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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
Van de Bestuurstafel
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
Eucharistievieringen:
Zondag
11.00 uur
Donderdag
9.00 uur

In deze oktober editie van de Wil’skracht komen weer veel parochie zaken aan de
orde die uw aandacht verdienen. Verleden week hebben we weer vergaderd en
daarin onder meer de volgende punten besproken:
1) Op zondag 10 november vieren we de eerste Willibrordusviering, een viering
waarin we willen laten zien dat we één parochie zijn. Deze viering wordt gehouden om 10.00 uur in de H.H. Engelbewaarderskerk en uiteraard bent u allen van
harte welkom. Meer informatie op pagina 10.
2) Diaken Iwan Osseweijer viert op zondag 17 november zijn eerste Lustrumfeest.
Dit feest zal gevierd worden in de Agathakerk. Nadere informatie hierover leest
u onder het artikel van het met Iwan gehouden interview op pagina 6.
3) In Hillegom zijn we gelukkig ook weer een paar stapjes verder met de ontwikkelingen, want de Jozefkerk is nu toch eindelijk overgedragen aan de ontwikkelaar.
Meer hierover en andere zaken rond de Jozefkerk op pagina 8.
4) Verder staan er de komende maanden weer enkele kerkenveilingen op stapel
en ook daarbij is uw inbreng c.q. inzet meer dan welkom!!
Een mooie herfst gewenst !
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

Lichtjes van hoop en liefde
Zaterdag 2 november is het “Allerzielen” en gedenken veel mensen hun dierbaren
die zijn overleden. De Raad van kerken in Lisse wil hierbij aansluiten met de actie
“Lichtjes van hoop en liefde”. Op en rond het Vierkant zullen we op zaterdag 2
november tussen 13.00 uur en 15.00 uur kaarsjes uitdelen die u in de Grote Kerk
kunt aansteken. Steek een kaars op als u een dierbare mist, als u een zieke kracht
toe wenst, of als u zelf extra kracht nodig heeft om iets te verwerken. Deze kaars
is het symbool van het Licht dat het donker overwint. In de kerk zal er verder
zachte achtergrondmuziek zijn, en mocht u dat willen is er gelegenheid voor een
persoonlijk gesprek of het ontvangen van de zegen. Ook als u behoefte heeft aan
een rustmoment in uw jachtige leven bent u van harte welkom in de Grote Kerk.
De kerk is open van 13.00 uur tot 15.00 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 Advent, die zal doorlopen
t/m 22 december, ontvangen we graag uiterlijk op 4 november 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 Kapelaan!
Monumenten voor ongedoopte gestorven kinderen
In liefde gedragen. Veilig in Jezus’ armen.

Op 2 november viert de kerk Allerzielen. Verderop in deze Wilskracht vindt u
daar een aankondiging van. Met Allerzielen bidden wij voor de overleden gelovigen, dat zij bij God in de hemel mogen zijn. Vroeger was het begraven van ongedoopte kinderen in gewijde grond een vraagstuk, zodanig dat dit niet werd
toegelaten. “Ze zijn ongedoopt, kunnen ze dan in de hemel komen?”. Dit leverde
vroeger veel pijn op. Veel ouders dragen vandaag de dag nog diepe pijn in hun
hart. Voor hun kinderen worden eind oktober monumenten geplaatst op onze
begraafplaatsen van de Sint Martinuskerk en de Sint Jozefkerk in Hillegom, de H.
Hart van Jezuskerk in de Zilk, de Mariakerk en de H.H. Engelbewaarderskerk in
Lisse. De begraafplaats van de Sint Agathakerk in Lisse heeft al zo’n monument.

In dit blad onder meer.....
3

De zegening van Monumenten

4

Allerzielen

6

Interview diaken

7

Voel jij je geroepen?

10

Willibrordusfeest voor allen

12

Kerkenveiling De Zilk

16

Aktie Kerkbalans en
Kerkenveiling Agatha

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

Hoe is het gekomen tot het oprichten van een monument voor ongedoopte kinderen? Het begint bij de toenmalige kardinaal Jozeph Ratzinger, de latere paus
Benedictus XVI. Hij liet de Internationale Theologencommissie van het Vaticaan,
waarvan hijzelf de voorzitter was, een onderzoek doen naar het ‘voorgeborchte’.
Het voorgeborchte is nooit officiële leer geweest maar een veronderstelling.
Het voorgeborchte, in het Latijn Limbus, is een ‘plaats’ waar het ‘lot niet bepaald’
kan worden. ‘In limbo’ betekent: in het ongewisse. Het is iets anders dan hel,
vagevuur of hemel. De ongedoopte gestorven kinderen zouden op deze plek wel
gelukkig zijn maar konden God niet eeuwig aanschouwen. Het is een plek aan de
rand (limbus) van de hemel. Dit klinkt heel erg vreemd: wel gelukkig zijn maar
zonder God te kunnen zien. Voor ongedoopte kinderen klinkt dit ook buitengewoon onbarmhartig! Zo’n onbarmhartig oordeel over hun kindje heeft veel ouders
pijn gedaan. Dat is zeer begrijpelijk.
Op 23 april 2007 publiceerde bovengenoemde commissie een document met als
titel: Hoop op heil voor kinderen die sterven zonder doopsel. Het document benadrukt nadrukkelijk de goddelijke genade en keert zich tegen het buitensluiten
van onschuldige kinderen uit het paradijs. Het buitensluiten van onschuldige
kinderen is strijdig met de bijzondere liefde van Christus voor de kleinsten. Ook
ongedoopte kinderen hebben toegang tot de goddelijke genade en God kan zijn
genade ook zonder het sacrament van de doop doorgeven. M.a.w., ongedoopte
kinderen kunnen door de liefde van Christus en Gods barmhartigheid in de hemel
komen. Hiermee wordt de gedachte van een voorgeborchte voorgoed losgelaten.
Ongedoopte gestorven kinderen kunnen in gewijde grond begraven worden. Om
de pijn van ouders van kinderen die nog in ongewijde grond zijn begraven tegemoet te komen en hen te troosten, kwamen in Nederland op de katholieke begraafplaatsen speciale monumenten. Met deze monumenten kunnen de ongedoopte kinderen bijzonder herdacht en geëerd worden. Ouders mogen erop
vertrouwen dat hun kindje bij God in de hemel is. Op de bovengenoemde begraafplaatsen van onze parochie worden nu ook monumenten geplaatst ter gedachtenis
aan de ongedoopte kinderen. Op deze monumenten zal komen te staan: In liefde
gedragen. Veilig in Jezus’ armen.
Kapelaan Stephan Kuik

Zegening monumenten
De monumenten zullen door leden
van het pastoraal team gezegend
worden rond de Allerzielenvieringen. Dit gebeurt op de volgende momenten:
H. Hart van Jezus begraafplaats in de
Zilk: vrijdag 1 november aansluitend
aan de Allerzielenviering van 19.00
uur;
Sint Martinus begraafplaats en Sint
Jozef begraafplaats in Hillegom: zaterdag 2 november voorafgaande aan
de Allerzielenviering (van 19.00 uur)
om 17.45 uur;
Maria begraafplaats in Lisse: zaterdag 2 november om 13.00 uur;
H.H. Engelbewaarders begraafplaats
in Lisse: zaterdag 2 november aansluitend aan de Allerzielenviering van
19.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd voor de
zegening van deze bijzondere
monumenten!
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Allerzielen in de kerk
Één maal per jaar staan we op een bijzondere manier stil bij diegenen die ons
dierbaar zijn, maar al zijn overleden. Als katholieken geloven we dat zij niet zomaar
weg zijn, maar dat wij door de grens van de dood heen met elkaar verbonden
blijven. We vertrouwen hen bij de uitvaart aan de goede God toe. Ondanks ons
verdriet en onze pijn, soms zelf met boosheid en onbegrip, geloven en vertrouwen
wij dat God hen nieuw en eeuwig gelukkig leven geeft.

Allerzielenviering in de
St. Jozef en St. Martinuskerk
Op zaterdag 2 november om 19.00 uur
vindt deze viering plaats. U kunt
voorafgaande aan deze viering om
17.45 uur vanuit de kerk aansluiten in
een processie naar het St. Martinus
kerkhof, waar een gebedsmoment zal
zijn bij het priestergraf en de priester
de graven zal zegenen met muzikale
ondersteuning van mevrouw Verouden. Er ligt een schrift in de kerk om
de namen te noteren van degenen
wiens naam mag worden voorgelezen op het Martinuskerkhof.
Ook op het St. Jozef kerkhof wordt
stil gestaan bij Allerzielen. Op 2 november om 18.00 uur is er een gebedsmoment en de diaken zal na het gebedsmoment de graven op de begraafplaats zegenen, waar met medewerking van de heren van het parochiekoor de muziek wordt verzorgd.
Voorafgaande aan deze gelegenheid
kunnen grafkaarsjes worden gekocht
op de begraafplaats vanaf 17.30 uur.
Ook kunt u ter plekke de namen noteren van overledenen die tijdens de
ceremonie worden afgelezen.
Ook tijdens de Allerzielen viering in
de H. Hart van Jezuskerk op 1 november wordt voor de overledenen een
kaars aangestoken en worden er grafkaarjes bij de graven gezet. De graven
worden gezegend door de priester
met muziekale ondersteuning van het
Dames- en Herenkoor.

Al vanaf het allervroegste begin van de christelijke Kerk komen christenen naar
de graven van hun dierbaren om voor hen te bidden. De eerste christenen deden
dit door de Eucharistie te vieren op de graven van de martelaren en apostelen in
de catacomben. Wij doen dat door samen de Eucharistie te vieren voor het zielenheil van de overledenen. In moderner bewoordingen zou je kunnen zeggen dat
we bidden voor hun geluk, om vrede, rust en leven bij God. In de tijd van het Oude
Testament gebeurde dit al. In het 2de boek van de Makkabeën staat hoe tijdens de
Makkabese Opstand (in 167 v. Chr.) de Joodse heerser Judas de gesneuvelden gaat
begraven. Als hij onder hun kleding heidense amuletten vindt, ziet hij hun dood
als gevolg van hun zondige afgoderij. Daarom gaat hij met zijn mannen voor de
overledenen bidden dat hun zonden vergeven worden. Er staat: “ Maar ze baden
en smeekten ook, dat de zonde, door de gevallenen bedreven, geheel mocht
worden vergeven.” (2 Makk. 12, 42)
De gedachtenisviering van Allerzielen wordt gehouden in de St. Agathakerk
op zaterdag 2 november om 10.00 uur.
Voor aanvang kan er bij binnenkomst in de kerk een grafkaars worden gekocht
ad € 1.-. Na de viering lopen we in processie naar het kerkhof. Hier wordt een kort
gebed uitgesproken, de graven worden gezegend en de kaarsen kunnen op het
graf van een dierbare worden geplaatst.
Dit zegenen van de graven is niet het vereren van doden, maar het gaat juist over
de hoop en verwachting van Pasen! Wanneer we staan bij het graf van onze
dierbaren dan staan we daar als mensen die hopen op het uiteindelijke Pasen van
hen. Dat betekent dat we het volste vertrouwen hebben dat God ons uiteindelijk
weer aan elkaar zal terugschenken wanneer we met God een nieuw leven krijgen,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Openbaring 21, 1-2).
Na afloop bent u van harte welkom in het Paus Franciscus Huis waar koffie en
thee wordt geserveerd en er gelegenheid is voor ontmoeting.
In de H.H. Engelbewaarderskerk zal de viering van 19.00 uur eveneens in het
teken van Allerzielen staan.
Kaarsen en licht zullen een belangrijk onderdeel van de viering worden. We mogen
kaarsjes laten branden voor bekende en onbekende medemensen, voor mensen
van dichtbij maar ook van ver van ons af. Daarnaast staan we stil bij de overledenen van het afgelopen jaar uit onze eigen gemeenschap. We noemen hun naam
en ontsteken voor ieder van hen een kaars.
Voorafgaand of aansluitend aan de Eucharistie bezoeken we de graven van onze
dierbaren en verzorgen we hun graven. In onze parochie zal de priester of diaken
dan ook de graven zegenen met wijwater.
Zo mogen we op Allerzielen laten zien dat we een gelovige gemeenschap zijn,
verbonden met Christus, die Weg, Waarheid en Leven is. Een netwerk van liefde
tot over de grenzen van de dood heen!
Na afloop van de kerkdienst willen we samen - als blijk van onze eeuwige liefde
aan hen die op ons kerkhof hun laatste rustplaats hebben gevonden - hun graven
in het licht zetten.
Hiervoor krijgt u lichtjes aangeboden.
U bent meer dan welkom zaterdag 2 november om 19.00 uur.
Na afloop van de viering bent u ook welkom voor een kopje koffie of thee achterin de kerk.
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In het uur van onze dood (5)

Wat vooraf ging

Vorige keer eindigde ik met dat we ons in de hemel niet zullen vervelen. God is
grenzeloze liefde. Als er iets is wat nooit gaat vervelen, is het liefde!

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 zullen ons niet vervelen want ook ‘de tijd’ zal niet zijn zoals hier. Fulton Sheen
was een Amerikaanse bisschop die bekend was vanwege zijn optredens op televisie en radio. Hij schrijft: “Je zult ontdekken dat je je op je gelukkigste momenten
helemaal niet bewust bent van de tijd. Wanneer je op school bent, of misschien op
kantoor, kijk je op de klok. Je geniet niet van school of kantoor. Maar geniet je van
een concert of van een gesprek met vrienden (…) dan zeg je: ‘wat is de tijd voorbijgevlogen’! Hoe minder je je bewust bent van het voorbijgaan van de tijd, des te
meer vermaak je jezelf. Dat is een hint over hoe het in de hemel zal zijn. Het moet
buiten de tijd staan waar je alle vreugde op een en dezelfde moment kunt bezitten.
(Fulton J.Sheen, Your Life is Worth Living, Pennsylvania, 2014, blz. 315).

C.S. Lewis en de Narnia verhalen

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?

Het zal allemaal heel anders zijn. Wij kunnen ons er eigenlijk geen voorstelling
van maken. Maar het zal wel fantastisch zijn! We zullen ons niet vervelen!

“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.” Daarom geloof ik
dat er een hemel bestaat.

De Engelse schrijver C.S. Lewis (1898-1963) heeft hierover geschreven. Zijn
hoofdpersonen beleven avonturen in een denkbeeldige wereld (Narnia), waarin
een leeuw (Aslan) symbool staat voor Christus. Aan het eind komen zijn hoofdpersonen in de hemel terecht.

Ieder hoofdstuk mooier dan het vorige
‘Het was echt een spoorwegongeluk,’ zei Aslan zacht. ‘Jullie vader en moeder en
jullie allemaal zijn – zoals jullie dat vroeger in de Schaduwlanden noemden – dood.
Het schooljaar is om, de grote vakantie is begonnen. De droom is afgelopen: het
is ochtend.’ En terwijl Hij sprak, zag Hij er in hun ogen niet langer uit als een
leeuw. De dingen die daarna beginnen te gebeuren waren zo indrukwekkend en
prachtig dat ik ze niet op kan schrijven. Voor ons is dit het einde van de kronieken
van Narnia. Maar voor hen was het nog maar het begin van het echte verhaal. Hun
hele leven in deze wereld en al hun avonturen in Narnia waren niet meer dan de
omslag en de titelpagina geweest. Nu begonnen ze eindelijk aan hoofdstuk Een
van het Grote Verhaal dat niemand op aarde nog gelezen heeft, dat voor eeuwig
door blijft gaan en waarin ieder hoofdstuk nog mooier is dan het vorige.” (C.S.
Lewis, de Kronieken van Narnia, Het Laatste Gevecht, Kampen 2010, blz. 1184).

Wordt vervolgd. Pastoor Franken

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 27 oktober
3, 10, 24 november

Berkhout
Eucharistieviering:
donderdag 7 november - 16.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
Woord- en communievieringen:
10.00 uur - 25 oktober
2, 9, 16, 23 november
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Iwan Osseweijer: 5 jaar diaken in Lisse
Ruim 10 jaar geleden verhuisde Iwan Osseweijer naar de Bollenstreek, waar hij in
de parochie van de heilige Willibrord aan het werk ging als pastoraal werker. Vijf
jaar later, op 15 november 2014 werd hij gewijd als diaken, een functie die hij nog
altijd vervult. Dit eerste lustrum is een mooie aanleiding voor een gesprek met de
man die vindt dat hij bevoorrecht is om deze taak te mogen vervullen.
,,Ik mag heel mooie dingen doen in deze parochie,’’ begint Iwan zijn verhaal. ,,Ik
begeleid mensen die gaan trouwen en jonge ouders die hun kindje willen laten
dopen. Ik werk met eerste communicantjes en aanstaande vormelingen, jong en
oud. Dat betekent dat ik veel gesprekken voer. En ook al zijn de uitgangspunten
hetzelfde, toch is elk gesprek anders. Ik kan mij regelmatig in positieve zin verbazen over de gedachten van anderen. En hoe mooi is het dat ik daar deelgenoot van
mag zijn.’’
Iwan Osseweijer spreekt op scholen met kinderen en jongvolwassenen, hij ontmoet
mensen die helemaal gesetteld zijn en met mensen die aan het afbouwen zijn. Hij
komt in prachtige villa’s, maar ook in kleine flatjes en bijna altijd slaagt hij erin
wezenlijk contact te maken. Waar zit hem dat in? ,,Tijdens mijn opleiding tot
diaken werd ik omschreven als ‘kameleon’. Niet dat ik makkelijk met alle winden
meewaai, maar ik kan mij openstellen voor de mens tegenover mij en mij in diens
situatie verplaatsen. Het overkomt mij ook regelmatig in het openbaar vervoer
dat willekeurige vreemden mij aanspreken. Ik draag immers de priesterboord en
daardoor krijg ik dan de vraag: Bent u van de kerk? Na een bevestigend antwoord
vertellen mensen mij hun levensverhaal, praten zij over wat hen bezighoudt.
Kennelijk zien zij iets in mij, dat vertrouwen opwekt.’’
PR-team
Osseweijer ziet uiteraard ook dat de kerken minder goed bezocht worden en dat
er overwegend ouderen in de kerkbanken zitten. ,,Daar staat tegenover dat de
mensen die er zijn, vaak een bewuste keuze maken om te komen. En bij degenen
die uit gewoonte komen, gebeurt het ook wel dat zij geraakt worden en het geloof
als het ware opnieuw ontdekken. Dat is natuurlijk heel mooi. En ja, wat de toekomst
betreft, daar kunnen we niet zo heel veel in sturen.’’
Maar Iwan Osseweijer en met hem het pastoraal team heeft wel degelijk oog voor
de moderne tijd. ,,Ik ben heel actief op de social media. Op de facebook pagina
van de kerk en op Instagram. Daar laat ik heel regelmatig berichten achter over
alles wat er zoal speelt.’’ De tijd van diaken is echter beperkt en daarom droomt
hij van een echt PR-team in de parochie. ,,Een of meer mensen die overal bij
kunnen zijn en ook zien hoe iets bekend gemaakt moet worden. Daarmee zouden
wij ook beter contact kunnen krijgen met de jongere generatie.’’
Met zijn gezin woont Iwan nu alweer 11 jaar in Hillegom en ook al is hij geen ‘Bollenstreker’, hij voelt zich wel zo. En dat is toch mooi meegenomen voor iemand,
die - toen hij 11 jaar geleden van de bisschop de vraag kreeg of hij naar deze streek
wilde gaan - in eerste instantie ‘nee’ zei. ,,Ik kom van oorsprong uit Dordrecht en
alles boven Rotterdam voelde als heel ver weg. Maar ja, wanneer God je roept,
wie ben ik dan om te weigeren? Ik ben gegaan en daar heb ik geen spijt van gekregen.’’

5 jaar Paus Franciscus Huis
In november 2014 kreeg onze parochie de beschikking over een eigen parochiehuis
in Lisse. Op 16 november 2014 werd het parochiehuis door Diaken Iwan Osseweijer als Paus Franciscus Huis ingezegend. Voor hem was het zijn eerste officiële
taak als diaken na zijn wijding een dag daarvoor op 15 november.
Inmiddels wordt het parochiehuis volop gebruikt voor allerlei activiteiten zoals:
vergaderingen, koorrepetities, voedselbank, inloop koffieochtend, filmavonden
en nog veel meer.
U bent van harte uitgenodigd om dit eerste lustrum van Diaken Iwan Osseweijer
en het Paus Franciscus Huis op bescheiden wijze te vieren tijdens het koffiedrinken
na de H. Mis van 17 november.
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Jaar van de Roepingen

4-6

7

september
2019

oktober
2019

Banneux

september

Brielle
Jongerendag
10

Jongerenbedevaart

8

december
2019

8

maart
2020

"Het Bisdom Rotterdam organiseert door het jaar veel activiteiten voor jongeren.
Hier rechts boven vind je het jaarprogramma". Zie voor de laatste informatie
de Facebook-pagina Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam.
Tour of Faith is de maandelijkse jongerenontmoeting voor jongeren (16-30 jaar) in
het bisdom Rotterdam. Je bent steeds te gast in een parochie. Je viert de eucharistie met bisschop Van den Hende als celebrant, hebt een geloofsgesprek en sluit af
met een gezamenlijke (brood)maaltijd. Tour of Faith vindt plaats op elke tweede
zondag van de maand. De eucharistieviering begint om 15.00 uur. Het programma
eindigt rond 18.30 uur. In het nieuwe jaar wordt onder andere een jongeren Rome
reis en een zomerkamp georganiseerd.

21

september

2019

2019

Jongerenprogramma
2019 - 2020

2019

9

februari
2020

5

2020

26 april - 2 mei 2020
Landelijke jongerenbedevaart naar

Rome

13

oktober

november
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Tour of Faith

Voor de jongeren
Het nieuwe seizoen van RKJ Lisse is weer begonnen! Iedere maand hebben wij
voor jongeren vanaf 16 tot ca. 30 jaar weer een leuke verdiepings- of borrelavond.
Pas geleden hebben wij onze eerste verdiepingsavond van het seizoen gehad:
Daphne van Roosendaal, werkende als communicatieadviseur bij ons bisdom,
kwam vertellen over de omgang met sociale media.
Binnenkort, op vrijdagavond 15 november, hebben wij een Bosco-avond, vernoemd naar onze patroonheilige van de RKJ: Don Bosco. Wij gaan deze avond
gezellig met elkaar borrelen, terwijl wij met elkaar praten over een actuele
kwestie binnen het geloof. Op vrijdagavond 13 december hebben wij onze tweede
verdiepingsavond van het seizoen: pastoor Smith uit Leiden komt vertellen over
de geheimen van Fatima.
Zou jij het leuk vinden om naar onze
bijeenkomsten te komen? Je bent
van harte welkom! Op het prikbord
vooraan in de kerk hangt onze agenda.
Zie ook onze Instagram-pagina:
(@RKJ.Lisse) of stuur een e-mail naar:
bestuurrkjlisse@gmail.com.
Groetjes, het bestuur van RKJ Lisse

Landelijke open dag
Biddende moeders
Op 26 oktober vindt er een dag van "ontmoeting, gebed en inspiratie" plaats. Alle
moeders, oma's en vrouwen met een hart voor kinderen zijn welkom. Het programma start om 10.00 uur in de Elizabethzaal (achter de kathedraal). Adres:
Robert Fruinstraat 36 - 3021 XE ROTTERDAM. Het jaarthema 2019 luidt als volgt:
als we voor onze kinderen bidden moeten we ons afvragen,

"wat zou Hij hen
toewensen"
Ben je geïnteresseerd of wil je liever in een kleiner verband dicht bij huis alvast
meedoen met Biddende Moeders in het Willibrordushuis?
Geef je dan op voor de eerstvolgende keer op 18 of 31 oktober of informeer bij:
irenekoster1@kpn.nl of bij sandrameeuwissen@hotmail.com

St. Jozef en St.
Martinuskerk
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag + zondag.
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Wil’skracht
Ik brand
een kaarsje……
…..om even
stil te zijn!

Parochie Heilige Willibrordus

Jozefkerk overgedragen en blijft echt behouden!!
Op 27 september heeft het parochie bestuur de verkoop overeenkomst van de
Jozefkerk definitief getekend en notarieel beklonken met ontwikkelaar Renward
uit Haarlem. Een hele mijlpaal aangezien de kerk al weer tien jaar geleden aan de
eredienst onttrokken werd en we al ruim een jaar geleden een principe overeenkomst met Renward getekend hadden.
De Jozefkerk staat al die tijd leeg als Godshuis en is in al die jaren alleen nog gebruikt door de Voedselbank. Renward gaat zorgen voor behoud van de kerk en
ook de pastorie, het Theresiahuis en de naastliggende Jozefschool. De voorkeur
van Renward bestaat uit het aanbieden van diverse zorgfuncties in combinatie
met zelfstandig wonen in het kerkelijk vastgoed. Daar is in Hillegom grote behoefte aan. Het past volgens Renward ook uitstekend in de maatschappelijke functie
die de Jozefkerk oorspronkelijk heeft vervuld en na herontwikkeling, samen met
pastorie en het Theresiahuis kan blijven vervullen.

Maria
Heer onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond
wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof
ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien
een sterke hoop
en een grote toekomstverwachting.
En leer ons zien
van dag tot dag
wat het leven van ons vraagt.

Naast behoud van de Jozefkerk is een tweede belangrijke doelstelling van de gebiedsontwikkeling het realiseren van een fraai openbaar Jozefpark in directe
aansluiting op het centrum en als verbinding naar de woongebieden gelegen aan
de zuidzijde van het centrum.
De verwachting is dat er in 2020 zal worden gestart met de bouw en drie tot vijf
jaar later zal het gehele Jozefpark er als nieuw uit zien. Als parochie zijn we verheugd dat dit proces nu toch eindelijk tot een goed eind is gekomen en deze fraaie
kerk behouden mag blijven.
Overigens zal het sommigen van u opgevallen zijn dat er nu bewoners zijn in het
Theresiahuis, de Jozefpastorie en de voormalige kosterswoning. Dat klopt want
we hebben in overleg met Renward via Zwerfkei een antikraak bewoning geregeld.
Een tijdelijke oplossing uiteraard!
Tenslotte willen we graag benadrukken dat de begraafplaats van de Jozefkerk
gewoon in gebruik blijft en binnen afzienbare tijd ook voorzien zal gaan worden
van een bescheiden onderkomen voor de vrijwilligers die aldaar actief zijn.

Amen.
Het bestuur

Jubileumboek Heilig Hart van Jezuskerk
Wie is dit ondeugende ventje uit De Zilk dat in een keurig matrozenpakje voor
het Heilig Hartbeeld staat en zijn Eerste Communie gaat doen? U kunt het lezen
in het Jubileumboek dat vanwege het 100-jarig bestaan van de Heilig Hartkerk in
De Zilk in augustus 2020 zal worden uitgegeven. Heeft u nog bijzondere verhalen
en/of foto’s die met de Heilig Hartkerk te maken hebben? Mail ze dan naar jubileumboekkerk@ziggo.nl of neem contact op met Elly van der Voorn-Nederstigt
tel. 520521.

Heilige Hart van
jezuskerk
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke eerste
zondag én elke derde donderdag
van de maand in de Driekoningenkamer.
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Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis;
kom eens gezellig langs!

Holland - Natuur in de Delta
Juist in de natuur herkennen we de grootsheid van Gods schepping. In de Bijbel
lezen we hoe God geniet van Zijn schepping en hoe de schepping God, de
Schepper, eert. In de encycliek Laudato Sí heeft Paus Franciscus ons al gewezen
op het belang van zorg voor het milieu.
We mogen vieren dat we in zo’n mooi land wonen, waar er – ondanks de bevolkingsdichtheid – ook nog heel veel waardevolle natuur is. We kijken op 8 november naar de film Holland – Natuur in de Delta. Een ode aan de Nederlandse waternatuur.
U bent van harte welkom in het Paus Franciscus Huis waar de deur om 19.15 uur
opengaat. We beginnen om 19.30 uur.

Adventskrans
Dinsdagochtend 26 november gaan we weer onder vakkundige leiding van Mw.
Fia Hendriks een adventskrans maken. Voor de materiaalkosten zal een bijdrage
van € 7.50 worden gevraagd. Aanmelden kan tot 12 november bij Ria Nieraad tel.
0252 410773, of email: ria@nieraad.com. Er is plaats voor max. 25 personen.
Maar ook als u alleen koffie wilt komen drinken bent u om 10.00 uur van harte
welkom in het Paus Franciscus Huis.
Tijdens de H. Mis op 1 december, 1e Advents dag, is er gelegenheid om de krans
te laten zegenen.
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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
29e zondag door het jaar
Zaterdag 19 oktober - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
30e zondag door het jaar
Zaterdag 26 oktober - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Allerzielen
Zaterdag 2 november - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Actaea

Willibrordusviering
Zondag 10 november - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. In Conspectu Angelorum
en Actaea
33e zondag door het jaar
Zaterdag 16 november - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Christus Koning
van het heelal
Zaterdag 23 november - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Kroniek
Overleden
29 september
Frans van Leeuwen (84)
WZC Berkhout

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
2 en 10
november
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Willibrordus viering op zondag 10 november
Op 10 november om 10.00 uur vieren we het feest van de Patroonheilige van onze
parochie maar ook die van heel Nederland: de Heilige Willibrordus.
We willen die dag benadrukken dat we in verbondenheid met elkaar leven en dat
ook uitdragen.
Er is dit weekend maar één viering voor de gehele Willibrordus parochie en we
rekenen er dan ook op dat velen van ons die verbondenheid zullen opzoeken.
Het voltallige Pastorale Team zal voorgaan en de beide koren van de Engelbewaarderskerk, In Conspectu Angelorum en Actaea zullen voor de muzikale opluistering zorgen.
Vanaf het weekend van 12/13 oktober zullen er in alle kerken intekenlijsten komen
te liggen voor degenen die geen eigen vervoer hebben om naar de Engelbewaarderskerk te komen. Schrijf uw naam en telefoon nummer daar dus op indien u
hulp behoeft qua vervoer.
Na de viering zal er gelegenheid zijn tot ontmoeting in de koffiehoek van de kerk
en zal er naast koffie, thee en fris iets feestelijks bij gepresenteerd worden.
Komt allen op 10 november naar 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

Feest Johannes Paulus II

Liturgisch rooster

Op 20 oktober is het feest in de St. Agathakerk in Lisse.
Het zal een Pools-Nederlands feest zijn, want we vieren die dag de gedachtenis
van de heilige Paus Johannes Paulus II (de officiële feestdag is 22 oktober, de dag
van zijn inauguratie als paus). We organiseren deze feestdag in goede samenwerking met Stichting Kreda. Vrijwel iedereen weet nog hoe deze Paus na een pontificaat van meer dan 26 jaar en vele apostolische reizen op 2 april 2005 overleed.
Een bewogen leven heeft hij zeker gehad, want hij overleefde de Nazi’s in Polen
en ook het daaropvolgende communisme heeft hij overleefd als priester en bisschop. Een spannende en gevaarlijke periode voor de Kerk in Polen. Zijn uitverkiezing tot bisschop van Rome in 1978 kwam dan ook niet als een welkome gebeurtenis voor de communisten.
Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de val van het communisme en het verdwijnen van het IJzeren Gordijn. Hij heeft een belangrijke aanzet gegeven aan wat
we “Nieuwe Evangelisatie” noemen en ook is hij de initiatiefnemer van de Wereld
Jongerendagen die nog iedere drie jaar miljoenen jongeren bij elkaar brengt
rondom de Paus.
In 2011 werd hij zaligverklaard door zijn opvolger Paus Benedictus XVI en zijn
heiligverklaring door paus Franciscus volgde op 27 april 2014.
In onze parochie wonen en werken veel mensen met een Poolse achtergrond.
Daarom hebben we sinds 3 december 2017 een Johannes Paulus II-kapel in de st.
Agathakerk. Het is deze beeltenis van St. Johannes Paulus II die ons als Polen en
Nederlanders bij elkaar brengt. Het is een plek waar velen vandaag de dag een
kaarsje opsteken en bidden voor gezinnen, voor de evangelisatie in deze dagen
en voor heel veel meer.
We zullen met elkaar Nederlandse en Poolse liederen zingen, we zullen een bijzondere reliek van de paus in ons midden meedragen in de processie en we zullen
met elkaar bidden.
Na afloop van de Mis zullen we samenkomen in het Paus Franciscus Huis, naast
de kerk, om koffie of thee te drinken met Poolse en Nederlandse traktaties. We
zijn nog bezig met het organiseren van een activiteit voor kinderen en volwassenen,
maar dat is bij het ter perse gaan van deze Wil’skracht nog niet bekend. Houdt u
dus de weekagenda, website, instagram en facebook in de gaten! En kijk ook even
op Kreda.nl!

29e zondag door het jaar
20 oktober - 10.00 uur
Gedachtenis JP II
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
Samenzang
30e zondag door het jaar
27 oktober - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Diaken Iwan Osseweijer

Kroniek
Huwelijk
5 september
Rolf Oosterveer en Hester
Vermeiden
Louis D’Orlaan 1, Berkel en
Rodenrijs
Overleden
29 augustus
Elly Baak-Rewijk (86)
Doormanplein 21, Lisse

Plantenactie
Op 7 november is het patroonfeest van
de Heilige Willibrordus. Rond deze
datum bezorgden wij een plant bij parochianen van 85 jaar en ouder, uit de
locaties St. Agathakerk en de H.H. Engelbewaarderskerk. Daar het aantal
parochianen in deze leeftijdscategorie
veel te groot wordt om het verantwoord
te organiseren, hebben wij besloten
deze plantenactie niet langer voort te
zetten. Parochianen van 85 jaar en
ouder, die daar prijs op stellen, blijven
wij bezoeken.
De welzijnsbezoekgroep
Locatie Lisse

Allerheiligen
Vrijdag 1 november - 19.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dameskoor St. Agatha

Allerzielen
Zaterdag 2 november - 10.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dameskoor St. Agatha
31e zondag door het jaar
3 november - 10.00 uur
Hedenkingsviering
met kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Projectkoor Gregoriaans
33e zondag door het jaar
17 november - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum

Christus Koning
van het heelal
24 november - 10.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum

Koffie / thee ná de eucharistieviering
20 oktober, 3 en 17 november en
elke dinsdagochtend in het Paus
Franciscus Huis.
Elke donderdag
en vrijdag in de
keuken van de pastorie.

11

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

H. Hart Raad

29e zondag door het jaar
20 oktober - 11.00 uur
Gehandicaptenviering
voorganger: mevr. M. Lommerse
m.m.v. het Dameskoor uit Hillegom
30e zondag door het jaar
27 oktober - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Dames- en Herenkoor

Reserveer in uw agenda 26 november H. Hart Raad aanvang 20.00 uur. Na de
gebruikelijke agendapunten en de pauze, vragen we uw aandacht voor het onderwerp communicatie. Wat ons bindt is het enthousiasme en de oprechtheid toch?
Samenwerken ontstaat bij een goede communicatie. Luisteren, kijken en tijd
nemen zijn voorwaarden om te begrijpen wat de ander bedoelt. Elkaar inspireren
en waarderen om wie we zijn en wat we doen, thuis en op het werk, maar ook als
vrijwilligers van onze kerk. Onze gastspreker wil over dit onderwerp, met ons van
gedachten wisselen. Contactpersonen van werkgroepen H. Hartkerk ontvangen
een uitnodiging.

Allerzielen

De Zilker bollenpakketten
Zoals u dat van ons gewend bent ook dit jaar een mooi assortiment gevarieerde
voorjaarsbloeiers. Groot pakket € 35,00; Klein pakket € 25,00. Te bestellen bij
Ferdinand van Haaster 0252-524305 / 06 2383368 / email:haasterdoeven@ziggo.
nl.of bij Jan Ruigrok 06 22521879 / 0252 - 521023 / email: jan.ruigrok@live.nl

Vrijdag 1 november - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
31e zondag door het jaar
3 november - 11.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Dames- en Herenkoor
33e zondag door het jaar
17 november - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Dames- en Herenkoor

Christus Koning
van het heelal
24 november - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
Samenzang

Gebed van mijn
moeder........voor
ons gezin

Kronieken
Overleden
4 juli
Heide de Boer-Aldorf (75)
Noorder Leidsevaart 42, Hillegom
10 september
An van Haaster – Warmerdam (93)
14 september
Hans Celie (54)
Beeland 78a, De Zilk
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Trouw aan ons 100-jarig Kerkgebouw
In 2020 bestaat de H. Hart Kerk honderd jaar! Nog steeds is de kerkenveiling een
onmisbaar onderdeel voor het behoud van deze Kerk en uw inbreng is van harte
welkom. Kom daarom allen en mis deze gezellige avond niet!
Een klein deel van de opbrengst gaat dit jaar naar de volgende twee missie-doelen,
gerelateerd aan Zilker bewoners: Pater Uitendaal houdt nog regelmatig kerkdiensten in onze kerk en helpt in Zambia (22x groter dan Nederland) gehandicapte
jongeren met hun opleiding. In zijn nieuwsbrieven licht hij zijn belangrijke werk
toe. Quirien van Berkel (Noorderleidsevaart) is werkzaam als leraar in Oost Timor
en afhankelijk van giften voor zijn ontwikkelingshulp. Hij werkt met de Stichting
FiDesCo met als doel achtergebleven bevolking in de Derde Wereld te helpen.
Vorig jaar heeft het comité Kerkenveiling De Zilk afscheid genomen van Gerard
van Haaster, met grote dank voor zijn vele jaren van inzet. We hebben Jos Smit
verwelkomd in ons comité. Jos zal naast de gebruikelijke activiteiten (o.a. sponsor
werven) tijdens de veilingavond als assistent van veilingmeester Sjaak Verkade
optreden. Jos, veel succes, wij zijn blij met je!
Catalogus
Alle te veilen artikelen staan in de catalogus die medio oktober bij alle Zilkse
huishoudens huis aan huis is bezorgd, en op aanvraag nog verkrijgbaar is bij het
parochiesecretariaat. Bijzonderheden dit jaar: een week in een vakantiehuis in
Renesse in 2020, 8-persoonsdiner in druivenkas Hans Meskers, te koop in 4 kavels
voor 2 personen, Ajax en Feijenoord kaarten, High bier’s, APK bonnen en nog
veel meer. Martin Ruigrok verzorgt samen met een grote groep vrijwilligers ook
dit jaar weer een loterij met veel aantrekkelijke prijzen en als hoofdprijs een
reischeque t.w.v. 450 euro. De loten worden huis-aan-huis verkocht maar u kunt
ze ook bestellen bij Martin Ruigrok (Tel. 0252- 517955). Er is geen lotenverkoop
op de avond zelf. De prijs per lot bedraagt € 2,- ; een heel boekje van 10 stuks € 20,-.
Koopopdrachten
Bent u op 8 november verhinderd en moet u deze gezellige avond missen? U kunt
uw koopopdrachten opgeven bij Henrie van Saase (0252-525490 of 06-2230 9094)
of Piet van Saase (0252-522452). Meer informatie treft u aan in de veilingcatalogus.
Het comité kerkenveiling verwelkomt u op 8 november graag in DE DUINPAN,
Sportlaan 34, DE ZILK, vanaf 20.00 uur op de Kerkenveiling.

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

Allerzielen peuter- en kinderkerk

Liturgisch rooster

Om steeds aan Mij te denken
Jezus zei eens tegen zijn leerlingen “doe dit om aan Mij te blijven denken”.
Op zaterdag 2 november van 10.00 tot 11.00 uur organiseren we de Peuter- en
Kinderkerk in het Willibrordushuis van de St. Jozef en St. Martinuskerk. Deze
bijeenkomst staat helemaal in het teken van “blijven denken aan“. De kinderen
mogen een foto meenemen van iemand die is overleden of van een huisdier dat
dood is gegaan en waar ze nog steeds aan denken. Het wordt een blije bijeenkomst
omdat we aan elkaar mogen vertellen hoe bijzonder die persoon of dat dier voor
hen was. En daarna versieren we kleine potjes en planten we zaadjes van vergeet-mij-nietjes. U bent van harte uitgenodigd met uw (klein)kind. Aanmelden is niet
nodig.

29e zondag door het jaar
Zondag 20 oktober - 9.30 uur
celebrant pastoor R. Franken
m.m.v. het Parochiekoor
30e zondag door het jaar
Zondag 27 oktober - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Parochiekoor

Allerheiligen
Vrijdag 1 november - 9.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik

Allerzielen
Vormselviering
Zondag 24 November 2019 is de Vormselviering. Bisschop van den Hende zal dit
jaar in de St. Jozef en St. Martinuskerk in Hillegom komen. Wij hebben de afgelopen maanden veel geleerd over Jezus, over God, over de Heilige Geest en over de
Kerk. Wij hebben een aantal bijeenkomsten met elkaar gehad, een Sacramentenavond en een geweldig kampweekend in een heus klooster!
Nu is het eindelijk zover! De Vormselviering komt nu echt dichtbij. Best spannend.
Wij mogen nu écht de Heilige Geest ontvangen. Wij gaan er met elkaar een mooie
viering van maken. En het wordt een groot feest. Wij weten nu ook dat het hierna
niet ophoudt. Jezus zal altijd bij ons zijn. Dat weten wij zeker. Wij nodigen u van
harte uit om deze dag met ons in Hillegom mee te vieren.
Tot dan, groeten van:
Nathalia, Patrijk, Christian, Tijn, Sven, Jacob, Britt, Casper, Annabel, Victorio,
Teije, Jasper, Tatiana, Sam, Mikey, Siebe, Bo, Gideon, Nathalie, Nova, Mike, Nadia,
Aleksander en Quint.

Kom volg Mij!

Rozenkrans bidden

‘De Navolging van Christus’ van Thomas van Kempen

In de oktober maand wordt iedere
werkdag de rozenkrans gebeden in de
dagkapel om 19.00 uur van de St Jozef
en St Martinuskerk. Donderdag 31 oktober is de afsluiting met kaarsen processie naar Maria in de kerk, het dameskoor zal ook aanwezig zijn met prachtige Maria liederen.

Op dinsdag 22 oktober is er een bijeenkomst van de lees- en bezinningsgroep
‘Kom volg, Mij’. Wij lezen uit ‘De navolging van Christus’ van Thomas van
Kempen de hoofdstukken 19 t/m 21
van het derde deel van dit boek.
Dit meest gelezen christelijke boek na
de Bijbel geeft ons innerlijke kracht en
sterk geestelijk voedsel.
U bent ook van harte welkom op 22
oktober in het Willibrordushuis (pastorie) naast de Sint Jozef en Sint Martinuskerk.

Kronieken
Gedoopt
8 september
Joep Weijers
Mortelhof 7, Hillegom
22 september
Aurelia Garbey Trabas
Maartensheem 26, Hillegom

Zaterdag 2 november - 19.00 uur
celebrant: kapelaan S.Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. het Dameskoor
31e zondag door het jaar
Zondag 3 november - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Parochiekoor
33e zondag door het jaar
Zondag 17 november - 9.30 uur
Herdenkingsviering
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. het Dameskoor

Christus Koning
van het Heelal
Vormselviering
Zondag 24 november - 9.30 uur
celebrant: Mgr. van den Hende
Pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Faith
Overleden
2 augustus
Piet Loogman (65)
Guido Gezellelaan 41, Hillegom
23 augustus
Maria Kraan – Peetoom (86)
W. de Withlaan 1, Bennebroek
31 augustus
Ernst Kiesel (90)
W. de Zwijgerlaan 65, Hillegom
19 september
Leny Verkaart – Middelkoop (90)
Groot Veenenburg 62, Hillegom
22 september
Jacoba Zuiderduin – Förrer (92)
Faleriolaan 126, Hillegom
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Wil’skracht

Parochie Heilige Willibrordus

Liedje: Zacheüs

Voor de kinderen in de St. Agathakerk

Zacheüs is een kleine man
die telt en telt en telt.
En iedereen die langs hem loopt
betaalt hem heel veel geld.

Hallo allemaal! Op zondag 3 november is er in de St. Agathakerk weer kinderwoorddienst. Wij gaan die dag praten over Zacheüs: een man die op een oneerlijke manier zijn geld verdiende. Daardoor wilden de mensen niet met Zacheüs
praten. Toch ging Jezus bij hem op bezoek. Waarom deed Jezus dat en wat gebeurde er verder in het verhaal? Dat hoor je bij de kinderwoorddienst! Na het
verhaal gaan wij gezellig met elkaar knutselen.

Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs wie ben jij?
Zacheüs, Zacheüs hoor je er wel bij?
Zacheüs wilde Jezus zien,
maar nee dat lukt hem niet.
Dan klimt Zacheüs in een boom,
misschien dat hij Hem ziet.

In de tussentijd vind je hiernaast de tekst van een liedje over Zacheüs, die je thuis
alvast met papa, mama, opa of oma kunt lezen. Tijdens de kinderwoorddienst van
3 november zullen wij dit liedje met elkaar zingen.
Groetjes, Anika, Rianne en Sophie

Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs wie ben jij?
Zacheüs, Zacheüs hoor je er wel bij?

Boekentafel

Als Jezus dan naar boven kijkt
zegt Hij: Kom er toch bij!
Ik wil jouw gast zijn in jouw huis.
Wat is Zacheüs blij!

Op zondag 3 november, na de Mis, staat in het Paus Fransiscus Huis de boekentafel weer klaar! Op deze tafel liggen verschillende religieuze boeken en dvd’s,
die u kunt lenen. Dit is dus helemaal gratis! De boekentafel staat er iedere eerste
zondag van de maand. Wij zijn altijd blij als wij nieuwe boeken en dvd’s krijgen
voor de boekentafel. Heeft u thuis religieuze lectuur, die u aan ons zou willen
schenken? U kunt deze, met een briefje erbij, achterlaten bij het secretariaat of bij
ons komen brengen op iedere eerste zondag van de maand.
Groeten, Pieter en Sophie

Zacheüs, Zacheüs Zacheüs hoort er bij!
Zacheüs, Zacheüs voelt zich nu ook vrij.
Zacheüs gaat het anders doen
niet langer meer verkeerd.
Hij vraagt geen geld meer maar hij geeft,
hij heeft zich omgekeerd.
Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs hoort er bij!
Zacheüs, Zacheüs voelt zich nu ook vrij.

Bijbelquiz op 6 november!
Rond de naamdag van de Heilige Willibrordus biedt de Lissese Raad van Kerken
een verbindende activiteit voor de kerken van Lisse. Willibrordus heeft de Bijbel
naar de Lage Landen gebracht, en zo ontstonden hier de eerste christelijke kapellen, kloosters en kerken. Het leek de Raad van Kerken Lisse een goede zaak om
nu deze vierdag als motief te nemen om weer een Bijbelquiz te organiseren. Het
bepaalt ons immers bij de nog ongedeelde kerk, en de bron waar wij allen uit geput
hebben. Om mee te doen in een team kunt u zich melden bij Annelies Mélotte
(annelies.melotte@gmail.com).
Of wellicht wordt u daarvoor al aan de mouw getrokken. Ik mag vanuit onze
parochie twee teams van vijf personen vormen, waarvan één jongerenteam.
De voorgangers en dominees doen niet mee in het team van hun kerk, maar
kunnen individueel tot de hoogste score zien te komen.
Voor individuele deelname hoeft u zich niet op te geven. Iedereen die komt kan
meedoen!
De Quiz wordt gehouden op woensdag 6 november, ‘s avonds om 20.00 uur in de
Proeverij (Bondstraat) (inloop vanaf 19.30). De avond wordt geleid door ds. Annelies Moolenaar en de presentatoren zijn Eric Citroen en Jeanette Loos.
De toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor een nog nader te bepalen goed
doel dat met Bijbelverspreiding te maken heeft.

Peuter/Kleuterkerk in de Engel
Iedereen welkom
Bij de Peuter/Kleuterkerk wordt elke ochtend een Bijbelverhaal verteld met een
Kamishibaï. Dat is een verteltheatertje zoals op de foto. Dit geeft een geweldige
intieme sfeer. Zo worden de kinderen het verhaal ingetrokken. Naast een vertelling
met het verteltheatertje, een kleuterlied, gebed, het kruisteken en een kleuteractiviteit, beginnen we met heel veel brandende kaarsjes. Door dit samen met de
ouders en/of grootouders te doen en te beleven, voelen kinderen zich veilig en
ouders kunnen thuis er verder op borduren. Iedereen is welkom op de zondag
van 10.30-11.00 uur. We sluiten af met koffie en limonade.
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)

14

Lisse - Hillegom - De Zilk

16 oktober: Wereldvoedseldag
Wereldvoedseldag is een internationale bewustwordingsdag, die in
1979 in het leven is geroepen door de Verenigde Naties om aandacht te
vragen voor voedselzekerheid. Meer dan 820 miljoen mensen, dat is
ongeveer een op negen personen, gaat ‘s avonds met een lege maag naar
bed. Gek genoeg zijn er wereldwijd ruim twee keer zoveel mensen met
overgewicht. Wat kunnen we er samen aan doen om deze ongelijkheid
op te lossen? World Food Day is in het leven geroepen om met zijn allen
in ieder geval één dag per jaar stil te staan bij deze grote voedselvraagstukken en te zoeken naar oplossingen en mogelijkheden die we in
Nederland te bieden hebben. En om te zoeken naar de dingen die wij
kunnen aanpakken om ervoor te zorgen dat het voedselsysteem meer
in balans is. Naast Nederland zijn er nog zo’n 150 landen die aandacht
besteden aan wereldvoedsel-dag. Maak samen met ons van World Food
Day een dag waarop we zowel de mooie kant van eten vieren als aandacht besteden aan de moeilijkere kant van ons voedsel. Wil je meer
lezen over de staat van ons voedselsysteem bekijk dan ook het rapport
dat jaarlijks door de Verenigde Naties in oktober wordt uitgebracht: The
State of Food Security and Nutrition 2019.

Hoofdstraat 72-74 HILLEGOM Tel. 0252-515608
www.roelandjuweliers.nl
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Service
Kerkboekjes en een weekagenda thuisbezorgd.
Om de paar weken worden zondagsmissaaltjes en een weekagenda bij
parochianen, die daarom gevraagd hebben, gratis thuisbezorgd . Hiermee kan men de kerkdienst van onze eigen kerk of die van de rechtstreekse televisie-uitzending op zondag makkelijk volgen. Als u tijdelijk
of langdurig niet naar de kerk kunt komen is deze brengservice van
kerkboekjes en weekagenda een uitkomst. Meld u dan even aan bij de
pastorie (0252-413330). Wist u trouwens dat u via www.kerkomroep.nl
een kerkdienst rechtstreeks of uitgesteld kunt ontvangen op uw pc, ipad
of mobiel. Begin met www.kerkomroep.nl en druk op Enter (gereed). Wacht op de homepage met het kaartje van Nederland. Typ daarna
in het zoekbalkje bovenin het scherm; links van ‘Geavanceerd zoeken’
bijvoorbeeld Lisse; druk op Enter (gereed). Kies dan bijvoorbeeld voor
“Lisse, St. Agathakerk RK”. Onderaan ziet u de diensten die geweest
zijn maar die via “luisteren” kunnen worden gevolgd. Ook kunt u
rechtstreeks een uitzending van de kerkdienst in onze kerk(en) volgen.
Even voor het begin van de dienst hoort u de geluiden al uit de kerk. U
bent live verbonden! Uw zondagsmissaaltje komt dan goed van pas!
Schroom niet om in de bezorglijst (of tijdelijk) te worden opgenomen.

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
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Heereweg 21
2161 AC Lisse
0252 - 413 213

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

persoonlijk
betrokken
stijlvol
www.vanderputtenendunweg.nl

bezoek showroom alleen op afspraak

Sinds 1902

Actie Kerkbalans
Geven aan levende stenen

Grafmonumenten
& Urnen

Het kerkgebouw is de plek waar we als gemeenschap op zondag en op
belangrijke momenten in ons leven vieren. Denk bijvoorbeeld aan het
sacrament van het huwelijk, de doop van een kind of bij een uitvaart.
De apostel Petrus spreekt over de gelovige gemeenschap als levende
stenen die de verbinding met elkaar aangaan. Die zich ‘voegen’ in de
bouw van de geestelijke tempel (cf 1 Petrus 2, 4-5).

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

Wij, als parochianen, zijn die levende stenen. De kerk is de plek van
waaruit we het evangelie ontvangen en in praktijk brengen in ons leven,
of dat nu groots is of klein. Zo bouwen we samen, als netwerk van
liefde, aan een beschaving van liefde. Door uw bijdrage aan de actie
Kerkbalans, draagt u bij aan een betere balans in onze samenleving.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, en ook het
pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld.
Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons
heen. Elke bijdrage is welkom, groot of klein, ieder naar eigen vermogen.

Kerkenveiling St Agathakerk
U bent van harte welkom op 22 november om 19.30 uur in de Beukenhof.
Met een catalogus in de hand onder het genot van een hapje en drankje
kunt u genieten van een gezellige avond ten behoeve van het goede doel:

Samen sterk voor de Agathakerk
Er is voor iedereen en elk budget een leuke kavel te koop. Mocht u niet
in de gelegenheid zijn om te komen, dan kunt u ook een koop opdracht
geven aan onze inkopers. Wilt u liever een donatie geven, dan kan dat
natuurlijk ook.

Komt allen

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

Kerkenveiling:
Eikenlaan 2
2161 EA Lisse.

