bij de kinderwoorddienst.
In de eerste brief die werd verstuurd naar de 12 - 14 jarigen in onze parochie lezen
we het programma van de eerste 4 avonden in één van de lokalen van het oude
kleuterschooltje (nu de Kleine Engel). Op de dinsdagavond en de kosten waren 1
gulden per avond (de eerste avond was gratis). Vanaf 1988 komen we bij elkaar
in het zaaltje van speeltuinvereniging 'Kindervreugd' en de kosten zijn 5 euro per
jaar geworden. Op 18 februari 1986 was de eerste jongeren pastoraat avond. Ze
noemde hun groep (voorlopig) 'Op Blote Voeten'. In juni 1986 werd de eerste afsluitbarbecue al gehouden bij Corrie thuis. Dat is na 25 jaar bij Corrie, naar de tuin
van Joke en André verplaatst. Nu 33 jaar later is de groep weer net zo groot als in
het begin. Na jaren met ongeveer 50 jongeren (in vier leeftijdsgroepen) samen te
zijn geweest, is er nu een groep van 15 jongeren overgebleven. Een super gezellige groep, maar we gaan stoppen. Daarover meer in de volgende Wilskracht.
Jongeren Pastoraat in de Engel
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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

St. Josephbeeld

Liturgisch rooster

De St. Josephschool in Lisse is verhuisd naar een mooi nieuw naastgelegen gebouw aan de Achterweg. Helaas bleek in de nieuwe school geen plek voor het
beeld van St. Joseph. Dat is jammer want hoe mooi is het niet de naamgever van
de school in de vorm van een mooi beeld uit 1907 (112 jaar oud) een plek te geven
in het nieuwe gebouw. Het moderne Universiteitsgebouw in Rotterdam heeft
Erasmus een ere plek gegeven in de hal waar iedere afgestudeerde zijn herinneringsfoto maakt. En, mits het verhaal verteld wordt, St. Joseph kan ook heel goed
een inspirerende figuur zijn voor kinderen van een school.
Hoe dan ook, de oude St. Josephschool wordt gesloopt en het beeld……….ja, het
beeld, wat gaan we daarmee doen. Het beeld van St. Joseph, wat tegen de zijgevel
(Lindenlaanzijde) van de school is geplaatst, dateert van 1907 toen het zijn plaats
had aan de Heerewegzijde van de eerste St. Josephschool. In het parochiebestuur
is die vraag ook gesteld. Er is nagedacht over plaatsing bij de kerk. Maar het is een
beeld dat tegen een gevel moet worden geplaatst. Je kunt het dus niet zomaar in
de ruimte zetten. En we hebben er geen plaats voor gevonden. De monumentale
status van kerk en pastorie maken het ook niet zomaar mogelijk er een beeld tegen
aan te plaatsen. Ook is nagedacht over plaatsing in één van onze overige parochiekerken. We hebben geen plek gevonden. Daarmee heeft het parochiebestuur
besloten verder geen actie te ondernemen voor het behoud van het St. Josephbeeld.

2e zondag van Pasen
28 april - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken

Kroniek
Periode 12 februari - 25 maart

Overleden
13 februari
Harmanna Eedens-Kruize (89)
Irenestraat 26
14 februari
Jo Fijma-van der Zwet (95)
WZC Berkhout
20 februari
Gradda van Leeuwen-vd Meer (91)
Molenstraat 10
25 februari
Martha Teeuwen (76)
Berkhoutlaan 65
2 maart
Johan van Rijn (75)
Achterweg 67
6 maart
Jos Wijtvliet (70)
Govert Flinckstraat 30

Goede Week
Boeteviering
dinsdag 16 april - 19.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Dameskoor

Witte Donderdag
18 april - 19.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Goede Vrijdag
Kruisweg
19 april - 15.00 uur
voorganger: diaken I. Osseweijer
Kruisverering
19.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Paaswake

3e zondag van Pasen
5 mei - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer

zaterdag 20 april - 21.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Roepingenzondag

zondag 21 april - 10.00 uur
celebrant: kardinaal A. Simonis
+ diaken I. Ossseweijer
m.m.v. Canticum Novum

12 mei -10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Eerste
Heilige Communie
zondag 19 mei - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. De Bollennootjes
6e zondag van Pasen
26 mei - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer

Eerste Paasdag

Tweede Paasdag
maandag 22 april - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
7 en 21 april,
5 en 19 mei 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

Goede Week
Goede Vrijdag
Kruisverering
19 april - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Dames- en Herenkoor

Eerste Paasdag
zondag 21 april - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
2e zondag van Pasen
28 april - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
3e zondag van Pasen
5 mei - 9.30 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dames- en Herenkoor

Roepingenzondag
12 mei - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
5e zondag van Pasen
19 mei - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
6e zondag van Pasen
26 mei - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken

Kroniek
Periode 12 februari - 25 maart

Overleden
13 februari
Trijntje Eedens - Kruize (89)
Irenestraat 26, Lisse
23 februari
Adriana Ruigrok - van Haaster (92)
WZC Bloemswaard

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke eerste
zondag én elke
derde donderdag van de maand in
de Driekoningenkamer.
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Jubileumboek
In augustus 2020 bestaat de Zilker Heilig Hartkerk 100 jaar en dat jubileum zal
niet ongemerkt voorbij gaan. Eén van de activiteiten van de Jubileumcommissie
is de uitgave van een Jubileumboek. Zonder mensen is er geen kerk en daarom
komen er, naast allerlei wetenswaardigheden, ook veel artikelen, anekdotes en
foto’s van Zilkers in het boek.
Een redactie is al volop aan de slag maar vraagt uw hulp. Heeft u foto’s van kerkelijke gebeurtenissen, weet u een verhaal/anekdote of kent u Zilkers die vroeger
lange tijd actief zijn geweest in de kerk? Meldt het dan bij de redactie, bij voorkeur
via het e-mail adres: jubileumboekkerk@ziggo.nl. Dan nemen wij contact met u
op voor meer informatie en beoordeelt de redactie vervolgens of de foto of informatie geschikt is voor het Jubileumboek. Lukt het mailen niet dan kan ook gebeld
worden met Elly van der Voorn, telefoon 0252-520521.

Hakuna Matata zoekt deelnemers voor 'JC 2.0'
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van
de Heilig Hartkerk in de Zilk in 2020, is Stichting
Hakuna Matata gevraagd om een musical op te
voeren. We hebben gekozen voor de musical 'JC
2.0' (Jesus Christ 2.0). Deze musical is gebaseerd
op de legendarische rockopera 'Jesus Christ
Superstar' van Tim Rice en Andrew Lloyd
Webber, voor deze gelegenheid bewerkt door
Ied van Lierop en Joop Slijkerman. Het verhaal
over de laatste weken van het leven van Jezus
Christus.
In 1995 is deze musical uitgevoerd, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Heilig
Hartkerk. Nu, 25 jaar later, gaan we deze prachtige musical nogmaals uitvoeren maar nu in een eigentijds jasje. Vandaar de '2.0'
in de titel. Het eeuwenoude verhaal blijft hetzelfde, maar zou het zo in onze
huidige maatschappij kunnen passen…? De uitvoeringen zullen plaatsvinden op
2, 3 en 4 april 2020 in de Heilig Hartkerk in De Zilk.
Voor deze musical 'JC 2.0' zoeken we enthousiaste mensen die samen met de
andere deelnemers deze mooie, indrukwekkende musical vorm willen geven.
Iedereen vanaf ongeveer 16 jaar is van harte welkom. Naast deelnemers zijn wij
ook op zoek naar vrijwilligers die zich op een andere manier willen inzetten zoals
decorbouw, kleding maken, schminken, kappen of allerlei andere hand- en
spandiensten.
Ben je geïnteresseerd?
Kom dan naar de informatieavond op maandag 13 mei om 19.30 uur in de bovenzaal van het parochiehuis (ingang aan de achterzijde) Beeklaan 15 in de Zilk. Op
deze avond geven we informatie over de musical, uitvoeringen en repetities (op
de maandagavond). Om de sfeer te proeven gaan we ook alvast wat zingen/acteren. Voor meer inlichtingen/informatie: www.hakunamatata-dezilk.nl of stuur
een e-mail naar info@hakunamatata-dezilk.nl

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:

Liturgisch rooster

in Wil’skracht schrijft de LC Hillegom een kort bericht over het reilen en zeilen op de locatie St. Jozef en St. Martinus

Goede Week

Midden in de vastentijd kwam men in Hillegom samen: op 15-16 maart voor de
vasten- en bezinningsactie, op initiatief van The Spirits in samenwerking met de
MOV en veel andere vrijwilligers. De actie geeft ons vasten elk jaar weer handen
en voeten. Een week later kwamen we opnieuw samen, en wel voor een laatste
bezoek aan onze Jozefkerk en de dag erna de viering van het Jozeffeest. De snuffelmarkt was met een opbrengst van €1395,- een succes, maar veel belangrijker
was de mogelijkheid afscheid te nemen van ons kerkgebouw dat nu een nieuwe
toekomst tegemoet gaat. Het kerkbestuur voert volop overleg met de koper over
een overdrachtdatum voor de kerk en overige gebouwen. We houden u op de
hoogte!
Als Lokale Commissie zijn we op de achtergrond stappen aan het maken, waar
we u binnenkort meer over hopen te vertellen. Wilt u eens met ons meedenken?
Neemt u dan zeker contact met ons op!
We gaan nu op weg naar Pasen, met op 14 april een bijzondere Palmpasenviering
en in de Goede Week ook de terugkomst van kapelaan Kuik. Graag ontmoeten
we u dan! En zou u in de tussentijd het kosterschap nog eens willen overwegen?
#samensterk #samenkerk - lchillegom@gmail.com of 06 13730692

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

Kroniek
Periode 12 februari - 25 maart

Overleden
20 februari
Piet van Kampen (80)
WZC Meerhoeve
23 februari
Henk Pijnaker (95)
Hemertplein 87, Hoofddorp
28 februari
Catharina Zonneveld- de Volder (83)
WZC Bloemswaard
1 maart
Cornelis de Groot (89)
Hofzicht 41
3 maart
Sophia Mooijman - de Vroomen (87)
Leidsestraat 19

Roepingenzondag

Witte Donderdag
18 april - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Parochiekoor

Goede Vrijdag
Kruisweg
19 april - 15.00 uur
voorganger: kapelaan S. Kuik
Kruisverering
19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dameskoor

Paaswake
zaterdag 20 april - 22.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor

Eerste Paasdag

12 mei - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Inloopkoor

zondag 21 april - 10.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor

5e zondag van Pasen
zaterdag 18 mei - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 19 mei - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor

Tweede Paasdag

6e zondag van Pasen
zaterdag 25 mei - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
zondag 26 mei - 11.00 uur
Gebedsviering Samen Kerk
voorganger: Marjo Lommerse

Paasfeest met de kinderen
Kinderen zijn van harte welkom om het
Paasfeest op zondag 21 april om 10.00
uur mee te vieren.
In de Kinderwoorddienst luisteren we
naar het Paasverhaal en praten we over
wat er allemaal gebeurde met Jezus.

maandag 22 april - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
2e zondag van Pasen
zaterdag 27 april - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
zondag 28 april - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Inloopkoor
3e zondag van Pasen
zaterdag 4 mei - viering in de
H.H. Engelbewaarderskerk
zondag 5 mei - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Parochiekoor
4e zondag van Pasen
zaterdag 11 mei - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dameskoor
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De Avondvierdaagse Hillegom - 3 km
Laat het maar zien!
Als je fan van iemand bent, je hoort bij
een sportclub of je hebt een erg leuke
hobby dan zijn er allerlei manieren om
dat te laten zien aan andere mensen. Op 19 mei gaan we met de peuters hierover praten, zingen, luisteren
en kijken. Met de oudere kinderen
gaan we wat dieper er op in. We starten gezamenlijk met alle kinderen en
ouders in de grote ruimte in het parochiecentrum naast de St. Jozef en
Martinuskerk om 9.30 uur en splitsen
na het welkom in 2 leeftijdsgroepen
op. Dit keer vragen we jullie om een
oranje shirt of iets anders wat je kunt
dragen in het oranje mee te nemen of
aan te doen. We kijken al uit naar deze
bijeenkomst van de Peuter- en Kinderkerk, kom je ook samen met papa
of mama? Opa en oma mogen natuurlijk ook meekomen.

Berkhout

De PCI organiseert, in samenwerking met Welzijnskompas, HOZO en team Hillegom in Beweging, tegelijk met de avondvierdaagse, 21 tot en met 24 mei, de
'Avondvierdaagse Hillegom - 3 km'. De afstand is geschikt voor de oudere
doelgroep, mensen met een beperking en een ieder die hieraan mee wil doen.
Lopend met of zonder rollator en ook zij die in een rolstoel zitten. Elektrische
rolstoelen en scootmobiles kunnen helaas niet meedoen. Het is fijn als u zelf voor
begeleiding kan zorgen, maar lukt dit niet of niet alle dagen dan zoekt de organisatie vrijwilligers. Na afloop heet de PCI u welkom met een kop koffie of thee in
het Hplein28 - Henri Dunantplein.
Voor deelname betaalt u 4,25 euro (of u nu 1, 2, 3 of alle dagen loopt). Wanneer u
vier dagen op rij meeloopt dan ontvangt u na afloop een presentje en een mooie
medaille. Beschikt u niet over een rolstoel maar heeft u wel interesse om deel te
nemen dan kunt u dit melden, dan wordt er een rolstoel geregeld. Voor aanmelden,
ook als vrijwilliger, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met: pastorie St. Jozef en Martinuskerk - 515000 / sechillegom@rkwb.nl
Ruud van 't Pad Bosch

Bericht van MOV:
De voorjaars inzamelingen voor Sam’s Kledingactie hebben het geweldige resultaat opgeleverd van 2300 kg in Hillegom/De Zilk en 940 kg in Lisse. Hartelijk dank voor alle kleding, textiel en schoenen. De opbrengst is bestemd
voor wederopbouw van de door tsunami getroffen dorpen in Sulawesi.
Wie nog wil brengen: elke woensdag en vrijdag van 2-5 uur is er inname van
kleding en gereedschappen in Mariaoord, Mariastraat 28, Hillegom - ingang
achterkant, via het hek naast speelplaats Johannesschool.
Tel. 06-1309.6656 - Joke Zonneveld

Eucharistieviering:
donderdag 2 mei - 16.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken

Jubilarissen

Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 20 en 27 april
4, 11, 18 en 25 mei

Tijdens de afgelopen jaarvergadering van het Parochiekoor St. Jozef en St. Martinus zijn drie leden in het zonnetje gezet met een oorkonde en een bloemetje
vanwege hun jubileum. Alhoewel het parochiekoor van de locatie Hillegom pas
13 jaar bestaat, zingen deze jubilarissen al veel langer bij andere koren die nauw
verwant zijn aan onze geloofsgemeenschap in Hillegom en De Zilk.

Bloemswaard
Ziekenzalving
woensdag 8 mei - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
(aanmelden via tel: 515000)
Woord- en communievieringen:
19.00 uur - 20 april
10.00 uur - 21 april, 5 en 19 mei

Voor in de agenda:
- Kerkenveiling St. Agatha 29 november 2019
- Agathadiner 24 januari 2020
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Anne Schoone zingt al 40 jaar; allereerst bij het Exoduskoor, het Dameskoor en nu
ook bij het Parochiekoor. Joyce vd Linden is al 25 jaar koorlid; zij is begonnen bij
het Parochiekoor van de H. Hartkerk in De Zilk en later bij ons Parochiekoor. Onze
voorzitter Piet Meijer zingt al de respectabele tijd van 50 jaar; hij is begonnen bij
het gemengde koor van de St. Jozefparochie en later doorgestroomd bij het samengaan van de beide parochies in Hillegom naar dit Parochiekoor. Alhoewel de jubilarissen niet meer zo piepjong zijn (zij zijn allen de 70 gepasseerd) hopen we dat
zij nog vele jaren met hun stem het Parochiekoor willen blijven steunen.We feliciteren de jubilarissen van harte en danken hen voor hun inzet in al deze jaren!

Lisse - Hillegom - De Zilk

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

Orgelconcert
De Stichting Vrienden van het Adema-orgel organiseert op
zaterdag 25 mei om 20.15 uur een orgelconcert in de
St. Agathakerk. Het monumentale Adema-orgel in deze kerk
zal dan bespeeld worden door Gerben Mourik, organist van
de Grote- of St. Michaelskerk te Oudewater.

Mourik is voor het eerst te gast in Lisse en heeft een aantrekkelijk en afwisselend programma samengesteld. Tot besluit
gaat Mourik improviseren over Gregoriaanse thema’s. Zijn
improvisatie zal uit drie delen bestaan. Aangezien Mourik
juist als improvisator internationale bekendheid geniet, zal
hij ongetwijfeld de concertbezoekers weten te verrassen met
een adembenemende afsluiting van deze avond.

Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal

Iedereen wordt van harte uitgenodigd dit concert bij te
wonen. De toegang tot het concert is gratis, na afloop is er
een collecte om de onkosten te bestrijden. Voor meer informatie zie www.ademavrienden.nl of www.gerbenmourik.nl

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

Pasen 2019 - jaargang 9 - editie 7
Wil'skracht is een uitgave van de parochie Heilige Willibrordus.

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

www.uitvaartuitendaal.nl

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: Kruisverering - Marianne Heemskerk
Verder in deze editie foto's van Kerkfotografie
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Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

Te koop

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

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

grafmonumenten

www.bollenstreekhout.nl
of bel 06 51717733.

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

Sinds 1902

Ampèrestraat 2
2181 HB Hillegom
Tel. 0252-520329
info@damonatuursteen.nl
www.damonatuursteen.nl

Grafmonumenten
& Urnen

bezoek showroom alleen op afspraak

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

persoonlijk
betrokken
stijlvol

www.bootnatuursteen.nl
www.memorieurnen.nl

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

Inschrijving zomerkampen geopend!
- voor kinderen, tieners en jongeren van 8 tot 25 jaar
- elke leeftijdscategorie heeft een
eigen kamp: een
week vol sport en
spel, ontspanning
en geloof. Dit jaar
staat de vraag
‘Wie ben je?’ centraal
- leeftijdsgenoten die ook bij de Kerk betrokken zijn
- als financiën een probleem zijn / er vragen zijn mail
dan naar; bureau@bisdomrotterdam.nl

www.bisdomrotterdam.nl

