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Parochiekerken

Van de bestuurstafel
In deze nieuwe Hemelvaart en Pinksteren editie van de Wil’skracht staan we stil
bij een weer fraai programma rondom deze Hoogfeesten. Daarnaast gaan we het
mooiere weer tegemoet en gaan velen van u hun vakanties voorbereiden. Op
pagina 15 vindt u hierover nog enkele zingevende tips.

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

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

1) Kapelaan Kuik is al weer een maandje terug van zijn sabbatverlof naar Brazilië. Gebruind en wat kilootjes lichter staat hij weer helemaal klaar voor onze gemeenschap.
2) In Hillegom staat praktisch het complete centrum rondom de Martinuskerk in
de steigers. Het aanzicht van de kerk wordt weer in volle luister hersteld en we
krijgen weer veel nieuw groen om het geheel te completeren.
3) Ook de pastorie heeft een metamorfose ondergaan en zo zien we allemaal dat
er veel nuttigs gedaan wordt met de opbrengsten van de - verkochte - Jozefkerk.
4) Ook op andere fronten wordt er in Hillegom stevig aan de weg getimmerd. Op
pagina 13 leest u daar mee over in het bericht van de LC.

19.00 uur
11.00 uur
9.30 uur
9.00 uur

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

9.30 uur
11.00 uur
9.00 uur

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

Zalige Hemelvaartsdag en Zalig Pinksteren !
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
19.00 uur
9.00 uur

Kopij voor de editie van de Wil'skracht voor de Zomer, die zal doorlopen
t/m 1 september, ontvangen we graag uiterlijk op 24 juni via:

wilskracht@rkwb.nl
www.willibrordusbollenstreek.nl
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Het woord is aan... onze kapelaan!

In dit blad onder meer.....
4. In het uur van onze dood
5. Vormseltraject van start!

Hemelvaart en Pinksteren: God renoveert tot bloei

6. Maria, Moeder van de Kerk

Op donderdag 30 mei viert de kerk Hemelvaart en op zondag 9 juni Pinksteren.
Deze 2 feestdagen markeren een nieuwe begin, zowel in het leven van de eerste
apostelen als van ons christengelovigen. Met het ‘afscheid’ van Jezus bij zijn hemelvaart en met de schenking van zijn Heilige Geest met Pinksteren begint een
periode van hernieuwing: een periode van renovatie tot bloei!
Vlak voordat Jezus ten hemel opsteeg, gaf Jezus zijn apostelen een zending mee: “De Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden.
In zijn naam moet bekering tot vergiffenis van de zonden gepredikt worden onder
alle volken, te beginnen met Jeruzalem. Jullie zullen hiervan getuigen”. Nu leidde
Jezus hen naar buiten, hief de handen omhoog en zegende hen. Hij verwijderde
zich van hen en werd ten hemel opgenomen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart
gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen,
die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus
die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkeren als gij
Hem naar de hemel hebt zien gaan”.
De leerlingen waren niet aan het navelstaren maar ‘hemelstaren’. Soms
doen we deze twee dingen. We zijn wel eens overmatig bezig met onszelf. Dat kan
op bepaalde momenten van ons leven goed zijn. Dat heb ik in Brazilië gedaan,
mediteren over mijn innerlijke bewegingen. Maar het mag ons niet weghouden
van zorg en liefde voor elkaar. Aan de andere kant komt het ook voor dat we te
veel naar de hemel staren: God en Jezus moeten alles voor ons opknappen. God
moet alle hongersnood oplossen en de wereld van alle oorlog en haat bevrijden.
Maar ook hier geldt: hemelstaren mag ons niet vrijpleiten van inzet en aandacht
voor elkaar.
Na hemelvaart breekt de tijd aan van het getuigenis dat door Jezus’
leerlingen gegeven zal worden. Hij roept daartoe op. Het koninkrijk van God, het
rijk van vrede, gerechtigheid en liefde, moet aan de hele wereld verkondigd
worden. Om dat te kunnen doen, beloofde Jezus dat de apostelen met ‘kracht van
boven’ toegerust zullen worden. Die kracht kregen ze met Pinksteren! De leerlingen kregen de Heilige Geest geschonken om te getuigen van alle goede daden die
Jezus had verricht: blinden konden weer zien, doofstommen konden weer spreken
en horen, lammen konden weer lopen, doden werden ten leven gewekt, zieken
werden genezen, zondaars werden vergeven, uitgestotenen werden weer in de
mensenkring opgenomen. Jezus had alles hersteld wat kapot was. Hij renoveerde
de gebrokenheid van de wereld. De mensen konden weer bloeien.
Vóór de Hemelvaart van Jezus konden mensen troost en hulp putten uit
zijn aanwezigheid. Vanaf Pinksteren ontvangen zijn leerlingen geestelijke hulp en
geestelijke troost van de Heilige Geest. Nu zijn alle volgelingen van Jezus in staat
God te zoeken en te vinden in alles, in alle beproevingen, in het hele leven. De
hemel is nu een stukje dichterbij de ziel gekomen en in het hart van mensen. De
geest van God is uitgestort in de mensen. Daarmee worden wij mensen werktuigen
van God om de aarde te hernieuwen en te renoveren.
Als God renoveert, kan onze parochie tot bloei komen. God heeft een
plan met onze parochie. Dit plan geeft Hij mee met de Heilige Geest. Laten we
dan proberen met Pinksteren zo goed mogelijk te luisteren naar de stem van de
Heilige Geest die ons geschonken wordt. Als wij niet willen luisteren en niet mee
willen werken met God, kan onze parochie ook niet bloeien maar zal deze eerder
uitsterven. Maar dat willen we eigenlijk niet. Laten we dan luisteren naar het
evangelie van Jezus Christus. Dat kan door deel te nemen aan de eucharistievieringen in de kerk en door ons geloof te verdiepen. De Alpha-Cursus kan u hierbij
helpen. U zult er zelf ook van gaan bloeien als uw geloof zich verdiept en de
Heilige Geest u in vuur en vlam zet.

7. Jaar van de Roepingen
9. Ga je mee naar Brielle?
En verder;
- Nieuws vanuit onze lokaties
Voor elk wat Wil's in onze
missionaire parochie in
het hart van de Bollenstreek!
Veel leesplezier!

Zalige Hemelvaartsdag en zalig Pinksteren,
Kapelaan Stephan Kuik
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Wat vooraf ging

In het uur van onze dood (3)

De vorige keren 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.

Wat als het moment van mijn dood het moment is dat ik God ontmoet? En als op
dat moment al mijn diepe verlangens vervuld worden? Zou dat ons helpen minder
bang te zijn voor de dood? Zo eindigde ik de vorige keer.

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?
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 vervuld worden? Zou
dat ons helpen minder bang te zijn voor
de dood?

“Pastoor, Ik wil best geloven dat er na de dood iets is. Ik hoop mijn ouders terug
te zien. Ik hoop iedereen terug te zien waar ik van gehouden heb. Maar wat heeft
dit met God te maken?”
Wanneer je echt van iemand houdt, dan wil je dat dit nooit ophoudt. Liefde zegt:
“Voor mij ben je niet dood. Voor mij, in mij, zul je altijd voortleven. In mijn hart
leef je voort.” Als wij mensen dat al zeggen, zou God dat dan niet zeggen?
“God is liefde.”( 1 Joh 4,8) Dit is het fundament onder het katholiek geloof. Als
God liefde is, dan zegt Hij ook: “Voor mij ben je niet dood. Voor mij blijf je leven.”
Het jongetje dat in de hemel was.
Ik kan niet bewijzen dat er een leven na de dood bestaat. Er zijn echter veel zaken
die de wetenschap niet kan verklaren, zoals ‘bijna dood’ ervaringen.
Todd Burpo heeft een boek geschreven (De Jongen Die In De Hemel Was) over
het waargebeurde verhaal van zijn zoontje Colton. Het is een internationale
bestseller. De vierjarige Colton wordt geopereerd aan een acute blindedarmontsteking. Tijdens de operatie gaat het helemaal fout. Colton herstelt echter en niet
lang daarna vertelt hij over de operatie: Dat hij de artsen met hem bezig zag en
dat hij zijn vader in een aparte kamer op God zag schelden. (Opmerkelijk, zijn
vader is dominee.)
En hij vertelt hoe hij naar de hemel ging en daar bij Jezus op schoot zat. Zijn ouders
weten niet wat ze er mee moeten, totdat Colton iets vertelt wat hij op geen enkele
manier kan weten. Colton vertelt dat hij zijn zusje, wier leven na drie maanden
eindigde in een miskraam en over wie nooit werd gesproken, heeft gezien. Ook
heeft hij zijn overgrootvader ontmoet. Over opa weet hij dingen die hij nooit had
kunnen weten.

Het verhaal speelt in de Verenigde Staten en is daar uiteraard ook verfilmd.
Waar is het bewijs?
Er bestaan talloze verhalen over soortgelijke ervaringen die niet te verklaren zijn.
Toch wil ik hier mijn geloof niet op baseren. Ik baseer mijn geloof op de essentie
van het katholiek geloof: “God is liefde.” (1 Joh 4,8)
Wordt vervolgd.
Pastoor Franken
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis;
kom eens gezellig langs!

Vormseltraject gaat weer van start!
Zondag 24 november zal Bisschop mgr. H. van den Hende weer jongeren uit onze
parochie vormen. Dit keer is het in de St. Jozef en Martinuskerk in Hillegom.
Voorafgaande aan deze mooie viering gaan we van start met het voorbereidingstraject.
Dinsdagavond 4 juni om 20.00 uur zal diaken Iwan Osseweijer in het Paus Franciscus Huis van start gaan met een informatieve ouderavond. Met de kinderen
gaan we vrijdagavond 12 juli om 19.00 uur starten met de eerste voorbereidingsavond. Het hele traject bestaat uit 8 avonden voor de kinderen, een fantastisch
weekend kamp, een leerzame sacramentenavond en de spectaculaire vuurdoop.
Hierover zal de werkgroep de eerste ouderavond natuurlijk meer informatie
verstrekken.
Tijdens de ouderavond is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Zit uw kind
volgend schooljaar in groep 8 van de basisschool en heeft hij of zij de eerste heilige Communie ontvangen dan kunt u uw kind deze avond ook aanmelden voor
dit traject. Aanmelden via de mail kan ook; vormselwillibrordus@gmail.com.
Inschrijven kan tot en met 7 juli.
Wij als werkgroep hebben weer zin om met de jongeren aan de slag te gaan.

Gebed
van Hemelvaart tot Pinksteren
Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw
liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanzien van de
aarde
vernieuwen.

Koffie en lunch
Dinsdagochtend 25 juni verzorgen wij voor onze gasten, aansluitend aan de
koffieochtend rond 11.45 uur, een heerlijke lunch. Bijdrage in de kosten zijn € 5,00.
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Ria Nieraad, tel 0252 410773
of mail: ria@nieraad.com
Maar ook als u alleen ’s morgens koffie of thee wilt komen drinken bent u vanaf
10.00 uur van harte welkom in het Paus Franciscus Huis. Dit is de laatste bijeenkomst van het seizoen. We hopen elkaar na de zomer in september weer in goede
gezondheid te ontmoeten.

Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de
gelovigen
door de verlichting van de heilige
Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting
verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen
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Rozenkrans bidden
We bidden in de meimaand de rozenkrans op alle werkdagen om 19.00 uur in de
dagkapel, alleen niet op donderdag 30 mei Hemelvaartsdag. Op vrijdag 31 mei is
de sluitingsavond van de Maria maand, we gaan dan in processie naar Maria om
in de kerk de rozenkrans te bidden. Het dameskoor zal ook aanwezig zijn en
prachtige Maria liederen ten gehore brengen.

Pinksteren

In de maanden juni, juli, augustus en september bidden we de rozenkrans iedere
dinsdag avond om 19.00 uur in de dagkapel.

O bron van liefde, Geest die leeft,
en overvloed van gaven geeft,
vervul met liefde, ziel en zin,
ontsteek uw vlammen binnenin.
Die met de Zoon en Vader zijt,
elkander eeuwig toegewijd,
legt Gij uw liefde om ons heen,
bind ons tezamen, maak ons één.
Lof, eer en heerlijkheid en kracht,
zij aan de Vader toegebracht,
en aan de Zoon en Geest gewijd,
van nu af tot in eeuwigheid.

'Maria, Moeder van de Kerk' op maandag na Pinksteren
Op 3 maart 2018 heeft het Vaticaan het besluit van Paus Franciscus meegedeeld,
dat in de hele Kerk van de Romeinse ritus de viering van Maria onder de titel
'Moeder van de Kerk' wordt ingevoerd als een jaarlijkse verplichte gedachtenis.
Het decreet wijst erop, dat bij de overweging van de mysteries van Christus en
van het wezen van de Kerk de Maagd Maria niet buiten beschouwing kan blijven,
omdat zij zowel de Moeder is van Christus als van de Kerk. Augustinus zei al dat
Maria de moeder is van de ledematen van de Kerk, omdat zij door haar liefde heeft
meegewerkt aan de geboorte van de gelovigen in de Kerk. Paus Leo de Grote
verkondigde dat de geboorte van het Hoofd ook de geboorte van het Lichaam is
en hij duidde Maria tevens aan als moeder van Christus, de Zoon van God, én als
moeder van de ledematen van het mystieke lichaam, nl. de Kerk.
"Deze overwegingen ontspringen aan het goddelijk moederschap van Maria en
aan haar band met het werk van de Verlosser, dat zijn hoogtepunt vindt op het
uur van het kruis. Staande naast het kruis ontving moeder Maria het liefdestestament van haar Zoon, waardoor zij alle mensen, vertegenwoordigd in de persoon
van de geliefde leerling, aannam als kinderen die herboren moesten worden tot
het goddelijke leven. Zo werd zij de liefdevolle moeder van de Kerk, die door
Christus werd verwekt op het kruis, toen Hij de Geest gaf. Van zijn kant koos
Christus in zijn geliefde leerling alle leerlingen uit als vertegenwoordigers van
zijn liefde tegenover zijn Moeder, door haar aan hen toe te vertrouwen, zodat zij
haar zouden eren met de genegenheid van kinderen."
In zijn commentaar wijst kardinaal Sarah erop, dat in de loop van de jaren de invoeging van de viering van 'Maria, Moeder van de Kerk' in de eigen kalender van
sommige landen op de maandag na Pinksteren werd goedgekeurd en ingevoerd
(bijv. in Polen en Argentinië). Deze viering werd voor andere dagen goedgekeurd
met betrekking tot bijzondere plaatsen, zoals de Basiliek van Sint-Pieter, waar de
afkondiging van deze titel door Paulus VI plaats had gevonden. Ook sommigen
ordes en congregaties verkregen de goedkeuring voor de eigen teksten van deze
viering. Nu wordt deze viering in heel de Latijnse kerk ingevoerd.
(Bron: rkliturgie.nl)
In onze parochie bent u tweede Pinksterdag van harte welkom, om 10.00 uur in
de St. Agathakerk, om dit feest met ons mee te vieren!
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Jaar van de Roepingen
Beter horen!

Wat wil ik met mijn leven?
En wat wil God van mij?

In het jaar 2019,
het Jaar van de Roepingen, staan wij
stil bij de roeping die we van de Heer
hebben ontvangen, als gemeenschap en
persoonlijk.

Heb jij je deze vragen ook al eens gesteld, of zie je deze nu voor de eerste keer? Is
er in jou een diep verlangen om te leven vanuit een sterk geloof in Christus en
word je bijzonder getrokken tot een leven in verbondenheid met Jezus en Zijn
Kerk midden in de wereld van vandaag?
Denk je over een leven als religieus(ze) in een gemeenschap? Wil je je graag gaan
inzetten in jouw parochie, maar weet je (nog) niet hoe? Gaan je gedachten uitdrukkelijk uit naar het priesterschap of het diaconaat? Wil je graag trouwen met je
vriendin? Schuif de echte vragen over je persoonlijke levenskeuze niet aan de kant
en wil je er graag ga er mee aan de slag!
Stel je vraag aan ons pastoraal team.
"Wanneer het gaat om roeping is horen niet louter een kwestie van techniek, het
aanschaffen van een gehoorapparaat. Niet alleen iets van de oren. Het gaat om
heel de mens die in kracht van zijn geloof wordt aangesproken door God. Roeping
heeft te maken met het leven in geloof.”, aldus onze bisschop mgr. H. van den
Hende.

Bid je mee om roepingen?
... en om het verstaan van Gods roepstem?
“Hoor, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen!
Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al
uw krachten.” (Dueteronomium 6,4-5)

Jubileumboek

Het Joodse gebedsritme herhaalt deze oproep dagelijks.
We moeten dat woord telkens horen om het beter te verstaan en te leven!
Recept: driemaal daags.
Bidden is vertoeven in de nabijheid van God, de Ongeziene.
Bidden is ook horen, luisteren naar Gods woord. Hij spreekt ons toe.

In de vorige Wil’skracht heeft u
kunnen lezen over het
Jubileumboek van de Heilig
Hartkerk dat naar aanleiding van
het 100-jarig bestaan van de kerk
zal worden uitgegeven.

Heer onze God,
Van ieder woord dat komt van U kunnen wij leven!
Leer ons uw woord te verstaan.
Doorbreek en genees in de stilte met U onze doofheid.
Heer Jezus,
U spreekt ons aan op ons verlangen.
U roept ons vervolgens op, om U na te volgen,
leerling van U te zijn en meer en meer U te vergezellen.
Maak ons tot echte navolgers van U
midden in de dagelijkse verplichtingen.
Dat wij U beter horen, ons oor beter te luisteren leggen.
Op uw woord bidden we ook om nieuwe werkers in uw wijngaard.
We vragen voor de Kerk van dit uur nieuwe leiders,
die volledig in uw Naam
zich geven voor het heil van de mensen.
Maria, Moeder van Jezus,
U hebt Gods woord gehoord en aanvaard.
Help ons hier en nu hetzelfde te doen. Amen.

Het wordt een boekwerk vol geschiedenis, korte verhalen en mooie anekdotes.
Want weet u bijvoorbeeld welke pastoor
de Zilker dichteres Jo de Groot de naam
Magna gaf?
De redactie wordt gevormd door
Elly van der Voorn en Piet de Boer,
beiden bekend met het kerkarchief
en Theo van Gijlswijk van Genootschap Oud de Zilck. Teksten en foto’s moeten eind dit jaar klaar zijn
om publicatie medio 2020 mogelijk
te maken. Interessante verhalen
over kerkelijke aangelegenheden én
anekdotes zijn welkom bij de redactie, bij voorkeur via het e-mail
adres: jubileumboekkerk@ziggo.nl

(uit: 'Bid tot de Herder', Roepingenzondag 2019)

7

Wil’skracht

Parochie Heilige Willibrordus

Ziekendag
Sinds 1945 wordt er voor de Lissese parochianen een ziekendag georganiseerd.
Deze dag wordt gehouden op
woensdag 3 juli. Deze dag is bestemd
voor parochianen uit Lisse en De
Engel die wegens ziekte of andere
ongemakken weinig of niet meer in de
kerk komen.
We beginnen om 10.00 uur met een
Eucharistieviering in de St. Agathakerk. U kunt tijdens de viering de
ziekenzalving ontvangen. Het dameskoor zal muzikale ondersteuning
verlenen. In deze viering zijn alle parochianen van harte welkom. Daarna
is er een gezellig samenzijn in het Paus
Franciscus Huis. In de middag zal
diaken Iwan Osseweijer een korte lezing geven en met elkaar zullen we
Marialiederen zingen.
Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Deze dag wordt ons door de PCI
aangeboden! Indien nodig kunt u ’s
morgens opgehaald worden en ’s
middag weer thuisgebracht worden.
U kunt zich tot 24 juni aanmelden bij
Marie-Louise de Vlieger
telefoon 413647.
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Inzameling naaimachines en gereedschappen
Doe mee met de jaarlijkse inzameling op zaterdag 15 juni!
Deze wordt door de Werkgroep M.O.V. georganiseerd, in samenwerking met de
Stichting Vraag en Aanbod Internationaal uit Noord Brabant. De ingezamelde
goederen worden in werkplaatsen van Vraag en Aanbod opgeknapt door vrijwilligers en soms door mensen met een beperking. Met het reviseren van gebruikt
gereedschap en het ter beschikking stellen daarvan aan kleinschalige projecten in
ontwikkelingslanden, snijdt het mes aan twee kanten.
Gevraagde goederen:
naaimachines (hand, elektrisch, trap), breimachines (compleet), vakmansgereedschap voor timmerman, metselaar, loodgieter, elektricien, schoenmaker, fietshersteller, automonteur, metaalbewerker, maar ook voor tuin- en landbouw. Ook
kunnen we rolstoelen, rollators, krukken en fietsen gebruiken.
De inzameling vindt plaats tussen 10.00 en 13.00 uur bij Mariaoord, Mariastraat
28, 2181 CT Hillegom. In De ZILK kan worden ingeleverd bij Zilkerduinweg 372
en ook bij Speeltuin De Duinrand.
Daarna elke woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur op afspraak:
06-13096656 Joke Zonneveld
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Ga je mee naar Brielle?
Dit jaar gaan we al weer voor het zesde jaar met de parochie op bedevaart naar
Brielle. Op 6 juli aanstaande zal de Nationale Bedevaart zijn naar de plaats waar
in 1572 19 priesters en broeders vanwege hun geloof en trouw aan de Kerk werden
gevangen genomen, gemarteld en opgehangen.
Het thema van dit jaar is 'Geroepen!' Het thema sluit aan bij het 'Jaar van de
Roepingen' dat onze bisschop heeft uitgeroepen. De martelaren werden geroepen
om in hun leven als priester of broeder dienstbaar te zijn aan Christus. Dit deden
zij ieder op hun eigen wijze; de een deed dit als priester door de sacramenten te
vieren van de Eucharistie en Boete en Verzoening. De ander gaf door catechese
het geloof door aan nieuwe generaties en weer een ander diende Christus in de
armen en zieken die zij verzorgden.
Uiteindelijk hebben ze allen hun roeping voltooid door het getuigenis dat zij gaven
door hun leven te geven voor het geloof. Martelaar komt van het Griekse woord
'Martyrion', wat 'getuigenis' betekent.
Als we op bedevaart gaan in dit Jaar van de Roepingen worden ook wij uitgenodigd
om God te ontmoeten en op het spoor te komen van zijn stem in ons leven. In dit
themajaar staat het woord 'Roepingen' in meervoud. Dat betekent dat God ieder
van ons roept! Het gaat om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het
religieuze leven, maar ook om roepingen tot het huwelijk, tot een leven in dienst
aan de samenleving, in bijvoorbeeld het bedrijfsleven of het onderwijs.

“Een verandering
vindt plaats,
omdat gewone
mensen buitengewone dingen
doen.”

Het Doopsel dat wij ontvangen hebben is het moment waarop God ons bijzonder
geroepen heeft om Hem na te volgen en gehoor te geven aan zijn roepstem.
Jij gaat toch ook mee?
We vragen om vooraf een bijdrage van € 15,- te voldoen. Dit kan bij de diaken
(het liefst in een enveloppe met je naam erop). Je kunt je aanmelden bij diaken
Iwan Osseweijer (diaken@rkwb.nl of 06-54294763)
Het programma van de dag ziet er als volgt uit:
8:30 uur
vertrek vanaf de St. Jozef en Martinuskerk, te Hillegom
8.45 uur
vertrek vanaf de St. Agathakerk, te Lisse
11:00 uur
Eucharistie met mgr. van den Hende, bisschop van Rotterdam
13:30 uur
Rozenkransgebed of parallel jongerenprogramma
14:30 uur
Kruisweg op het martelveld
15:30 uur
Vespers en processie met afsluitende pelgrimszegen
17:00 uur
Vertrek vanuit Brielle

Kom eens langs
Het is belangrijk dat jonge gezinnen elkaar ontmoeten, ook in de kerk. Samen
vormen we de gemeenschap van de toekomst. Maar ook opa’s en oma’s met
kleinkinderen zijn van harte welkom.
Samen met de kinderen naar een Bijbelverhaal luisteren, er spelenderwijs over
nadenken en een verwerkingsactiviteit
als slot. In navolging van het succes in de
Sint Jozef en Martinuskerk in Hillegom, zijn we ook in de H.H. Engelbewaarderskerk met de Peuter/Kleuterkerk begonnen. Naast een vertelling met het verteltheatertje, een kleuterlied, gebed, het kruisteken en een kleuteractiviteit, beginnen
we met heel veel kaarsjes branden. Iedereen is welkom op zondag 26 mei en
zondag 30 juni van 10.30 tot 11.00 uur. We sluiten af met koffie en limonade. Tot
dan.
Werkgroep Peuter/Kleuterkerk
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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
7e zondag van Pasen
zaterdag 1 juni - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Pinksteren
zaterdag 8 juni - 19.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Allerheiligste
Drie-eenheid
zaterdag 15 juni - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Actaea

Sacramentsdag
zaterdag 22 juni - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
13e zondag door het jaar
zaterdag 29 juni - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
14e zondag door het jaar
zaterdag 6 juli - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
15e zondag door het jaar
zaterdag 13 juli - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken

Kroniek
Periode 26 maart tot 6 mei

Overleden
22 maart
Riet Schenk-Sweerts (76)
Heereweg 385

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
1 juni en 6 juli
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Kom je ook naar de kinderwoorddienst?
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!
Wanneer?
8 juni 19.00 uur - Pinksteren
Voor meer info:
Monique van der Vlugt of Sabina van der Zwet,
e-mail m.v.d.vlugt5@kpnplanet.nl

Jongeren Pastoraat voorbij?!
Na 33 jaar, is het dan zover, we sluiten onze deuren. Er is
veel veranderd in die 33 jaar en zo hoort het ook. Andere
jongeren, andere begeleiding, andere onderwerpen. In
het begin was 99 % van onze jongeren katholiek, nu nog
5 á 10 %. Maar omdat we altijd maatschappelijke onderwerpen behandelden, voelde iedereen zich thuis bij het
Jongeren Pastoraat. Daarom was het ook heel normaal dat
iedereen 5 euro betaalde, om de eerste kosten te dekken.
Dankzij de niet katholieken (o.a. van andere kerken)
konden we veel langer blijven bestaan.
Zo kwamen er jongeren in ons kerkgebouw, die er normaal nooit in zouden zijn geweest. En om eens een ander
geluid te horen is alleen maar verrijkend.
Wat altijd hetzelfde is gebleven, is het enthousiasme, de betrokkenheid en het
plezier in en met de groep. We hebben altijd geprobeerd om de jongeren te behouden, zodat ze leiding konden gaan geven aan de volgende generatie. Dat is altijd
supergoed gelukt. Een speciale Jongeren Pastoraat band hadden ze al en die
konden ze zo mooi doorgeven. De huidige leiding bestaat uit: Levi, Frans, Greetje,
Marc, Terry, Niki en Elvina (allen 20+). Zij stonden voor de groep en Piet en Joke
(60+), zij waren het 'bestuur'. Als je zo’n speciale band hebt, kan je bergen verzetten.
Wij willen iedereen bedanken voor hun bijdrage de afgelopen 33 jaar aan het
Jongeren Pastoraat in de Engel. De bassischool Beekbrug, die elk jaar weer een
groep 8 aan ons afleverde, de 4 verschillende pastorale teams voor de begeleiding,
de Speeltuin Kindervreugd, de steun van de ouders, de jongeren, maar vooral
pastoor van der Bosch, Rob Lijesen, Ria Vertuin en Corrie van Teylingen, die 33
jaar geleden met het Jongeren Pastoraat zijn begonnen.
Het laatste samenzijn is in mei geweest. In juni sluiten we met onze groep af met
een knallend feest. We verwijzen alle jongeren naar de Tienergroep 'The Spirits'
in Hillegom en naar de Jongeren groepen 'RKJ Lisse' in Lisse en 'Enjoy' in Hillegom.
Jongeren Pastoraat in de Engel

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

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

Kroniek

Kinderwoorddienst

Liturgisch rooster

Periode 14 maart tot 6 mei

Hallo allemaal!

Hemelvaart van de Heer

Heilig Doopsel

Tijdens de kinderwoorddienst van
zondag 5 mei hebben wij gepraat over
Petrus, die drie keer van Jezus de vraag
kreeg: 'Heb je Mij lief?' Ook hebben wij
stil gestaan bij deze meimaand, ook wel
de Mariamaand. Jullie hebben een verhaaltje over de verschijning van Maria
in Fatima gekregen en jullie kregen een
rozenkrans mee, waarmee je thuis met
je (groot)ouders kan bidden.

7 april
- Claire Boekesteijn
Anna Bijnsstraat 2
- Celina Hendriks
Grevelingstraat 26
5 mei
- Pleun Timmers
Gladiolenstraat 10

Heilig Doopsel en
Heilig Vormsel
20 april
- Ilja Zwaan
Meerlaan 131, Hillegom
- Prabowo Widjaja
1e Poellaan 68

Heilig Vormsel
20 april
- Geertje de Vries-de Jong
Noordeinde 124, Leimuiden
- Greta Berkelyté
Meerlaan 131, Hillegom

Overleden
14 maart
Greetje Rijgersberg-Warmerdam (92)
Kanaalstraat 142C
25 maart
- Lambertus Mens (78)
Lisserweg 714, Lisserbroek
4 april
- Huub Heemskerk (79)
WZC Wijckerslooth, Oegstgeest
- Hans Bom (81)
Kievitstraat 24
6 april
- Gerdie Schenk
Ooievaarstraat 167
20 april
- Riet Schuit-van der Wiel (86)
Driehuizenpark 58
30 april
- Wil Gulickx-Keesom (73)
Kleine Beer 19
1 mei
- Henk Lamboo (69)
Muntstraat 199, Lisserbroek

Kon je er afgelopen keer niet bij zijn?
Wij hebben nog een paar rozenkransen
bewaard.
De volgende keer kan jij er dus ook één
meenemen. De kinderwoorddienst is
iedere eerste zondag van de maand. De
volgende kinderwoorddienst zal dus
zijn op zondag 2 juni. De kinderwoorddienst daarna is op zondag 7 juli.
Hopelijk zien wij je dan weer!
Groetjes,
De leiding van de kinderwoorddienst

Kerkenveiling
Door omstandigheden heeft het comité Kerkenveiling St. Agathakerk
de datum van de Kerkenveiling
moeten wijzigen.
De veiling ten behoeve van het
onderhoud aan de St. Agathakerk
vindt nu plaats op vrijdag
22 november in Dienstencentrum
'De Beukenhof' aan de Eikenlaan 2a
in Lisse.

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
2 en 16 juni, 7 juli
én elke dinsdag
in het Paus Franciscus Huis.
Elke donderdag en vrijdag in de
keuken van de pastorie.

donderdag 30 mei - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum
7e zondag van Pasen
2 juni - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Pinksteren
zondag 9 juni - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Maria,
Moeder van de Kerk
maandag 10 juni - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer

Allerheiligste
Drie-eenheid
zondag 16 juni - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Sacramentsdag
zondag 23 juni - 10.00 uur
Gezinsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. De Bollennootjes
13e zondag door het jaar
30 juni - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum
14e zondag door het jaar
7 juli - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
15e zondag door het jaar
14 juli - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum
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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

Hemelvaart van de Heer
donderdag 30 mei - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
7e zondag van Pasen
zondag 2 juni - 9.30 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dames- en Herenkoor

Pinksteren
zondag 9 juni - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Dames- en Herenkoor

Allerheiligste
Drie-eenheid
zondag 16 juni - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk

Sacramentsdag
zondag 23 juni - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Heilig Hartfeest
30 juni - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
14e zondag door het jaar
7 juli - 11.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
15e zondag door het jaar
14 juli - 11.00 uur
Autozegen
celebrant: pater H. Uitendaal

Kroniek
Periode 26 maart tot 6 mei
Geen meldingen

12

Met ingang van zondag 7 juli is de aanvangstijd van de viering om 11.00 uur.

Heilig Hart Raad
Een mooie opkomst met contactpersonen van de H. Hartkerk. Een bijeenkomst
waar we van elkaar horen wat goed gaat en wat beter zou kunnen. Positief meedenken leidt tot betrokkenheid, maar ook waardering voor datgene wat de ander
doet.
Een groot compliment voor al degenen die zich voor de H. Hartkerk en de gemeenschap van De Zilk inzetten. Door de enthousiaste inbreng van Ronald Jansen
hebben we nu een team van Zilkers die de organisatie rond het jubileum zelfstandig sturen en leiden. Uitgangspunt van de Lokale Commissie is dat activiteit wel
voor de hele Zilkse samenleving toegankelijk wordt.
Later zal het Jubileumteam zich aan u voorstellen. De LC wenst Marjet, Angelique,
Patricia en Dick veel succes.

Welkom tijdens het Heilig Hartfeest
Het feest van onze patroonheilige vieren we op zondag 30 juni. Aan het eind
van de eucharistieviering wordt de Heilig Hartspeld uitgereikt aan een Zilker
parochiaan die zich langdurig heeft ingezet.
U bent van harte voor de Eucharistieviering uitgenodigd, waarna een gezellig samenzijn en gelegenheid tot feliciteren in de tuin van de pastorie.
Om ongeveer 15.00 uur sluiten we de tuinhekken.

Zingt u thuis altijd het hoogste lied?
Uw solo`s en aria`s thuis onder de douche verdienen een breder publiek….
Kom op de maandagavond om 20.00 uur eens kennismaken met ons dames- en
herenkoor en voel u vrij om met ons te oefenen in de pastorie aan de Beeklaan.
Ons repertoire is Nederlandse en Latijnse gezangen voor zondagse Eucharistievieringen. Geef uw solopartijen thuis onder de douche een breder publiek en kom
ook zingen in een koor dat zich voorbereidt naar een kerkjubileum in 2020. Met
onze professionele begeleiding en bekwame sopranen, bassen, alten en tenoren
zijn ook onervaren zangers en zangeressen van harte welkom!
Voor meer informatie neemt u contact op met de voorzitter,
Jan Ruigrok
06-22521879 of jan.ruigrok@live.nl

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

Ik brand
een kaarsje
voor...
... onszelf.
Dat wij in woord en
gebaar de tijd nemen
voor elkaar.

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

Hemelvaart van de Heer

Zonder al te veel problemen heeft op 9 april de verhuizing van het Teresiahuis
naar de pastorie plaatsgevonden. De pastorie is ingericht met vier gemeenschapsruimtes en een bibliotheek. Het secretariaat is nu boven gehuisvest. Op deze
manier worden de mogelijkheden van de pastorie volledig benut. Het is een mooi
geheel geworden, met dank aan iedereen die zich hiervoor ingezet heeft. Op zaterdag 6 juli zullen we de pastorie feestelijk openen. Helpt u mee door iets
lekkers te bakken en mee te nemen? Stuurt u ons dan graag even een berichtje!
Ondertussen hebben de vrijwilligers in hun mailbox de eerste vrijwilligersnieuwsbrief ontvangen; een hedendaags middel om iedereen up to date te houden. Extra
kopieën liggen achterin de kerk.
Inmiddels zit ook de sabbat van de kapelaan erop en hebben wij hem in de Goede
Week enigszins gebruind en vol goede moed weer mogen verwelkomen: goed dat
u terug bent! Zo gaan we met elkaar verder onderweg, om in vertrouwen nieuwe
wegen te bewandelen.
Heeft u ideeën of opmerkingen?
Stuur ons een berichtje: lchillegom@gmail.com

In de maanden juli en augustus kunt u voor de viering op de zaterdagavond
terecht in de H.H. Engelbewaarderskerk.
Met ingang van zondag 7 juli is de aanvangstijd van de viering om 9.30 uur.

Kroniek

Alleen liefde
behoedt ons voor
vergeten
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag + zondag.

Periode 26 maart tot 6 mei

Gedoopt
20 april
Johannes Gurnik

Overleden
26 maart
Maria Stet - Lambert (88)
Olympus 46
9 april
Bert Glas (82)
Faleriolaan 30
29 april
Ploon van der Zwan - Overdevest
(89)
Maartensheem 74
2 mei
Martinus Zwaneveld (75)
Sixlaan 46

donderdag 30 mei - 10.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor
7e zondag van Pasen
zaterdag 1 juni - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
zondag 2 juni - 11.00 uur

Eerste
Heilige Communie
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer

Pinksteren
zaterdag 8 juni - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Dameskoor
zondag 9 juni - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor

Allerheiligste
Drie-eenheid
zaterdag 15 juni - 19.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
zondag 16 juni - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Inloopkoor

Sacramentsdag
zaterdag 22 juni - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
zondag 23 juni - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Parochiekoor
13e zondag door het jaar
zaterdag 29 juni - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
zondag 30 juni - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Parochiekoor
14e zondag door het jaar
7 juli - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Parochiekoor
15e zondag door het jaar
14 juli - 9.30 uur
Herdenkingsviering en Autozegen
celebrant: pater H. Uitendaal
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dameskoor

13

Wil’skracht

Parochie Heilige Willibrordus

Heeft u een idee? Laat het ons weten!
Jaarlijks helpt de Parochiële Caritas Instelling regelmatig mensen die om verschillende redenen in (vaak financiële) problemen zijn gekomen. Ook ondersteunt de
PCI verschillende activiteiten die onze parochie maar ook daarbuiten ten goede
komen. Om te verduidelijken wat de PCI onder andere doet hebben wij een
nieuwsbrief gemaakt en willen u die graag onder de aandacht brengen.
Wij ontwikkelden daarom een speciale informatiestandaard (zie foto) die achter
in de St. Jozef en Martinuskerk geplaatst is en die voorzien is van onze nieuwsbrief.
Aan de voet van de informatiestandaard is een speciale ideeënbus geplaatst, waar
u ideeën en suggesties voor de ondersteuning van mensen en projecten kunt deponeren.
Wij hopen hiermee onze ondersteuning aan medeparochianen te verbeteren. Het
is voor mensen in problemen vaak niet gemakkelijk om hulp te vragen. Met dit
initiatief willen we hier iets aan proberen te doen. Wij hopen dat u ons wilt helpen
anderen te helpen……
Uw ideeën en suggesties zijn van harte welkom!
Namens de PCI in Hillegom, Ruud van ’t Pad Bosch, voorzitter

Orgelconcert door Jaap Zwart
Op zaterdag 22 juni geeft Jaap Zwart op uitnodiging van de Stichting Vrienden
van het Adema-orgel een orgelconcert in de Sint-Agathakerk in Lisse. Zwart heeft
eerder met groot succes in Lisse opgetreden. Zijn concert begint om 20.15 uur. De
toegang is gratis; wel is er bij de uitgang een collecte om de onkosten te bestrijden.
Na afloop kunt u genieten van een hapje en drankje achter in de kerk.

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:
www.kerkomroep.nl
Voor de H. Hart van Jezuskerk via:
www.kerkdienstgemist.nl

Berkhout
Eucharistieviering:
donderdag 4 juli - 16.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 1, 8, 15, 22 en 29 juni
6 en 14 juli

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 30 mei, 9 en 23 juni
7 juli
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Zwart heeft gekozen voor zeven bijzondere werken uit verschillende perioden.
Na muziek van Pierre Segond en Alexandre Cellier speelt hij een virtuoze ‘Toccata’ van Aloys Claussmann. Verder biedt zijn programma ruimte aan twee Nederlandse en twee Franse componisten: Johan Haaksma (‘Reflecties’), Jacob Bijster
(‘Partite sopra ‘Laudate Dominum’ (Psalm 146)’), Olivier Messiaen (‘Le banquet
céleste’) en César Franck (‘Grande Pièce Symphonique’ Op. 17). Het laatste werk,
dat ongeveer vijfentwintig minuten duurt, zal een overrompelend besluit zijn van
een bijzonder programma.
Jaap Zwart (1955) ontving tot aan zijn conservatoriumperiode lessen van zijn vader
Jaap Zwart sr. Op het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam volgde hij lessen
bij Jan Kruyt (hoofdvak piano) en Simon C. Jansen (hoofvak orgel), waarna hij zijn
studie afsloot aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (hoofdvak theorie
der muziek). Zwart is niet alleen een bekende concert- en kerkorganist, maar ook
een bevlogen begeleider, pianist, koordirigent en pedagoog. Momenteel is hij als
docent verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam in de vakken theorie,
improvisatie en analytisch studeren.

Lisse - Hillegom - De Zilk

Vakantie:
Deel je plekken van plezier
De zomervakanties staan voor de deur.
Een heerlijke periode om rust in het
hoofd te krijgen. Veel mensen, ook zij
die geen regelmatige kerkgangers zijn,
bezoeken tijdens hun vakantie
kerkgebouwen.
Kerken, kloosters en kathedralen zijn
een mooi teken van het schone dat het
Christendom aan de mensheid heeft
gegeven. Om Hem te eren, maar ook
om ons van te laten te genieten.
Dit jaar is het thema van de Open Monumentendag ‘plekken van plezier’.
Wij willen alle parochianen vragen om
hun plekken van plezier vast te leggen
zodat we daar één mooie collage van
kunnen maken die we in september
kunnen laten zien aan de bezoekers van
de St. Agathakerk.
Het idee is simpel: maak een foto van
een kerkelijk gebouw en mail het aan
annelies.melotte@gmail.com of app het
aan 06-54615979.

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

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

Hemelvaart / Pinksteren 2019 - jaargang 9 editie 8
Wil'skracht is een uitgave van de parochie Heilige Willibrordus.

Eindedactie: Marianne Heemskerk
Redactie: pastoor R. Franken, Jeanne Ruigrok, Rob van Reisen en
Wendelmoet Langeler
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: St. Agathakerk - Frank Mélotte
Verder in deze editie foto's van Kerkfotografie, Bas Rusman,
Frank Mélotte, Marianne Heemskerk en Marianne Schippers
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Sinds 1902

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

grafmonumenten

www.bootnatuursteen.nl
www.memorieurnen.nl

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

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

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.

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

