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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
H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC LISSE
0252 211453
secengel@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zaterdag
19.00 uur
Woensdag
9.00 uur
St. Jozef- en St. 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

Van de Bestuurstafel
In deze Herfst editie van de Wil’skracht blikken we allereerst terug op de zomer
activiteiten en geven we u een doorkijkje van datgene wat er in het nieuwe kerkelijk jaar staat te gebeuren.
Daarnaast hebben we enkele weken geleden weer vergaderd en daarin de volgende zaken besproken:
1) In het laatste weekend van september (28-29) houden we weer een
Kerkproeverij net als verleden jaar. Op pagina 3 en 4 leest u hier meer over. Doet
allen mee !!
2) Op 14 september wordt Open Monumentendag georganiseerd en staan zowel
de St. Jozef en St. Martinuskerk als de St. Agathakerk open voor de gasten. Meer
op pagina 11 en 13.
3) In oktober starten we weer een nieuwe Alpha cursus. Daarover meer op pagina 6 en 7 van deze Wil’skracht editie.
4) Op zondag 6 oktober wordt er weer een Dierenzegening verzorgd op het plein
voor de St. Agathakerk. Meer op pagina 4 van deze Wil’skracht.
5) Dit jaar houden we voor het eerst een gezamenlijke Willibrordus viering. Op
zondag 10 november om 10.00 uur staat de H.H. Engelbewaarderskerk open voor
de gehele parochie. Van harte welkom !!
6) In november staan er weer twee Kerkenveilingen gepland in onze parochie;
die van de H. Hart in de Zilk en van de St. Agatha. Op pagina 14 leest u hier meer
over maar doe vooral allemaal mee!!
Verder wensen we u uiteraard alle goeds en hopen we dat iedereen gezond en
wel en goed uitgerust is teruggekeerd van vakantie!
Een mooie herfst gewenst !!
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

Eucharistievieringen:
Zondag
11.00 uur
Donderdag
9.00 uur
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
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Kopij voor de editie van de Wil'skracht voor Oktober, die zal doorlopen
t/m 24 november, ontvangen we graag uiterlijk op 30 september 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 diaken!
Wie gaat er mee?

Als mensen van deze tijd delen we veel met elkaar. Alles wat we meemaken
vertellen we aan anderen of laten we zien op Instagram, Facebook, Twitter,
Snapchat of via Whatsapp. Kortom: we leven in een meedeel-cultuur.
Wat ik wel wat vreemd vind is dat we van alles en nog wat met elkaar delen, maar
dat we heel wat terughoudender zijn wanneer het gaat om anderen te vertellen
over ons geloof. Waarom maken we wel een selfie als we ergens op straat staan
voor een mooi kunstwerk, op een zonnig strand of in een pretpark, maar waarom
niet als we naar de kerk gaan?
Waarom maken we geen selfie met medegelovigen als we naar de Mis gaan of als
we bij elkaar zitten tijdens de catechese?
Kijk, dat we tijdens de Mis geen foto maken met onze telefoon lijkt me een goede
zaak. Paus Franciscus heeft daar in 2017 nog over gezegd: ,,De priester zegt:
verheft uw hart. Hij zegt niet: verheft uw telefoon om foto's te nemen''. Maar als
we in de Mis met elkaar gevierd hebben dat we Jezus ontmoeten, dan is dat toch
wel iets om te delen?
Ja, we blijven het toch lastig vinden om met anderen over ons geloof te praten.
Zeker als het om mensen gaat die dicht bij ons staan: vrienden, familie, buren,
collega’s.

In dit blad onder meer.....
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Voor de kinderen in de kerk

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

Dit jaar zal daarom voor de derde keer weer de Kerkproeverij worden gehouden!
Dit initiatief wordt landelijk georganiseerd door de Raad van Kerken in samenwerking met EO, KRO-NCRV, MissieNederland en Alpha Nederland. 22 kerkgenootschappen doen dit jaar mee. Natuurlijk doet ook de Willibrordusparochie
mee!
De opzet is heel simpel: in het weekend van 31 augustus en 1 september krijgt u
na de Mis een uitnodigingskaart aangereikt. Achterop schrijft u zelf dan bijvoorbeeld:
“Beste Johan en Liesbeth, zondag 29 september ga ik naar de St. Jozef en St.
Martinuskerk in Hillegom. Dat betekent veel voor mij. Ik zou het leuk vinden als
jullie dan een keer met mij meegaan. Dan kan ik je laten zien waar ik me thuis
voel, waar ik mijn inspiratie vandaan haal voor de komende week en waar ik mijn
moment van rust heb.”
(Lees verder op de volgende pagina.)
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U begrijpt, dit is maar een voorbeeld. Het is natuurlijk de bedoeling dat u de ander
met uw eigen woorden uitnodigt. De kaart is slechts een hulpmiddel.

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 1, 15 en 29 september,
13 oktober

Weet u al wie u gaat uitnodigen? Misschien degene die nú bij u te binnen schiet!
Misschien bent u bang dat iemand niet mee wil, dat iemand “nee” zegt. Dat kan
natuurlijk ook. Maar uitnodigen mag altijd!
En u als vaste kerkgangers, misschien dat u tijdens de Mis van de Kerkproeverij
mensen in uw omgeving ziet die wat zoekende zijn in het gebouw of in het liturgieboekje. Misschien dat u hen dan wat wegwijs kunt maken. Daar zijn we toch
een gastvrije parochie voor?
De Kerkproeverij is een moment vol kansen om mensen te laten delen in wat
ons telkens weer bij elkaar brengt. U doet toch ook mee?!
Diaken Iwan Osseweijer

Opvoeden vraagt:
de kracht van Simson,
de wijsheid van Salomo,
het geduld van Job,
het geloof van Abraham,
het inzicht van Daniël
en de moed van David!

Ik brand een
kaarsje
voor onze
kinderen...
...dat zij
kunnen opgroeien in een warme
omgeving.

Dierendag, Franciscus en een dierenzegen.
Vier oktober is het grote feest voor mijn hondjes: Werelddierendag! Wat veel
mensen niet weten is dat dierendag op 4 oktober valt, omdat dat de feestdag van
de H. Franciscus is.

St. Franciscus van Assisi
in het kaarsenmuseum

Franciscus (1181-1226) staat bekend als de heilige die veel van dieren hield. Toen
de inwoners van het dorp Gubbio schrik werd aangejaagd door een wolf ging
Franciscus met het dier in gesprek. Volgens de legende beloofde de wolf hem
daarna om geen mensen meer aan te vallen. Dit moet zeker een goed gesprek zijn
geweest!
Volgens Franciscus voelen alle dieren op aarde hetzelfde als wij, streven naar geluk
als wij. “God wenst dat wij de dieren bijstaan wanneer ze hulp nodig hebben.”
De H. Franciscus is een inspiratie om je dieren te laten zegenen. Over de hele
wereld komt het steeds vaker voor dat op 4 oktober de dieren door de pastoor of
kapelaan gezegend worden. Ook in Nederland is dit een snel groeiende trend!

Berkhout
Eucharistieviering:
donderdag 5 september - 16.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 7, 14, 21, 28 september,
5, 12, 19 oktober

Nu voor de vierde keer in de Willibrordus
parochie: een dierenzegening!
Iedereen is op zondag 6 oktober om 15.00 uur
welkom op het plein voor de St. Agathakerk met
zijn of haar huisdier, zodat de zegen kan worden
ontvangen voor een gezond en gelukkig gezinsleven bij hun baasjes! Uiteraard kunnen ook
knuffeldieren de zegening ontvangen.

Pastoor Franken
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Jaar van de Roepingen
'Werelddag van gebed voor de zorg voor de schepping'
Zondag 1 September
Op 1 september besteden katholieken wereldwijd extra aandacht aan de zorg voor
de schepping. In 2015 riep Paus Franciscus 1 september voor de Rooms-Katholieke Kerk namelijk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de
schepping”. Dit jaar valt 1 september op een zondag. In de encycliek Laudato Si'
roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied
om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is
ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn
op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden
van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.
“De jongeren eisen van ons verandering. Ze vragen zich af hoe het mogelijk is te
beweren dat men aan een betere toekomst werkt zonder na te denken over de
milieucrisis en het lijden van de uitgestotenen” (Paus Franciscus). Erven onze
kinderen een gestolen toekomst? Het jaar 2019 werd gekenmerkt door een nooit
eerder vertoonde mobilisatie van spijbelende kinderen en jongeren, niet enkel in
ons land, maar wereldwijd. Het verwijt van de protesterende jongeren aan deze
generatie volwassenen en beleidsmakers komt hard aan: “Jullie stelen onze toekomst voor onze ogen”. Ze eisen dat de politici hun weifelende of weigerachtige
houding opgeven en resoluut kiezen voor het krachtige klimaatbeleid dat onze
wereld nodig heeft.
Laten wij bidden voor een krachtig klimaatbeleid met toegewijde zorg voor
Gods schepping en de uitgestoten mensen!

Filmavonden
Filmseizoen 2019-2020
Op vrijdag 11 oktober beginnen we aan het negende seizoen van filmavonden in
onze parochie. We hebben weer een aantrekkelijk en spannend programma samengesteld. Genoeg stof om over na te denken, maar ook om van te genieten.
The boy who harnessed the wind
Holland – Natuur in de Delta
The Wind Rises
De Apostel
I’m in Love with a Church Girl
The Shack
Dagboek van een herdershond

Kinderwoorddienst
Hallo allemaal!
Ben je, net zoals wij, aan het genieten van de vakantie? Over een paar
weken begint het nieuwe schooljaar. De kinderwoorddienst in de
St. Agathakerk begint dan ook
weer! :) De eerstvolgende kinderwoorddienst is op zondag:
1 september
Daarna is het weer op iedere eerste
zondag van de maand.
Hopelijk zien wij je weer na de
vakantie!
Groetjes, Rianne, Anika en Sophie

Laat u als
levende stenen
opbouwen tot
een geestelijke
tempel

Vrijdag 11 oktober 2019
Vrijdag 8 november 2019
Vrijdag 13 december 2019
Vrijdag 17 januari 2020
Vrijdag 14 februari 2020
Vrijdag 13 maart 2020
Vrijdag 17 april 2020

We beginnen dus met de film The Boy who harnessed the wind. Malawi. De
dertienjarige William Kamkwamba wordt van school gestuurd wanneer duidelijk
wordt dat zijn ouders zijn studie niet meer kunnen betalen. Hij gaat echter niet bij
de pakken neerzitten en droomt ervan een windmolen te bouwen zodat zijn dorp
geen hongersnood lijdt. Met behulp van de fiets van zijn vader Trywell en kennis
uit boeken gaat hij aan de slag.
De zaal van het Paus Franciscus Huis gaat open om 19.15 uur. Als u een kopje
koffie heeft, gaat de film lopen.

5

Wil’skracht

Parochie Heilige Willibrordus

Wie ben ik?
Waarom ben ik
hier?
Wat maakt me
gelukkig?

Alpha is een introductie in het christelijk geloof. Wereldwijd hebben ruim 27
miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd. In onze Willibrordusparochie hebben vorig jaar 34 mensen de Alpha gevolgd.

Als je God één vraag zou mogen stellen, wat zou je dan
vragen?
Het is best vreemd om over het leven te praten. We leven het gewoon. Elke dag
worden we wakker, kleden we ons aan en eten we ontbijt. Daarna gaan we doen
wat we die dag te doen hebben. Vervolgens gaan we naar bed en de volgende dag
herhaalt het zich allemaal weer. Daar hoef je toch geen ingewikkelde filosofische
vragen over te stellen?
Marco Borsato zingt in één van zijn liedjes: “Heb je enig idee wat het met je zou
doen, als je nog maar één dag zou bestaan? Als er nooit meer een morgen zou zijn?”
Als je God op dat moment één vraag zou mogen stellen, wat zou je dan vragen?
Ik zou toch belangrijke vragen stellen over geloof, liefde en de
eeuwigheid. Wat is het doel van dit alles? Wat gebeurt er als we
dood gaan? Waarom laat U zich niet zien aan ons? Alpha gaat
over deze grote levensvragen.

Is er iets na de
dood?
Helpt geloof?
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Doel van de Alpha is je eerlijk te laten nadenken over wat je gelooft en hoe je
dat beleeft. Het lijkt wel dat mensen in onze samenleving niet meer over geloof willen praten. Mensen zijn bang om ruzie te krijgen wanneer het hier
over gaat. Dus denkt iedereen: Ik hou het gewoon voor mezelf. Maar de grote
levensvragen zijn toch wel hele essentiële vragen. Kom je er verder mee als je
die vragen voor jezelf houdt? Is het niet goed om er met anderen over te praten? In een sfeer waarin echt naar elkaar geluisterd wordt en niemand veroordeeld wordt? Dat is de sfeer die Alpha wil bieden.

Parochie Heilige Willibrordus
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Iedereen komt met zijn eigen vragen.
Samen eten, elkaar ontmoeten, praten, luisteren, lachen en borrelen. Dat doe je
gratis op Alpha. Kom vooral een keertje (vrijblijvend) kijken!
Wat is Alpha?
Je ontmoet andere mensen met wie je tijdens tien interactieve meetings samen op
zoek gaat naar antwoorden op je vragen. De wekelijkse avonden starten met een
gezamenlijke maaltijd. Er wordt voor je gekookt en de afwas wordt gedaan. Relaxed toch? Daarna luister je naar een kort, inspirerend verhaal. Na het praatje kun
je in de kleine groep delen wat je mening is en praat je daar met z’n allen over
door. Geen vraag is te gek om te stellen! Tot slot borrel je nog gezellig met elkaar
na. Het is allemaal gratis en vrijblijvend.
Waarom Alpha?
Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Je denkt samen na over inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen, verhalen en ideeën. Daar is alle
ruimte voor.
Je ontmoet leuke, nieuwe mensen.

Praktische info
De Alpha start op donderdag 3 oktober
om 19.30u in het Paus Franciscus huis.
De bijeenkomsten daarna beginnen om
18.30u (met gezamenlijke maaltijd, u
hoeft niet te koken of af te wassen!) en
zijn gepland op de volgende donderdagen
10, 17, 24 en 31 oktober. Deze bijeenkomsten zijn in het Paus Franciscus
huis.
7, 14, 21 en 28 november. Deze bijeenkomsten zijn in het Willibrordushuis in
Hillegom.
12 en 19 december. Deze bijeenkomsten
zijn in het Paus Franciscus huis.
Verder is er nog een weekeind in een
klooster.
Info kun je ook krijgen bij kapelaan Kuik
(kapelaan@rkwb.nl) of bij diaken Osseweijer (diaken@rkwb.nl). Hier kun je je
ook aanmelden.

Freddy Mercury was vreselijk eenzaam!
Dit voorjaar draaide een film in de bioscoop over Freddy Mercury van de rockband
‘Queen’. In een interview vlak voor zijn dood zei hij dat hij eenzaam was. Hij zei:
“Je kunt alles hebben en toch vreselijk eenzaam zijn. Dat is de ergste vorm van
eenzaamheid. Het succes heeft me wereldroem en miljoenen dollars opgeleverd,
maar niet datgene wat we allemaal nodig hebben: een liefdevolle , stabiele relatie.”
Alpha gaat over de meest liefdevolle en stabiele relatie die bestaat: de liefde
van God.

Twijfelt u of het
iets voor u is?
Kom geheel
vrijblijvend
kijken op 3
oktober !
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De Bollennootjes quiz
Wie zingt er met ons mee?
Heilig Hart van Jezuskerk
We stellen ons eerst even aan U voor:
Berry, Heidi, Michelle, Leonie, Tineke
en Marga.
In navolging van Hakuna Matata,
organiseren wij dit jaar, het Kerstsamenzijn op Kerstavond.
Een sfeervolle viering met veel mooie
liedjes rondom het Kerstverhaal.
Voor ons gelegenheidskoor zoeken
we dames en heren die het leuk vinden met ons mee zingen.
We repeteren vanaf 15 oktober iedere
dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00
uur in de zaal boven het parochiehuis.
Natuurlijk schenken we in de pauze
een kopje koffie en is er na afloop tijd
voor een drankje en een hapje.
Een mooi koor is natuurlijk een toegevoegde waarde aan het samenzijn in
onze kerk tijdens deze kerstviering.
Denkt u: nou dat is echt iets voor mij
of dat heb ik altijd al graag willen
doen!
Meld u dan aan voor 15 september bij
tineketurnhout@hotmail.com
Wij hopen op veel reacties en zien U
graag op 15 oktober of anders op 24
december in onze kerk!

Beantwoord de vragen met ja of nee…..
Ben je tussen de 6 en 12 jaar?
ja/nee
Vind je het leuk om te zingen?
ja/nee
Vind je het leuk om met andere kinderen in de kerk te zingen? ja/nee
Vind je het fijn om in de kerk iets te doen?
ja/nee
Heb je tijd op maandagmiddag tussen 4 en 5 uur?
ja/nee
Vind je het leuk om mee te zingen bij een kerstconcert?
ja/nee
Heb je zin om met een fantastisch uitje mee te gaan?
ja/nee
Heb je de meeste vragen met “ja” ingevuld, dan zoeken wij jou!
Kom gezellig meezingen in het leukste kinderkoor van de Bollenstreek:
de Bollennootjes. En……het kost niks!!
Kom op maandag 2 september om
4 uur ’s middags naar het
Paus Franciscus Huis,
Heereweg 271 in Lisse (naast de St. Agathakerk).

Heilige Gerardus Majella † 1755
Feestdag 16 oktober
Hij werd op 23 april 1726 te Muro Lucano bij Napels geboren als zoon van een
eenvoudige kleermaker. Hij verlangde ernaar in het klooster te gaan, maar had
daar naar de mening van degenen die hem moesten beoordelen te weinig capaciteiten voor. Toch bleef hij hopen en vragen, terwijl hij bij zijn vader het vak van
kleermaker uitoefende. Na lang aandringen mocht hij in 1749 alsnog lekenbroeder
worden bij de redemptoristen. Naast de gewone kloostergeloften legde hij ook de
gelofte af dat hij in elke omstandigheid zou kiezen voor het volmaaktste.
Hij leidde een leven van gebed en onderdanige gehoorzaamheid. Hij kreeg achtereenvolgens de functie van portier, kleermaker en tuinman. Het was de heilige
Alphonsus Maria de'Liguori (feest 1 augustus - †1787), die in deze ijverige, bescheiden kloosterling een heilige ontdekte. Ook bij de mensen buiten het klooster
was hij zeer geliefd; als hij ergens verscheen werd er geroepen: "Daar is de heilige!"
Hij stond niet alleen bekend om zijn apostolisch en charitatief werk, maar vooral
om een aantal bovennatuurlijke verschijnselen, zoals bilocatie, gedachtelezen,
helderziendheid, voorspellingen, broodvermenigvuldiging en wonderbaarlijke
genezingen. Ook zou hij tijdens een storm even buiten Napels de zee op zijn gerend
om een schip in moeilijkheden te redden: hij trok het aan twee vingers naar de wal.
Verering & Cultuur
Hij werd heilig verklaard in 1904. Hij is een echte volksheilige en geniet een grote
verering. Nog altijd trekt zijn graf talrijke pelgrims. In Nederland heeft hij een
bedevaartsoord bij de paters redemptoristen te Wittem, Zuid-Limburg. Daarnaast
zijn er bedevaarten in Barger Oosterveld, Hulten, Overdinkel en Weebosch. Hij is
patroon van kleermakers; van communicantjes; van moeders en zwangere vrouwen. Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor een voorspoedige bevalling en bij
hopeloze zaken. Hij wordt afgebeeld mediterend met een kruis in de hand; brood
uitdelend aan kinderen en met een schip (vanwege het wonder).
De Gerarduskalender
Deze kalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is bedoeld om elke dag mee te
beginnen en geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De opbrengst
van de Gerarduskalender komt ten goede aan het klooster.
Bron vermelding: Klooster Wittem
In de maand september zal de kalender na de eucharistieviering
weer achter in de Agathakerk verkocht worden.
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis;
kom eens gezellig langs!

Duurzaamheid en Schepping
Duurzaamheid, klimaatverandering, duurzaamheid, ecologische voetafdruk, het
nieuws staat er bol van!
Broeder Fer van der Reijken, zal op dinsdagochtend 22 oktober om 10.00 uur te
gast zijn tijdens de inloop koffieochtend, om te spreken over onze omgang met de
schepping. Hij doet dit aan de hand van de rondzendbrief “Laudato si”, welke
Paus Franciscus in 2015 schreef, en aan de hand van het Zonnelied (1224) van
Franciscus van Assisi. Belangrijk bij alle vragen en problemen rond ecologie zijn
de geloofs- en grondhouding waarmee we in het leven staan. De broeder houdt
van interactie, het belooft een inspirerende en dynamische ochtend te worden!
U bent van harte welkom in het Paus Franciscus Huis

Broeder Fer van der Reijken,
franciscaan

Filmreportage
Simon van Dijk, van Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse, zal een filmreportage vertonen tijdens de inloop-koffieochtend, dinsdagochtend 24 september.
Het belooft een prachtige ochtend te worden en voor veel Lissers een feest van
herkenning.
We beginnen weer om 10.00 uur, koffie en thee is gratis. U komt toch ook?
U bent van harte welkom in het Paus Franciscus Huis.

SAM’S KLEDINGACTIE – NAJAAR 2019
De Najaars-Inzameling zal worden gehouden op zaterdag 12 oktober van 10-12
uur, in:
LISSE: bij de St. Agathakerk, Heereweg 277;
DE ZILK: bij Speeltuin de Duinrand;
HILLEGOM: op het Plein bij de St.Jozef- en Martinuskerk.
De opbrengst is bestemd voor NOODHULP in JEMEN.

Boekentafel
Elke eerste zondag van de maand
na de Mis is er weer gelegenheid
om een boek te lenen.

Meer dan twintig miljoen mensen in Jemen hebben hulp nodig. Door het aanhoudende conflict daar ligt voortdurend hongersnood op de loer en zijn veel basisvoorzieningen verdwenen. De helft van de gezondheidszorginstellingen in het
land functioneert niet of nauwelijks. In 2018 heeft Mensen in Nood gezorgd voor
voedsel en onderdak. Nu de situatie ontzettend verslechterd is, moet er gezorgd
worden dat mensen in ieder geval toegang krijgen tot de basiszorg. Daartoe wordt
’n levensreddend Gezondheidsproject opgezet.
Aanlevering van (schone) kleding, schoenen en textiel (handdoeken, lakens, dekens, dekbedovertrekken ) svp. in gesloten plastic zakken. Wilt u schoenen apart
verpakken ?
Wie niet zelf kan brengen kan contact opnemen met Joke Zonneveld: 06-1309.6656.
De volgende Inzameling zal zijn in ’t Voorjaar van 2020. Intussen kan kleding
gebracht worden naar Prins Bernhardstraat 80 in Hillegom en/of naar de Werkgroep MOV in Mariaoord (1e etage) op woensdag en vrijdag van 2-5 uur.
We bevelen de actie van harte bij u aan.
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Wil’skracht

Parochie Heilige Willibrordus

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
22e zondag door het jaar
Zaterdag 31 augustus – 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
23e zondag door het jaar
Zaterdag 7 september – 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
24e zondag door het jaar
Zaterdag 14 september – 19.00 uur
celebrant: vicaris G. Bruggink
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Actaea
25e zondag door het jaar
Zaterdag 21 september – 19.00 uur
celebrant: pastoor Kuipers
m.m.v. In Conspectu Angelorum
26e zondag door het jaar
Zaterdag 28 september – 19.00 uur
Kerkproeverij
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
27e zondag door het jaar
Zaterdag 5 oktober – 19.00 uur
Engelbewaardersfeest
met kinderwoorddienst en
herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. In Conspectu Angelorum
en Actaea
28e zondag door het jaar
Zaterdag 12 oktober – 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
29e zondag door het jaar
Zaterdag 19 oktober – 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Kroniek
Periode 24 juni – 12 augustus
Er zijn geen vermeldingen

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
7 september 2019
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Feest van de H.H. Engelbewaarders
Op 2 oktober viert de RK kerk wereldwijd het feest van de H.H. Engelbewaarders.
In onze parochie vieren we dit feest in het bijzonder op zaterdagavond 5 oktober
om 19.00 uur in de HH. Engelbewaarderskerk in Lisse.
Waar komt dit feest vandaan?
De Engelbewaarders zijn volgens de katholieke traditie door God aangesteld om
de mensen te verlichten, te beschermen, te geleiden en te besturen. Het doel van
deze taken is niet enkel het aardse welbevinden van de mens maar vooral zijn
eeuwig geluk bij God. De Engelbewaarders of Beschermengelen zijn volgens de
christelijke traditie de engelen die zijn aangesteld om de mensen te behoeden voor
het kwaad. Geloofd wordt dat God aan iedere mens, dus niet alleen aan de gelovige, een eigen beschermengel heeft toegewezen. Veel katholieken zijn opgevoed
in het besef dat een engel hun terzijde staat.
Kent u het gebed tot uw Engelbewaarder nog?

"Engel van God
die mijn bewaarder zijt
aan wie de goddelijke goedheid
mij heeft toevertrouwd,
verlicht,bewaar,geleid
en bestuur mij."
Amen

Vrijwilligersavond 2019
De Lokale Commissie Lisse nodigt alle vrijwilligers van onze beide kerken
uit voor de jaarlijkse vrijwilligersavond op vrijdag 13 september 2019.
Uw partner is natuurlijk ook van harte welkom.
Deze avond wordt gehouden in Hotel-Restaurant “De Engel”, Heereweg 386,
2161 DG Lisse
Het programma luidt:
19.30 uur
H. Eucharistieviering in HH. Engelbewaarderskerk
20.15 uur
Ontvangst in “De Engel”
20.15 – 24.00 uur
Een sfeervolle ontmoeting met elkaar,
waarbij gezelligheid centraal staat.
Bent u vrijwilliger en mocht u per abuis geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan spijt ons dat oprecht, maar bent u natuurlijk van harte welkom.

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

Liturgisch rooster

Open Monumentendag 2019
Als je zo in de vakantie plaatsjes of steden bezoekt, dan loop je regelmatig een
kerk binnen. Je loopt zo langs de beelden en bekijkt de schilderingen. Het is mooi
om de verschillende karakters te zien, van oud tot modern, van romaans tot gotisch. Het is niet voor niets dat de lokale commissie u gevraagd heeft om uw vakantiefoto’s van kerken en kloosters te delen. Op Open Monumentendag zullen
we die foto’s laten zien in wat wij toch wel één van de mooiste kerken van ons
bisdom vinden, de Agathakerk.
We zetten op 14 september a.s. de kathedraal van de Bollenstreek weer open zodat
iedereen van onze schatten kan genieten. Er zullen weer rondleidingen georganiseerd worden, de toren zal weer beklommen worden en u kunt uiteraard uw
vakantie-ervaringen delen aan de hand van de foto’s.
In samenwerking met de Vrienden van het Adema-orgel zal er ook een heel diverse muzikale aankleding van de dag zijn. Er zal op trompet en viool gespeeld
worden en er zal een dubbelrietensemble optreden. De Open Monumentendag
zal traditioneel en officieel afgesloten worden met een prachtig orgelconcert van
Cor de Vries.
Kortom voldoende reden om op 14 september de Agathakerk te bezoeken!

Kroniek

Een prachtige kerk in Zwitserland waar
de Heilige Antonius gevraagd wordt
voor ons te bidden.

Kerkenveiling op 22-11-2019 in de
Beukenhof, Eikenlaan 2
2161 EA Lisse

Koffie / thee ná de eucharistieviering
1 en 15 september, 6 en 20 oktober
en vanaf 3 september elke dinsdag in het Paus
Franciscus Huis.
Elke donderdag
en vrijdag in de keuken van de
pastorie.

Huwelijk
27 juni
Vic Calicher en Thea Bernecker
Ooievaarstraat 10 Lisse
Overleden
27 juni
Hilda van der Vlugt-Messerschmidt
(72)
Kanaalstraat 227 Lisse
28 juni
Leny Pijpers-Clemens (93)
Eikenlaan 278 Lisse
1 juli
Pauline Wagner-Zuiderduin (55)
Brahmsstraat 16 Lisse
4 juli
Corry Zwetsloot-Pinxter (92)
Laan van Rijckevorsel 21 Lisse
12 juli
Prabowo Widjaja (75)
1e Poellaan 68 Lisse
26 juli
Siem van Ruiten (83)
Driehuizenpark 10 Lisse
26 juli
Martien Bergman (86)
Berkhoutlaan 15, app. 323 Lisse
27 juli
Jan Akerboom (83)
Keukenhofdreef 16 Lisse

22e zondag door het jaar
1 september – 10.00 uur
Herdenkingsviering met
kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum
23e zondag door het jaar
8 september – 10.00 uur
Gezinsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. de Bollennootjes
24e zondag door het jaar
15 september – 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum
25e zondag door het jaar
22 september – 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
26e zondag door het jaar
29 september – 10.00 uur
Kerkproeverij
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
27e zondag door het jaar
6 oktober – 10.00 uur
Herdenkingsviering met
kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Ossweijer
m.m.v. Canticum Novum
28e zondag door het jaar
13 oktober – 10.00 uur
Gezinsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. de Bollennootjes
29e zondag door het jaar
20 oktober – 10.00 uur
Gedachtenis JP II
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
28 juli
Jo Hoogkamer-van der Laan (96)
Nassaustraat 118 Lisse
29 juli
Tonny Ruigrok-Pouw (88)
Berkhoutlaan 15 app. 109 Lisse
31 juli
Jan Eichhorn (82)
Gasstraat 4 Lisse
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Wil’skracht

Parochie Heilige Willibrordus

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
23e Zondag door het jaar
8 september – 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
met samenzang
24e Zondag door het jaar
15 september – 11.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
25e Zondag door het jaar
22 september – 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
met samenzang
26e Zondag door het jaar
29 september – 11.00 uur
Kerkproeverij
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
27e Zondag door het jaar
6 oktober – 11.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. gastkoor Cantiflora
28e Zondag door het jaar
13 oktober – 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dames- en herenkoor
29e Zondag door het jaar
20 oktober – 11.00 uur
Gehandicaptenviering
voorganger: mevr. M. Lommerse
m.m.v. het Dameskoor uit Hillegom

Kroniek
Overleden
4 juli
Heide de Boer-Aldorf (75)
Noorder Leidsevaart 42, Hillegom

Cantiflora treedt op
Tijdens de Herdenkingsdienst 6 oktober a.s. zal het Hillegoms mannenkoor
Cantiflora de Deutsche Messe van Schubert en werken van Johann Sebastian Bach
(Jesus bleibet meine Freude) en Luigi Cherubini (Veni Jesu) ten gehore brengen.
Ook staan enkele Russische kerkliederen op het programma.
Het koor werd destijds opgericht door Dhr. Brueske die vele jaren dirigent van
het Dames en Herenkoor van de H.Hartkerk is geweest. De Eucharistieviering
begint om 11.00 uur. Na de kerkdienst drinken we achter in de kerk koffie en is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Van harte welkom in de H.Hartkerk te De Zilk.

Jubileumboek Heilig Hart kerk
In augustus 2020 is het zo ver. Dan bestaat de Zilker Heilig Hart Kerk 100 jaar en
verschijnt het Jubileumboek waar nu hard aan gewerkt wordt. In het boek is ook
aandacht voor de kunstwerken in en om de kerk. Zo is er sinds 2004 op de deur
van het tabernakel in de Maria Fatimakapel een prachtig gebrandschilderd
raamwerk te bewonderen (pag.14). Het is een herinnering aan al die mannen en
vrouwen die jarenlang vanuit de Heilig Hartparochie de Stille Omgang liepen
door donker Amsterdam. Wat dit kunstwerk in de Mariakapel te maken heeft met
de Stille Omgang kunt u lezen in het Jubileumboek. In de volgende Wil’skracht
meer informatie hoe u het Jubileumboek door voorinschrijving kunt bestellen.

Op zoek naar gastheren en gastvrouwen
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke eerste
zondag én elke
derde donderdag van de maand in
de Driekoningenkamer.
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Het zijn de mensen die gesloten deuren openen. Een luisterend oor bieden en niets
doorvertellen. Gastvrij zijn, een kopje koffie schenken en een vriendelijk woord
hebben voor onze medewerkers, tuinmannen en toevallige gasten op onze pastorie. Voor uitbreiding van ons team zoeken we nog enkele dames of heren die 1 x
per maand op maandagmorgen max 3 uurtjes aanwezig willen zijn. Voor meer
informatie, neem dan contact op met Lokale Commissie de Zilk ter attentie van
jeanneruigrok2@gmail.com

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

St. Jozef en St. 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

Opening werk- en schooljaar

Liturgisch rooster

Graag nodigen wij alle vrijwilligers van de locatie Hillegom op zondag 1 september van harte uit voor de viering in de St. Jozef en St. Martinuskerk. In de Mis van
9:30 uur wordt speciaal aandacht besteed aan de opening van het nieuwe werken schooljaar.

23e Zondag door het jaar
8 september – 9.30 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastor T. van Eijk
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dameskoor
24e Zondag door het jaar
15 september – 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
25e Zondag door het jaar
22 september – 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor
26e Zondag door het jaar
29 september – 9.30 uur
Kerkproeverij
celebrant: pastor T. van Eijk
27e Zondag door het jaar
6 oktober – 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
28e Zondag door het jaar
13 oktober – 9.30 uur
Herdenkingsviering met
kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dameskoor
29e Zondag door het jaar
20 oktober – 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken

Daar de bedankavond dit jaar pas in oktober plaatsvindt, is het aan het begin van
het werk- en schooljaar goed om elkaar te ontmoeten en met elkaar vooruit te
kijken op het jaar dat voor ons ligt.
Het thema van de Mis is “ruimte voor de Ander”. Het parochiekoor zal de viering
ondersteunen met haar gezang. Voor de kinderen is er kinderwoorddienst. Na de
Mis is er koffie en thee met iets lekkers erbij.
Graag tot 1 september!
Pastoraal team en Lokale Commissie Hillegom

Willibrordushuis in Hillegom
Vlak voor de zomer hebben we de vernieuwde pastorie heropend en gedoopt met
een nieuwe naam: Willibrordushuis. Met deze naam geven we, naast onze St. Jozef
en St. Martinuskerk, plaats aan de naam van onze parochiële patroonheilige. Wist
u dat de eerste kerk die de heilige Willibrordus liet bouwen een kerk toegewijd
aan de heilige Martinus van Tours was? De combinatie van namen is dus bijzonder passend en geeft een identiteit aan de ruimte voor onze gemeenschap om
samen te komen. Dat samenkomen zal met de opening van het nieuwe werkjaar
weer opgepakt worden. Op zondag 1 september zullen we met een feestelijke
Eucharistieviering het nieuwe werk- en schooljaar openen. Zie daarvoor de uitnodiging elders in deze Wil’skracht.

Open Monumentendag in Hillegom
Op 14 september a.s. zal op Open Monumentendag de St. Jozef en St. Martinuskerk
geopend zijn van 10:00 uur tot 16:00 uur. Het thema is “huis van vreugde”. Er
zullen ieder uur rondleidingen gegeven worden in de kerk en Hetty Verouden
zingt onder begeleiding van organist Maria Meeuwenoord. Er is de mogelijkheid
om een wandeling rondom de kerk te maken waarbij de omliggende gebouwen
die raakvlak hebben met de kerk belicht worden. In de kerk zal koffie en thee
geschonken worden. Het programma vindt u achterin de kerk. We hopen u graag
te ontmoeten op deze dag!

Kinderkerk-project Vissen
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag + zondag.
Overleden
2 augustus
Piet Loogman (65)
Guido Gezellelaan 41, Hillegom

Kroniek
Gedoopt
30 juni
Lana Lommerse, Dunantstraat 38,
Hoofddorp
7 juli
Pola Krolik, Leidsestraat 26,
Hillegom
Overleden
4 juli
Maria Bax-Damen (52)
Bijweglaan 27,Bennebroek
10 juli
Theodora de Groot – van Beek (88)
Hofzicht 41, Hillegom
26 juli
Marinus Otten (88)
Spijkerboorweg 500, Haarlem
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Parochie Heilige Willibrordus

Jubileumboek de Zilk
Kerkenveiling
U bent toch ook "sterk voor de Agathakerk"?
Elk jaar organiseren wij onze veiling voor financiering van het onderhoud aan
onze prachtige kerk. Ons motto is daarbij "Samen sterk voor de Agathakerk". En
dat samen slaat op ons allemaal, dus ook op u! Want zonder uw steun is er geen
veiling mogelijk. Samen, doordat u op 22 november erbij bent, en biedt op de
mooie kavels die er zijn. U kunt ons ook steunen op diverse andere manieren.
Doneer een artikel
U kunt een mooi kavel aanbieden. Uiteraard kan dat een mooi artikel zijn van
uzelf of een bedrag wat u doneert, waarvan wij een mooi artikel kopen dat zeker
meer opbrengt dan uw donatie. Interesse: agathakerkenveiling@gmail.com of bel
Taco Ringma 06 55 30 16 44.

Kerkenveiling in de Zilk
Voor je het weet zijn we weer een jaar
verder en staat de organisatie voor de
jaarlijkse Kerkenveiling H.Hartkerk
2019 alweer voor de deur. Deze zal dit
jaar plaatsvinden op vrijdag 8 november a.s. waar u vanaf 20.00 uur welkom bent in de Duinpan.
Het behoeft geen betoog, en dat zeggen wij ieder jaar weer, dat de opbrengsten van de kerkenveiling absoluut noodzakelijk zijn voor de instandhouding van onze H.Hartkerk
aan de Beeklaan. Naast de Kerkbalans
opbrengsten zijn deze inkomsten een
onderdeel van de begroting die het
mogelijk maakt om alles draaiende te
houden. In 1920 vieren we het 100 jaar
bestaan van de H.Hartkerk! Dit jubileum zouden wij niet hebben kunnen
bereiken zonder uw inbreng !
Als comité Kerkenveiling gaan we
weer enthousiast aan de slag!
Bollen verzamelen en inpakken, artikelen voor de veiling verzamelen en
ophalen, advertenties voor de catalogus aan de man brengen (ook in de
omliggende dorpen) en voorbereiden
voor de drukker. Huis aan huis loten
verkopen door de vele vrijwilligers.
En dat alles wordt gedaan door een
fijne groep enthousiaste vrijwilligers,
die zich hiervoor al jaren met veel
plezier inzetten. Wij putten onze
energie natuurlijk uit uw komst op de
veilingavond!
U bent van harte welkom op 8 november in de Duinpan!
In het oktobernummer zullen wij u
van meer informatie voorzien.
Comité Zilker Kerkenveiling
Peter Heemskerk
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Doneer een activiteit
U bent vast ergens erg goed in! Bent u van beroep ergens in gespecialiseerd, dan
kunt u ook een dienst aanbieden zoals bijvoorbeeld tuinonderhoud, schilderwerk,
schoonmaakwerk of advieswerk. Maar...ook bijvoorbeeld een BBQ, een leuk uitje
met uw huifkar of uw boot aanbieden. Of misschien een sportactiviteit in de vorm
van een clinic. Interesse: agathakerkenveiling@gmail.com of bel Taco Ringma
06 55 30 16 44.
Verkoop loten
U weet vast wel dat we 2500 loten verkopen waarmee de koper kans maakt op
fraaie prijzen. U steunt ons uiteraard door zelf loten te kopen. We zoeken ook
altijd verkopers. Dan kunt u heel makkelijk vragen aan buren, kennissen, familie
of vrienden of zij loten willen kopen. Wilt u loten verkopen of bestellen? Belt u
dan Angela Heemskerk: 0252-428 828.
Koop een bollenpakket
U mag er ook meer dan één kopen hoor. Ze zijn goedkoop: € 35,00. Gelooft u mij,
voor die prijs kunt u dit pakket nergens kopen. Dankzij onze sponsors kunnen wij
u deze prijs bieden voor een groot pakket, vol 1e klas Hyacinten, Tulpen, Narcissen en Muscari. U verzekert uzelf van een prachtige tuin. Het is ook leuk als cadeau
voor anderen. Interesse: vul het bestelformulier in of mail Kees van Amsterdam:
kvamsterdam@live.nl. U kunt Kees ook bellen: 06 81 75 40 82.

Lisse - Hillegom - De Zilk

Peuter en kleuterkerk in de H.H.
Engelbewaarderskerk
Na een half jaar uitproberen, gaan we nu echt van start. Eén
keer per maand in de koffiehoek van de H.H. Engelbewaarderskerk ontmoeten jonge gezinnen elkaar in de Peuter/Kleuterkerk. Dit is belangrijk. Samen vormen we de gemeenschap van de toekomst. Maar ook opa’s en oma’s met kleinkinderen zijn van harte welkom. Naast een vertelling met
het verteltheatertje, een kleuterlied, gebed, het kruisteken en
een kleuteractiviteit, beginnen we met heel veel brandende
kaarsjes. Iedereen is welkom op de zondag van 10.30-11.00
uur. We sluiten af met koffie en limonade.
Noteer in je agenda: 29 september, 27 oktober en 24 november.
Meld je aan via secengel@rkwb.nl of kom gewoon op de
zondag even langs om kennis te maken.
Joke Beijk-Heemskerk (Peuter/Kleuterkerk in de Engel)

Vissen plakken met knopen!
St.Jozef en St. Martinuskerk
In een school vissen voelen de meezwemmende visjes zich
veilig en thuis, net zoals in de kerk. Het is om deze reden dat
er voor het knopenproject gekozen is voor de afbeelding van
een vis, die samen een school vormen. Er zijn al mooie
kleurige vissen ontstaan. Er passen echter nog veel meer
vissen in de gemaakte school en daarom organiseren we nog
2 knopenworkshops. Op 1 september kunnen de kinderen
na de openingsviering aanschuiven om ook een vis te plakken.
Aanmelden van tevoren is niet noodzakelijk. Ouders kunnen
ook genieten van een kopje koffie. Op woensdagochtend 4
september bieden wij de volwassenen de mogelijkheid om
mee te werken. Na de viering van 9.00 uur en na een kopje
koffie gaan we met elkaar aan de slag tot 12.00 uur in het
Willibrordushuis. Daarna bent u van harte welkom. Het
gezamenlijk resultaat zal een mooie plek krijgen in het Willibrordushuis.
Yvonne Visser en Pauline van der Veek

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

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.

Herfst 2019 - jaargang 10 - editie 1

Martin Uitendaal en zijn medewerkers,
jarenlange ervaring, persoonlijk, warm,
betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

Wil'skracht is een uitgave van de parochie Heilige Willibrordus.

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

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

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.

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
info@uitvaartuitendaal.nl

Oplage: 9.500 stuks
Foto voorpagina: uit de collectie van de kerkfotografie-club
Verder in deze editie foto's van Rob van Reisen, Angela Heemskerk.

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
Heereweg 21
2161 AC Lisse
0252 - 413 213

persoonlijk
betrokken
stijlvol
www.vanderputtenendunweg.nl

grafmonumenten

ALS KWALITEIT TELT

Grafmonumenten, Gedenktekens en Urnmonumenten
Grafmonumenten in elke prijsklasse
Groot en veelzijdig assortiment
Natuursteen, Glas en Cortenstaal
Restauratie en tekstbijzettingen
open:
ma - vr: 9.00 -17.00 / za: 9.00 - 12.00

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

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

bezoek showroom alleen op afspraak

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

