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Parochiegegevens
Centraal Secretariaat; Heereweg 277, 2161 BH LISSE, 0252 418870, sec@rkwb.nl
Paus Franciscus Huis; Heereweg 271, LISSE
Voor uitvaart of ziekenzalving 06 33865955
Pastoor R. Franken; 0252 413330 - pastoor@rkwb.nl
Kapelaan S. Kuik;
0252 520166 - kapelaan@rkwb.nl
Diaken I. Osseweijer; 06 54294763 - diaken@rkwb.nl

Parochiekerken
St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330
seclisse@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zondag
10.00 uur
Maandag
19.30 uur
Dinsdag, Donderdag en
Vrijdag
9.00 uur

Van de bestuurstafel
In deze Zomer editie van de Wil’skracht willen we allereerst Marianne Heemskerk-Cozijn hartelijk danken voor haar jarenlange bijdrage aan dit mooie blad en
haar brede inzet voor de parochie. Op pagina 8 van deze Wil’skracht kunt u lezen
waarom Marianne afscheid neemt.
Marianne wordt als eindredacteur van dit blad opgevolgd door Wendelmoet
Langeler en Marian Castenmiller. Marianne, het ga je goed en we zien je vast en
zeker nog eens terug in onze parochie Heilige Willibrordus.
Verder hebben we deze week weer vergaderd en daarin de volgende zaken de
revue laten passeren:

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

1) In oktober starten we weer een nieuwe Alpha cursus. Daarover meer in de
volgende Wil’skracht editie.

Eucharistievieringen:
Zaterdag
19.00 uur
Woensdag
9.00 uur

3) Ook de verbouwing / opknapbeurt van Mariaoord is nu in volle vaart gaande.
Met deels nieuwe huurders kunnen we er weer jaren tegenaan.

St. Jozef- en Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252 515000
sechillegom@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zondag
9.30 uur
Woensdag en Vrijdag 9.00 uur
H. Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB DE ZILK
0252 515753
secdezilk@rkwb.nl

2) Het Van Nispenpark heeft inmiddels een metamorfose ondergaan. Het is nu
nog wel een bende maar het ziet er allemaal qua verfraaiing zeer veelbelovend uit.

4) In De Zilk maken we ons op voor het 100-jarig jubileum van de H. Hartkerk
in 2020. Het jaar staat bol van de activiteiten en er komt een pracht jubileum boek
aan. Meer op pagina’s 12 en 14.
5) De verkoop van de voormalige Jozefkerk is nu op een haar na gevild. De
laatste planontwikkelingen worden nu met de Gemeente Hillegom afgestemd
waarna de officiële overdracht eerdaags kan gaan plaatsvinden.
6) Het nieuwe parochiehuis van de Martinuskerk is op zaterdag 6 juli feestelijk
geopend. U kunt er van alles over lezen op pagina 6, maar ga er vooral zelf een
kijkje nemen om te zien hoe mooi het is geworden. Van harte welkom!!
Verder is het in de zomer editie een goed gebruik om u allen een fijne vakantie te
wensen: geniet ervan indien u er nog op uit gaat en probeer waar mogelijk een
kerk of klooster te bezoeken. U zult zien dat het uw vakantie meer dan verrijkt!
Een mooie zomer gewenst !!

Eucharistievieringen:
Zondag
11.00 uur
Donderdag
9.00 uur

Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

willibrordusbollenstreek.nl

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:
www.kerkomroep.nl
Voor de H. Hart van Jezuskerk via:
www.kerkdienstgemist.nl

Kopij voor de editie van de Wil'skracht voor de Herfst, die zal doorlopen
t/m 20 oktober, ontvangen we graag uiterlijk op 12 augustus via:

wilskracht@rkwb.nl
Graag tekst als Word document en foto's apart in een JPG bestand. Bedankt!
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Het woord is aan... onze pastoor!
Vrede en rust!

In dit blad onder meer.....
4. In het uur van onze dood
5. Zegening van uw
vervoersmiddel

Ik zat gisteravond na het journaal naar het ‘echte’ nieuws te kijken. Zo wordt door
een vriend van mij het reclameblok genoemd. Reclames zijn volgens hem het
‘echte’ nieuws.

6. Kom een keer langs

De reclames hebben een neus voor wat mensen bezig houdt en waar ze zich druk
om maken. Want als je daar goed op inspeelt valt er geld te verdienen.

8. Maria Tenhemelopneming

7. Jaar van de Roepingen

9. Doe je mee?

Het echte nieuws
En wat zag ik op het echte
nieuws?
Het volgende: Alles moet snel,
nu, onmiddellijk. Koop dit
product. Binnen vijf minuten
hebt u een complete maaltijd
op tafel. Binnen vijf minuten!
Even roeren en klaar is de saus!
Of koop dat product. Als u dit
koopt bent u binnen een week
van zeer dik weer heel slank.
Niet goed, geld terug.

En verder;
- Nieuws vanuit onze lokaties
Voor elk wat Wil's in onze
missionaire parochie in
het hart van de Bollenstreek!
Veel leesplezier!

Alles moet snel, nu, onmiddellijk, want we hebben het allemaal zo druk tegenwoordig. Er moet tegenwoordig ook zo veel. Je moet je als mens eigenlijk steeds
groter voordoen dan je bent, lijkt het. Je moet jezelf bewijzen. Want pas als ik
presteer krijg ik respect van mensen. Pas dan zijn er redenen om van mij te houden.

Er moet tegenwoordig zo veel
Er is een passage in het evangelie dat de leerlingen daar ook last van te hebben.
Ze hebben het zo druk dat ze zelfs geen tijd hebben om te eten. En dan zegt Jezus
tegen hen: “Kom nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en
rust daar wat uit.” (Mc 6,30-32)
Jezus weet als geen ander dat als je van binnen rustig bent en niet zo gehaast, dat
je dan de dingen veel meer in hun juiste verhoudingen ziet. Angst, zorgen, haast
hebben de nare eigenschap dat je de dingen niet meer in hun juiste verhoudingen
ziet. Het gevolg is vaak dat je je druk maakt om de verkeerde dingen. Dat je
problemen groter maakt dan ze in werkelijkheid zijn.
Jezus weet als geen ander dat de dingen die het leven de moeite waard maken
(vriendschap, het geluk van je kinderen, waardering van mensen, geloof in God)
dingen zijn die groeien. Die hebben tijd nodig, Er zit ook geen moeten bij.
Vriendschap moet niet. Het wordt je geschonken. Je schenkt het aan elkaar.

Wek in mij, Heer,
de heilige onrust die mij steeds
naar U doet zoeken.
Leer mij het geheim te begrijpen,
dat Gij me geschapen hebt:
dat ik slechts leven kan
vanuit wat boven mij is en dat ik
mezelf verlies zodra ik
mij op mezelf verlaat.
Neem mijn hand,
help mij om tot U te komen, opdat
ik mezelf echt vinden mag in U.
Romano Guardini

Vertrouwen dat rust geeft
En het belangrijkste: Jezus weet als geen ander dat je God ontmoet in
de stilte, in de rust. Mogen u en ik wat meer ontspannen leven. Mogen
u en ik leven met een diep vertrouwen van binnen. Een vertrouwen dat
zegt: “Alles is van God, ook mijn leven is van God." Zo’n vertrouwen
geeft vrede in je binnenste en rust.
Pastoor Franken
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In het uur van onze dood (4)

Wat vooraf ging
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.
We zijn maar tijdelijk op deze wereld.
Dat weten we allemaal. Maar we willen er niet aan.
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?
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?

Vorige keer beschreef ik waar ik mijn geloof in een leven na de dood op baseer.
Dat doe ik niet op alle verhalen over bijna-dood-ervaringen, hoewel die wel mijn
geloof bevestigen. Ik baseer mijn geloof op de essentie van het katholiek geloof:
“God is liefde” (1 Joh 4,8).
Is de dood het einde van alles? Nee. Er is één ding sterker dan de dood. Dat is
Gods liefde voor Jezus. Dat is Gods liefde voor iedere mens. Dat is de betekenis
van Pasen. Jezus sterft aan het kruis. Hij doet dat vrijwillig, uit een grenzeloze
liefde voor ieder mens persoonlijk. Zijn opstaan uit de dood met Pasen betekent
dat deze liefde alles overwint, dat deze liefde zelfs sterker is dan de dood. “Nadat
de dood ‘geen macht meer’ had over Jezus, had hij ook geen macht meer over ons,
die bij Jezus horen.” (Youcat, jongerencatechismus van de katholieke kerk, no 108)
Wat is de hemel?
Is dit niet het geluk waarvan iedereen droomt? Is liefde niet waar we diep in ons
hart allemaal naar verlangen? “De mens kan niet leven zonder liefde. Hij krijgt
nooit inzicht in zichzelf, en zijn leven is zinloos als hem de liefde niet geopenbaard
wordt, als hij de liefde niet ontmoet, als hij haar niet ondervindt en zich eigen
maakt, als hij er niet levendig deel aan heeft” (Johannes Paulus II, encycliek Redemptor Hominis no 10).
De hemel is een dimensie waar we na onze dood zullen leven. Een dimensie die
vol is van Gods liefde. En wij zullen ook vol zijn van Zijn liefde! De hemel is deze
liefde van God! Leven in de hemel is 'bij Christus zijn' (Catechismus van de Katholieke Kerk no 1025) Leven in de hemel is vol liefde zijn!
We hebben natuurlijk ons hele leven nodig om in deze liefde te groeien. Dat is niet
erg. Het gaat er om dat we deze liefde tot het doel van ons leven maken. Want de
hemel is niets anders dan deze liefde. Het moment van mijn dood kan het moment
zijn dat dit leven echt begint. Er is niets om nog bang voor te zijn!

“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.”

Ik verveel mij!
Wat de hemel niet aantrekkelijk maakt, zijn sommige voorstellingen die er over
circuleren.
“Wat ben je een goed mens. Je hebt een gouden stoel verdiend in de hemel. Pastoor,
wat moet ik nou in eeuwigheid op zo’n stoel? Ik ga me dood vervelen. En als een
engeltje met een harpje op een wolk lijkt me ook vreselijk.”
Is het vanwege dit soort voorstellingen dat eigenlijk niemand verlangt er heen te
gaan? God is grenzeloze liefde. Als er iets is wat nooit gaat vervelen, is het liefde!
Wordt vervolgd.
Pastoor Franken
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Zegening van vervoersmiddelen
Wat?
Het is inmiddels alweer voor het derde jaar dat in juli de zegen plaatsvindt van
voertuigen. Alle voertuigen kunnen aansluitend aan de Mis van zaterdag 13 juli
(H.H. Engelbewaarderskerk) of 14 juli (de overige kerken) door de priester of
diaken gezegend worden op voorspraak van St. Christoffel. Zijn feestdag is 24 juli,
maar omdat veel mensen dan op vakantie zijn (14 juli is de laatste zondag voor
de schoolvakanties), wordt deze zegen al eerder gegeven. Velen gaan dan de weg
op naar hun vakantiebestemming of blijven thuis en pakken wat meer de fiets of
rollator om in de buurt er op uit te trekken.
Waarom?
De zegen van voertuigen is een oude traditie. Met deze zegen danken we God,
Schepper van al wat bestaat, voor het voertuig dat ons geschonken is. Hij heeft
gezorgd dat er grondstoffen zijn waaruit ze gemaakt konden worden, maar ook
dat de mens de techniek ontdekt heeft die, zoals een oud zegeningsgebed uit 1954
zegt, "de Heer reeds verborgen mogelijk maakte".
Anderzijds vragen we God om zijn zegen over de personen die gebruik maken
van de voertuigen. Dat zij hier op een verantwoorde wijze mee omgaan en dat het
mensen ten dienst mag staan en bij elkaar mag brengen.

De zegen houdt in dat we God vragen om bescherming voor onderweg, maar dat
betekent voor ons natuurlijk niet dat we roekeloos kunnen gaan rijden. “Gij zult
de Heer uw God niet op de proef stellen!” brengt Jezus ons in herinnering als Hij
beproefd wordt (Mt. 4, 7). Nee, het is geen magisch ritueel of bijgelovig gebruik,
maar het drukt uit dat we afhankelijk zijn van God; Hij geeft ons wat we nodig
hebben om ons te kunnen verplaatsen, maar Hij is ook onze burcht en onze bescherming! Het is een manier om God te danken voor de techniek die onze wereld
vergroot en tegelijkertijd een mogelijkheid om God te betrekken in ons gewone
dagelijks leven.

Dit alles wordt gevraagd op de voorspraak van de heilige
Christoffel, patroonheilige van de reizigers. Al sinds lange tijden
wordt deze heilige, waarvan overigens zeer weinig bekend is,
aangeroepen. Hem wordt gevraagd om voor ons te bidden bij
God opdat kwaad en ongeluk ons onderweg gespaard mag
blijven.

Hoe?
Na de viering van de Eucharistie zal de priester of diaken naar buiten gaan om
het zegengebed uit te spreken en vervolgens met wijwater de auto, fiets, spacescooter, rollator, rolstoel of het hooverboard en hun gebruikers met wijwater te
besprenkelen en zo te zegenen op voorspraak van St. Christoffel. U kunt dan bij
uw vervoersmiddel gaan staan en wachten op de zegen.
Een mooi begin om de vakantieperiode in te luiden; een veilige en goede reis!
Het pastoraal team

Banneux
Ongeveer 30 kilometer vanaf Luik ligt
het Heiligdom van Banneux Notre
Dame. Hier verscheen Maria in 1933
acht maal aan Mariëtte Beco en maakte zich bekend als de Maagd der
Armen en zij deed daar de belofte de
zieken te helpen en het lijden te
komen verlichten. Al vele jaren organiseert het Bisdom Rotterdam mooie
reizen naar dit lieflijke Maria oord
waar Maria wordt geëerd als; 'Moeder
Gods, de Maagd der Armen van Banneux'.
Ook dit jaar organiseert het Banneux
Comité van het bisdom Rotterdam
verschillende bedevaarten naar Banneux in de Belgische Ardennen, onder
andere die van 4 t/m 8 oktober.
Dagelijks hebben we met elkaar daar
heel mooie Eucharistievieringen, tijd
voor gebed, rust, bezinning, gezelligheid en ontmoeting. Deze dagen worden we begeleid door o.a. pastoor A.
v.d. Helm en diaken H. van Zoelen.
Ook worden we begeleid door een
arts, verpleegkundigen en algemeen
medewerkers die u op deze reis op
alle mogelijke manieren van dienst
kunnen zijn als dat nodig is of als u
hulp nodig heeft en dat wenst, ook als
u gebruik maakt van een rolstoel.
Graag nodigen wij u uit na te denken
of deze reis mogelijk ook iets voor u
kan zijn. Voor verdere informatie en/
of aanmelden kunt u contact met ons
opnemen:
Mw. A.P. Opstal,Westlaan 62, 2641
DN, Pijnacker, tel: 015 3693148
Dhr. G. de Bruijn, Polderweg 12a, 2493
ZA 's Gravenhage, tel: 070 3205872
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Oase van Rust
Elke eerste zondag van de maand bieden wij in de Jozef en Martinuskerk te
Hillegom een plek aan waar mensen op adem kunnen komen in de aanwezigheid
van de Heer.
Een plek van stilte, rust en bezinning: in de Oase van Rust bent u van harte welkom
en vrij om in en uit te lopen van 17.00 tot 19.00 uur.

Rozenkrans bidden
In de maanden juli, augustus en september bidden we de rozenkrans iedere dinsdag avond om 19.00 uur in
de dagkapel van de St Jozef en Martinuskerk.

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 21 juli, 4 en 18 augustus
1 september

Berkhout
Eucharistieviering:
donderdag 5 september - 16.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 20 en 27 juli,
3, 10, 17, 24 en 31 augustus

Een mooi nieuw parochiehuis!
op de locatie St. Jozef en Martinus
Na de verhuizing van kapelaan Kuik is er nogal wat gebeurd in de Hillegomse
pastorie: het secretariaat verhuisde van kamer, muren werden doorgebroken en
vloerbedekking werd gelegd. Maar alles is nu klaar!
Er zijn twee kamers samengevoegd die ook los van elkaar te gebruiken zijn en
zowel op de eerste verdieping als beneden zijn er twee ruimten samengevoegd
zodat er grotere zalen zijn ontstaan. Hierdoor is het mogelijk om met grotere
groepen samen te komen, zoals bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de eerste
communicanten. Het is nu een écht parochiehuis.
Reden genoeg voor een klein feestje! Daarom werd het parochiehuis op 6 juli door
de pastoor ingezegend! Ook werd de nieuwe naam van de pastorie bekend gemaakt alsmede de namen van de zalen.
Het had natuurlijk heel leuk geweest om hier te vermelden welke namen dit zijn
geworden, maar bij het ter perse gaan van deze editie van Wil’skracht zijn deze
namen nog niet bekend. Terwijl u dit leest zijn deze namen echter wel bekend.
Bent u nieuwsgierig? Kom dan een keer een kijkje nemen! Na de Mis van 9:00 uur
op woensdag en vrijdag staat de koffie als vanouds weer voor iedereen klaar.
Het parochiehuis verwelkomt u graag voor een kopje koffie, voor een gezellige
ontmoeting, voor de Alphacursus of andere catechese- en bezinningsmomenten.
Kortom: het parochiehuis is ook uw huis!
We zien u graag snel een keer!
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Jaar van de Roepingen
Kort verslag van de sabbat van kapelaan Kuik
In de weken na mijn terugkomst uit Brazilië, vanwege mijn sabbat, hebben verscheidene mensen mij gevraagd hoe het daar met mij vergaan is. De drie maanden
bij mijn oud-rector M. Ham van de priesteropleiding hebben mij goed gedaan. Ik
ben dankbaar dat ik drie maanden in mezelf, in mijn innerlijk leven, mocht investeren. Ik heb in die periode als het ware aan ‘zelf-beschouwingen’ gedaan: oefenen
in het luisteren naar mijn ziele-roerselen. De volgende vragen kwamen daarbij
telkens aan bod: waarom reageer ik op bepaalde manieren op situaties en personen,
wat voel ik daarbij en waar komen die gevoelens vandaan?
In ons onderbewustzijn zijn gevoelens en waarnemingen uit ons hele leven opgeslagen en die kunnen in het heden onbewust ons gedrag sturen, gewenst maar
ook ongewenst. Daar heb ik mij bij mezelf in verdiept. Het doel was een innerlijk
vrijer mens te worden. Ik voel me daarin geslaagd, met dank aan oud-rector Ham.
Door innerlijk vrijer te zijn, kan ik mijn priesterschap beter uitoefenen en vervullen. Daar bid ik voor en blijf ik aan werken.
Kapelaan Stephan Kuik

Bemin niet alleen
uw naaste die ver
weg is, maar
bemin uw
naaste.

Kinderwoorddienst
Wat is roeping?

Hoi allemaal!

Als we spreken over roeping, dan spreken we over een appèl. Van God. Hij is het
die roept. Bij Hem ligt het initiatief. Deze roepstem van de Heer kan ervaren
worden in het luisteren naar woorden uit de Heilige Schrift, in de stilte van het
hart, maar evenzeer in woorden van anderen of situaties in het leven van alledag.

Zondag 7 juli was de laatste kinderwoorddienst van dit seizoen.
In augustus is er, in verband met de
zomervakantie, geen kinderwoorddienst.

Iedere mens is naar het beeld van God geschapen. Helaas zal eenieder moeten
bekennen dat hij of zij niet geheel meer op dit beeld gelijkt. Iedere mens is nu
geroepen om weer op dat beeld te gaan gelijken, te worden zoals God hem of haar
bedoeld heeft, uiteindelijk te komen tot zichzelf.

Zondag 1 september zal er weer
kinderwoorddienst zijn.

De Katholieke Kerk leert ons: “De roeping van de mensheid bestaat erin het beeld
van God zichtbaar te maken en zich om te vormen tot het beeld van de ééngeboren
Zoon van God. Dit is een persoonlijke roeping, omdat iedereen geroepen is om
binnen te gaan in de goddelijke zaligheid; deze roeping betreft eveneens de gehele menselijke gemeenschap” (CKK 1877).
Bron: rkkerk.nl

Wij hopen je dan te zien!
Groetjes,
de leiding van de kinderwoorddienst
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Afscheid van een veelzijdige vrijwilliger
Parochiele onderscheiding
Op zondag 26 mei heeft Marianne Heemskerk-Cozijn tijdens een gezellige bijeenkomst op de pastorie van de St. Agathakerk uit de handen van de pastoor een
parochiële onderscheiding ontvangen voor al haar vrijwilligers werk van de afgelopen 24 jaar. Het parochiebestuur heeft op voordracht van de Lokale Commissie
Lisse haar deze onderscheiding toegekend.
Marianne en haar man Paul nemen binnenkort afscheid van onze parochie vanwege hun verhuizing naar het oosten van het land.
Marianne heeft zich op velerlei gebied ingezet voor de parochie. Om enkele zaken
van een lange lijst daarvan te noemen: de 1e H. Communie werkgroep, de Pastorale Raad, later de Lokale Commissie Lisse, de misdienaars en de acolieten, de
redactie van de Wil’skracht en notulist van het pastorale team.
In de bijbehorende oorkonde werd het kort samengevat: “Haar veelzijdigheid,
accuratesse en doorzettingsvermogen zorgden ervoor dat ze op veel plaatsen
dienstbaar is geweest.
Voor het pastoraal team was ze een grote steun, voor het secretariaat een uitstekende hulp en voor veel parochianen een aanspreekpunt. We zijn Marianne veel
dank verschuldigd.”
We wensen Marianne en Paul alle goeds toe in hun nieuwe woonplaats.

God, in Jezus zijn wij
U op het spoor gekomen
als een God van eeuwig leven.
Hij heeft ons
met U laten kennismaken.
Ook in de wereld van vandaag
is het niet vanzelfsprekend
in Jezus en in U te geloven.
Laat uw naam 'Ik zal er zijn'
als een zegen in ons leven
werkelijkheid worden.
Bewaar ons,
opdat wij leven,
met elkaar,
met Jezus
en met U.
Luc Maes

15 Augustus: viering Maria Tenhemelopneming
Op donderdag 15 augustus vieren we om 19.30 uur in de St. Agathakerk het
hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. De Moeder van Gods Zoon, de
Heilige Maagd Maria, was vanaf haar geboorte zonder enige smet van zonde.
Na haar ontslapen is zij met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. Zij heeft
het ‘bederf’ van de dood niet gezien. Meteen vanaf haar dood nam zij deel
aan de hemelse heerlijkheid van haar Zoon die ook eens ons lichaam zal herscheppen en het gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkt lichaam.
Maria is ons daarin voorgegaan in de hemel, dat mogen wij vieren!
Van harte welkom op 15 augustus bij dit grote feest!
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis;
kom eens gezellig langs!

Inloop Koffie-ochtenden
Paus Franciscus Huis
In de maanden juli en augustus is er
geen inloop-koffieochtend, we houden
even pauze.
Wij wensen onze gasten een mooie,
zonnige zomer en hopen elkaar op
dinsdagochtend 3 september weer te
ontmoeten in het Paus Franciscus Huis.
Om 10.00 uur staat de deur weer voor
iedereen open en is de koffie klaar.
Fijne zomer!

Biddende moeders
'Biddende Moeders' is voor vrouwen die, samen met andere vrouwen, willen
bidden voor hun kinderen en kleinkinderen maar ook voor jongeren voor wie niet
gebeden wordt.
Een avondgroep voor biddende moeders willen graag wij starten!
Kennen jullie lieve vrouwen en moeders, of ben jij er zelf één, voor wie het fijn
zou zijn om mee te doen?
Informatie en aanmelden kan via:
Irene en Sandra

Vakantie is...
Vakantie is eigenlijk best raar,
je wacht erop, het hele jaar.
En ga je eens weg,
heb je alle pech,
of heimwee, en wil je terug,
of last van die irritante mug.
Ben je thuis wil je weg,
en op vakantie is het dezelfde die
zegt: Ik mis thuis, ik wil naar huis.
En ben je thuis, wil je terug.
Heb je heimwee naar de camping,
naar die mug.
Naar de mensen,
en wil je jezelf, terug wensen.
De mensen die me hebben
vermaakt, hebben
mijn hart geraakt,
Ik mis ze,
Ik mis je!

irenekoster1@kpnmail.nl
sandrameeuwissen@hotmail.com

Projectkoor gregoriaans gaat weer van start
Op maandagavond 9 september 2019 gaat – bij voldoende deelname – het volgende project gregoriaans van start. Het is inmiddels al weer 6 jaar geleden dat
het projectkoor van start ging. Nog steeds kunnen we op warme belangstelling
van velen rekenen.
In zeven repetities van 1 ½ uur zullen onder leiding van Fabian Haggenburg, de
gregoriaanse gezangen worden voorbereid, die op zondag 3 november in de St.
Agathakerk tijdens de Hoogmis zullen worden gezongen.
De repetities voor dit project worden gehouden in het Paus Franciscus Huis en
incidenteel in de St. Agathakerk. Met minimaal 15 deelnemers zal het project
kunnen starten. Kosten bedragen € 30,00.
Aanmelden kan via e-mail: cursus
gregoriaans@hotmail.com of telefonisch: 0252-221055.
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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
16e zondag door het jaar
zaterdag 20 juli - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
17e zondag door het jaar
zaterdag 27 juli - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
18e zondag door het jaar
zaterdag 3 augustus - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
19e zondag door het jaar
zaterdag 10 augustus - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
20e zondag door het jaar
zaterdag 17 augustus - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
21e zondag door het jaar
zaterdag 24 augustus - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
22e zondag door het jaar
zaterdag 31 augustus - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken

Kroniek
Periode 7 mei - 24 juni

Overleden
21 mei
Nico Warmerdam (80)
Grachtweg 14
29 mei
Hans Walenkamp (81)
Merellaan 14, Sassenheim

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
3 augustus
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Kerkenveiling
Na een half jaar van voorbereiding was het dan weer zover; de 89e kerkenveiling
van de H.H. Engelbewaarderskerk, met dit jaar als thema:
'Trouw aan ons kerkgebouw'
Na een welkomstwoordje door voorzitter André Jansen werd er iets voor 20.30
uur gestart met het veilen van de ruim 550 kavels. Gelukkig waren er aan het begin
van de avond al voldoende kopers, zodat er vanaf het begin volop werd geboden
en hing er een gezellige sfeer. De 6 enthousiaste lopers, waarvan 5 nieuwelingen!,
zorgden ervoor dat de veiling vlot verliep. Rond 21.30 uur stroomde de zaal vol
met een gemêleerd gezelschap, zowel jong als oud, waardoor de kavels voor mooie
bedragen werden geveild. Theaterbonnen, dinerbonnen, een uitstapje naar een
Bed & Breakfast in Frankrijk, gevulde boodschappentassen, wijnpakketten, alles
werd uit de kast getrokken om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de kerk.
Tussendoor werden de kopers door de goede bediening van Juffermans voorzien
van een hapje en een drankje. Om 0.30 uur werd het laatste kavel, de welbekende
fles cognac, geschonken door Ria v.d. Aart, geveild en kon het eindbedrag bekend
worden gemaakt: € 45.250,00! Een prachtig bedrag voor een relatief kleine gemeenschap. Lopers, veilingmeester, afslager, notaris, schenkers, adverteerders en natuurlijk niet te vergeten de kopers bedankt voor dit mooie resultaat!
Volgend jaar gaan we vol enthousiasme voor de 90ste kerkenveiling.
Namens de kerkenveiling commissie

Er zijn nog KERKENVEILINGDINERS te koop!
Wilt u verzekerd zijn van een gezellige, goed verzorgde avond; koop dan een
kerkenveilingdiner. Het kerkenveilingdiner wordt gehouden op:
vrijdag 8 november. Zaal open: 19.00 uur; Deverzaal, met welkomstcocktail
en zoutjes-nootjes, aansluitend 20.00 uur diner. Prijs € 70,00 incl. drankjes.
Het kerkenveilingdiner is te reserveren via j.v.ruiten@ziggo.nl

Afscheid
Na 33 jaar sluit het Jongeren Pastoraat in De Engel, Op Blote Voete, haar deuren.
Nog één keer hebben we elkaar uitgedaagd; op de surfplank op zee. Het werd een
dag om nooit te vergeten, prima weer, juiste golven en natuurlijk geweldige jongeren. Als afsluiting hadden we voor de laatste keer de traditionele barbecue. We
bedanken de parochie Heilige Willibrordus voor de welkome ondersteuning.
Werkgroep 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

Het leven na de rommelmarkt....

Liturgisch rooster

Op 25 mei was het zover; de 29e en laatste grote rommelmarkt ten behoeve van
het onderhoud aan de St. Agathakerk. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik alle vrijwilligers die al die jaren gezorgd hebben voor het enorme succes
nogmaals hartelijk te danken. We waren een mooie familie samen. Er zijn meerdere families die met 3 (misschien wel 4) generaties deelgenomen hebben aan deze
rommelmarkt in de 30 jaar dat deze heeft bestaan (één keer is een jaar overgeslagen
vandaar). Het sociale aspect heeft altijd hoog in het vaandel gestaan en dat was
zeker het laatste decennium minimaal net zo belangrijk als het financiële aspect.
De rommelmarkt was daarmee een heel belangrijke sociale verbindingsfactor, ook
voor en met alle vrijwilligers die niet parochiaan bij ons zijn.

16e zondag door het jaar
21 juli - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken

In die 30 jaar is een immens bedrag verdiend. Helaas heb ik het overzicht niet van
alle jaren, maar ik weet dat er tijden zijn geweest waar de 100.000,00 Nederlandse
Guldens werden bereikt. Als ik dan de 14 jaren die ik zelf betrokken was als indicatie mag gebruiken voor de hele periode, dan kom ik toch tot de gedachte dat wij
als vrijwilligers met elkaar over al die jaren genomen misschien wel € 1.000.000,00
hebben verdiend voor onze kerk. Dat is enorm veel geld. En daarvoor zijn wij als
organisatie, evenals de parochie als geheel, enorm dankbaar.
Is alles dan nu voorbij?
Wat betreft een rommelmarkt in deze opzet wel. Maar…..denk gerust mee met
ons allen, want de leden van het nu opgeheven comité, de lokale commissie en
het parochiebestuur denken nog steeds na over opties. Zelf hoop ik dat wij in staat
zullen zijn om periodiek een kleinere markt, met bijvoorbeeld een concentratie op
boeken, te organiseren of een leuke fancy fair. De financiële aspecten zullen we
wellicht daarmee niet evenaren, de sociale toch zeker wel!
Meldt u zich bij het parochiesecretariaat als u mee wilt denken!
Wat de ex-rommelmarktvrijwilligers in elk geval kunnen doen: steun en help de kerkenveiling, die 22 november plaatsvindt, bijvoorbeeld door het tekort aan verkopers van loten
op te vangen. Als lotenverkoper krijgt u een kleine wijk of straat (doorgaans uw eigen
straat) waarin u gevraagd wordt een boekje (20 loten) te verkopen. Dat is voor de meesten
van deze vrijwilligers een peulenschil vergeleken met wat er voor de rommelmarkt werd
gedaan. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij het parochiesecretariaat.
Als parochie gaan we samen door en
blijven we 'Samen sterk voor de Agathakerk'. Ondertussen kijken we met
trots terug op 29 mooie markten.
Taco Ringma
aftredend voorzitter

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
4 en 18 augustus én
elke dinsdag, donderdag en vrijdag
in de keuken van de pastorie.

Kroniek

17e zondag door het jaar
28 juli - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
18e zondag door het jaar
4 augustus - 10.00 uur
Herinneringsviering
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
19e zondag door het jaar
11 augustus - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik

Maria
Tenhemelopneming
donderdag 15 augustus - 19.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
20e zondag door het jaar
18 augustus - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
21e zondag door het jaar
25 augustus - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
22e zondag door het jaar
1 september - 10.00 uur
Herdenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Periode 7 mei - 27 juni

H. Doopsel
18 mei
Marcel Wojciechowski
Montbretiastraat 18, Lisse

Heilig Doopsel en
Heilig Vormsel
28 mei
Victor Calicher
Ooievaarstraat 10

Huwelijk
27 juni
Victor Calicher en Thea Bernecker

Overleden
13 mei
Henk Elfering (85)
Berkhoutlaan 85
6 juni
Klazina Maria van der Voort (91)
WZC Berkhout
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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
16e zondag door het jaar
21 juli - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
17e zondag door het jaar
28 juli - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
18e zondag door het jaar
Herdenkingsviering
4 augustus - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
19e zondag door het jaar
11 augustus - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
20e zondag door het jaar
18 augustus - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
21e zondag door het jaar
25 augustus - 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
22e zondag door het jaar
Herdenkingsviering
1 september - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dames- en herenkoor

Kroniek
Periode 7 mei - 24 juni

Overleden
16 juni
Cornelis van Rooden (82)
Druivenstein 4

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke eerste
zondag én elke
derde donderdag van de maand in
de Driekoningenkamer.
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100 jaar Heilig Hart van Jezuskerk
Nieuws van de jubileumcommissie
Zoals u inmiddels weet, is er een jubileumcommissie opgericht die het '100 jarig
kerk zijn' tot een feestelijk jaar wil maken.
Dit in opdracht van de lokale commissie
Heilig Hart Kerk. Vanuit een brainstormsessie onder veel vrijwilligers van de kerk
zijn er ideeën aangeleverd om vorm te
geven aan het jubileum. Onder andere is
het de wens om het feest langere tijd en
afwisselend door het jaar heen te vieren.
Hiermee zijn wij als jubileumcommissie
aan de slag gegaan. Ondertussen hebben
wij al verschillende verenigingen benaderd
om mee te werken aan het jubileumjaar.

U ziet het terug in ons logo:

De kracht van samen… Toen, Nu en in de Toekomst
Dat is waar de Heilig Hart Kerk voor staat.
Samen iets organiseren,
Samen licht maken,
Samen verdriet dragen,
Samen rouwen,
Samen vieren,
Samen zingen,
Samen onderzoeken,
Samen een musical ten tonele brengen,
Samen, want dan ben je nooit zonder geloof!
De commissie bestaat uit vier mensen die onder andere kartrekker zijn van een
activiteit. Patricia Kil, zij houdt nauw contact en is onderdeel van de groep
enthousiaste mensen die het jubileumboek tot stand gaat brengen. Dick van
Haaster, hij legt contacten met verschillende verenigingen. Angelique Beelen
vertegenwoordigt ons in de Heilig Hart Raad en kent hierdoor veel mensen uit de
parochie, wat handig is voor het leggen van lijntjes.
Mariët van Haaster is secretaris en
kartrekker van enkele activiteiten
die gedurende het jubileumjaar
georganiseerd gaan worden.
In de komende tijd zult u
regelmatig van ons horen!

Ik brand
een kaarsje in
kerken op
verre bestemmingen...
...en gedenk vrienden en
familieleden die door ziekte zijn getroffen. Ave Maria.

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

Zaterdagavondvieringen in Hillegom

Liturgisch rooster

In de Wilskracht van oktober 2018 stond een oproep dat er zeer dringend nieuwe
kosters nodig waren in Hillegom. In de Wilskracht die begin maart 2019 verscheen,
stond de volgende tekst: “De zaterdagavondviering in Hillegom staat serieus
onder druk. Voor onze twee ‘weekeindkosters’ is het werk teveel om de zaterdagavondviering in de toekomst te kunnen behouden. Daarom volgt hier een laatste
oproep. Komt u op zaterdagavond graag naar de kerk? Dan vragen we u nadrukkelijk het kosterschap te overwegen”.

16e zondag door het jaar
21 juli - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor

De afgelopen maanden is een mededeling van dezelfde strekking aan het eind van
elke weekeindviering van de kansel afgelezen. Steeds is genoemd dat nieuwe
kosters nodig zijn willen we de zaterdagavondviering in stand kunnen houden.
Helaas is op al deze oproepen onvoldoende reactie gekomen. Met heel veel pijn
in het hart hebben we daarom de moeilijke beslissing genomen met ingang van
september 2019 te stoppen met de zaterdagavondvieringen. We begrijpen dat dit
voor de bezoekers van de Mis op zaterdagavond zeer verdrietig is.
Wij willen iedereen bedanken die de zaterdagavondvieringen mede mogelijk heeft
gemaakt. Momenteel wordt er nagedacht over de herdenkingsvieringen. Door het
wegvallen van de zaterdagavond moet hier een andere invulling voor gevonden
worden. Tevens hopen wij de bezoekers van de zaterdagvieringen te mogen
blijven ontvangen op de zondag. Omdat er in de zomer reeds lang geen zaterdagavondvieringen zijn, betekent dit dat de laatste zaterdagavondviering in Hillegom heeft plaatsgevonden op zaterdag 29 juni 2019.

17e zondag door het jaar
28 juli - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dameskoor
18e zondag door het jaar
4 augustus - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Parochiekoor
19e zondag door het jaar
Herdenkingsviering
11 augustus - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
20e zondag door het jaar
18 augustus - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor

Lokale commissie Hillegom, het parochiebestuur en het pastorale team

Welkom bent u in de Eucharistie in de H.H. Engelbewaarderskerk om 19.00 uur.

21e zondag door het jaar
25 augustus - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dameskoor

Kroniek

Openingsviering
school- en werkjaar

Periode 7 mei - 7 juli

zondag 1 september - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Parochiekoor

Gedoopt
30 juni
Lana Lommerse
Dunantstraat 38, Hoofddorp
7 juli
Pola Kr lik
Leidsestraat 26

Overleden
22 juni
Bert den Elzen (78)
Roland Holstheem 50

Men gaat
op reis om thuis
te komen

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag + zondag.
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Geweldige opbrengst voor Vraag en Aanbod
De inzameling van 15 juni heeft heel veel 'spullen' opgeleverd:
14 naaimachines - 7 fietsen - 6 rollators - computer + scherm - grote grasmaaier fietsonderdelen - 2 boormachines in koffer - 6 krat diversen.
In totaal: busje bijna vol.
De vrijwilligers van Vraag en Aanbod (die de spullen ophaalt en reviseert voor
Afrika) waren bijzonder enthousiast met de opbrengst, vooral omdat Vraag en
Aanbod in maart ook al veel had opgehaald, in verband met het leegmaken van
de kelder in Mariaoord, wegens de verbouwing tgv. Zorg-Balans.
Werkgroep M.O.V. bedankt iedereen die heeft bijgedragen!

Jubileumboek

De volgende datum voor een grote inzameling is nog niet bekend, maar wie nog
wil inleveren: dat kan bij Mariaoord op woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00
uur. Tevoren graag even bellen met Joke Zonneveld: 06-1309.6656

De Heilig Hartspeld
Twee van onze parochianen zijn gedecoreerd met de H. Hartspeld;
Een eerbetoon aan hen die zich vele jaren hebben ingezet voor kerk en mensen,
binnen en buiten De Zilk. Een feestelijke Eucharistieviering voor onze kerkgangers
en veel 'opgetrommelde' familieleden zorgen voor een sfeervol samenzijn.
Mevrouw Cock de Groot-van Steijn maakte vele jaren deel uit van de Rafaëlgroep
die enkele jaren geleden is opgeheven. Deze werkgroep begeleidde destijds
Zilkse parochianen na het overlijden van een dierbaar
familielid. Daarnaast is Cock vele jaren betrokken geweest bij de lotenverkoop tbv de kerkenveiling en bezorgde zij aan huis de post voor Kerkbalans. Overal waar Cock
aanbelde werd het gezellig en werd naast de verkoop van
loten ook een kop koffie gedronken.
Pastoor Hafkenscheidt was in 1920 de
eerste pastoor van de Heilig Hart Parochie in De Zilk. Na zijn benoeming
tot bouwpastoor en tijdens de bouw
van de kerk ging hij van huis tot huis
voor geldelijke steun. In de tien jaar
dat hij pastoor was heeft hij 1516 Zilker kinderen gedoopt! Deze informatie en nog veel meer komt in het Jubileumboek van de Heilig Hart kerk
waaraan momenteel hard gewerkt
wordt.
Het boek zal ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van de Heilig Hart
Kerk in augustus verschijnen. Hoe u
het boek kunt bestellen staat in de
volgende Wil’skracht.
Interessante verhalen over kerkelijke
aangelegenheden zijn welkom via het
e-mail adres:
jubileumboekkerk@ziggo.nl
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Cock zingt al meer dan zestig jaar bij het parochiekoor en
heeft daarvoor eerder een Gregorius onderscheiding
ontvangen. Voor elk feest van 'kerk, familie en vrienden'
heeft zij inmiddels een heel repertoire aan liedjes gemaakt.
Gemeenschapszin en een positieve levensinstelling zit in
haar DNA verweven.
Dhr. Piet Langeveld brengt al vele jaren de H. Communie rond bij zieken en was
destijds actief voor de kerkenveiling. Hij kende alle ins en outs van veilingen,
kavels, kopers, bollen en aanbieders. Meer dan dertig jaar
heeft hij ondersteuning geboden aan Stichting Roos; een
organisatie waar destijds dhr. Roosloot medeoprichter
van was. Deze stichting verzorgt ook nu nog vakanties
voor kinderen en jongvolwassenen met een geestelijke
beperking. Piet was de chauffeur die de vakantiespullen
van en naar het vakantieadres vervoerde.
Wij van de H. Hartkerk zijn trots op hen beiden en
waarderen met hen ook alle andere vrijwilligers die ieder
op hun eigen manier een bijdrage leveren aan kerk en samenleving.
Namens werkgroepen en LC van De Zilk; onze felicitaties voor u beiden.

Lisse - Hillegom - De Zilk

‘Bouwen aan een netwerk van liefde’

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

Het boek met teksten van de bisschop verschijnt bij gelegenheid van het 12,5-jarig bisschopsjubileum (2006-2019) en
bevat onder meer de catecheses van de bisschop tijdens de
WJD’s van 2008, 2011 en 2016. In het boek van de bisschop is
uitgebreid aandacht voor internationale themajaren, zoals
het Jaar van het Geloof en het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, en voor diocesane themajaren, zoals het Jaar van Gebed.
Momenteel viert het bisdom Rotterdam het Jaar van de
Roepingen. Een lezing van de bisschop over roeping op de
landelijke impulsdag in Utrecht (2018) sluit het boek af. Ook
is er aandacht voor de katholieke sociale leer.

“Ten diepste leeft in mij het besef dat het ambt van bisschop
niet een project is van mijzelf, maar ten dienste staat
van de Kerk, die als gemeenschap van geroepenen door de verrezen Heer
gezonden wordt om in de
wereld van vandaag het
evangelie te verspreiden, ter wille van de voortgang van ons
leven in geloof en tot de opbouw van het rijk van God.”

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

Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, ‘Bouwen aan een netwerk van
liefde: 12½ jaar bisschop Van den Hende’. Uitgave: © 2019,
Adveniat, Baarn, 285 pp. € 19,90.

Eindredactie: Marianne Heemskerk
Redactie: pastoor R. Franken, Jeanne Ruigrok, Rob van Reisen,
Wendelmoet Langeler en Marian Castenmiller
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.

Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal

Oplage: 9.500 stuks
Foto voorpagina: Klooster in Portugal - Wendelmoet Langeler
Verder in deze editie foto's van Kerkfotografie, Joke Beijk

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
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Sinds 1902

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

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

persoonlijk
betrokken
stijlvol

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

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

grafmonumenten

Luister jij al naar Radio Maria?
Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per
dag, 7 dagen per
week uitzendt.
Te beluisteren via
DAB+ en internet
(website en de
RM-app).
Radio Maria Nederland maakt deel
uit van de World
Family of Radio
Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende organisatie voor meer
dan 70 Radio Maria
stations wereldwijd

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

De missie van Radio Maria is evangeliseren en luisteraars te
ondersteunen en te stimuleren in hun geloof. De radio is
hiervoor een prachtig medium omdat het katholieke geluid
overal te beluisteren is: op het werk, thuis of onderweg.
Luister je gezellig mee?

