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Parochiegegevens
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Voor uitvaart of ziekenzalving 06 33865955
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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
Paus Franciscus Huis;
Heereweg 271, LISSE
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
Willibrordus Huis;
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
H. Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB DE ZILK
0252 515753
secdezilk@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zondag
11.00 uur
Donderdag
9.00 uur
willibrordusbollenstreek.nl

Van de Bestuurstafel
In deze Advent editie van de Wil’skracht komen weer de nodige parochie zaken
aan de orde die uw aandacht verdienen. Enkele weken geleden hebben we weer
vergaderd als bestuur en daarin onder meer de volgende punten besproken:
1) Als vervolg op de succesvolle kerkproeverij gaan we wederom een
kerstproeverij organiseren. U kunt hierover lezen in dit nummer op pagina 5.
2) We zijn vandaag met velen getuige geweest van een fraai verzorgde
Willibrordusviering in de Engelbewaarderskerk. Ook na afloop van de mis was
het een fijn en gemoedelijk samenzijn. Beslist voor herhaling vatbaar!
3) We gaan in de adventstijd wellicht de mooiste tijd van het kerkelijk jaar tegemoet
waarin er vele mooie en feestelijke vieringen te bezoeken zijn. Doe allemaal mee !!
4) In Hillegom beginnen de contouren van het vernieuwde Van Nispenpark steeds
meer vorm aan te nemen en zien we ook hoe fraai het gaat worden. Ook het uitzicht
op onze mooie St. Jozef en St. Martinuskerk komt weer in volle luister terug.
5) Na dit nummer volgt in 2019 nog een Kerstnummer met uitgebreide informatie
over alles wat deze Feestmaand zo fraai en feestelijk maakt .
Een mooie Advent gewenst !
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

Een lichtpuntje geven aan een ander
In de Adventstijd wordt het iedere week een stukje lichter doordat we dan een
extra lichtje aansteken, bijvoorbeeld op de Adventskrans. Met elkaar kunnen we
het in de Advent ook lichter laten worden. De PCI Hillegom en onze parochiegemeenschap vinden het belangrijk om in deze periode een lichtpuntje te geven aan
iemand die ziek is, die veel zorgen heeft, die een naaste moet missen of voor wie
het allemaal even niet vanzelf lijkt te gaan. Daarom zullen we in de Adventstijd
bij deze mensen een hartelijke groet brengen in de vorm van een plantje.
Graag vragen wij uw hulp daarbij
Kent u iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken; voor wie even wat
extra aandacht fijn zou zijn? Geeft u dan alstublieft de naam en het adres van deze
persoon aan ons door. Achter in de St. Jozef en Martinuskerk en in het stiltecentrum
(op de standaard van de PCI) liggen aanmeldingsformuliertjes die u in kunt
vullen. Op deze standaard staat een grijze bus waar u het formulier in kunt doen,
maar u kunt het ook inleveren bij het parochiesecretariaat in Hillegom.
Tijdens deze periode zal er in het stiltecentrum een kerstboom staan. In de boom
komen hartjes te hangen die verwijzen naar het aantal hartelijke wensen die namens u en andere parochianen worden uitgedeeld. Door deze boom vol met
hartenwensen komen we steeds dichter bij het licht van Kerstmis: de geboorte van
Jezus. Deze adventsactie wordt financieel mogelijk gemaakt door de PCI Hillegom
en is een samenwerking met de parochiegemeenschap St. Jozef en St. Martinus.

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!

Kopij voor de editie van de Wil'skracht voor Kerstmis, die zal doorlopen
t/m 26 januari, ontvangen we graag uiterlijk op 2 december via:

wilskracht@rkwb.nl
Graag tekst als Word document en foto's apart in een JPG bestand. Bedankt!
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In dit blad onder meer.....

Het woord is aan.. onze Pastoor!
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In het uur van onze dood
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Kerstproeverij
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Gulden Mis

In de advent wordt ik wel eens getroffen door de eenzaamheid die er is.
Wat bedoel ik daarmee? In een verzorgingshuis in mijn vorige parochie zag ik in
de gemeenschappelijke ruimte of kantine mensen zitten. Ze zochten met hun ogen
of er misschien bezoek voor hen is, of er eens iemand voor hen kwam. “Is er iemand
die naar mij omkijkt?” Je kon de eenzaamheid bijna voelen. Wat weten we echt
van elkaar? Hoeveel belangstelling hebben we echt voor elkaar?
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Kerstworkshop
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Boeteviering
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Kerst-Inn

Zondag 1 december begint dit jaar de advent. We denken in deze tijd aan Maria
en Jozef die op weg gaan in de mensenstroom naar Bethlehem. Wie van de reisgenoten heeft toen geweten van de vreugdevolle verwachting die bij Maria en
Jozef leefde? O ja, het was bij Maria wel zichtbaar dat ze een kind in de schoot
droeg. Maar ook toen hadden de mensen weinig echte belangstelling voor elkaar.

En verder; film, muziek en gezellig
samenzijn!

Een goede advent!

Ze hadden geen flauw idee wat voor gigantisch wonder er ging gebeuren: Met
Kerstmis wordt de oneindig grote God één van ons. God wordt mens. God
identificeert zich sindsdien met ieder mens op deze wereld. Ieder mens is ongelofelijk kostbaar in zijn ogen. Henri Nouwen heeft over deze onderwerpen een
vreselijk inspirerend boek geschreven. Het heet “Een parel in Gods ogen”. Als u
een inspirerend boek zoekt om deze advent te lezen kan ik het u van harte aanbevelen. (Henri Nouwen. Een parel in Gods ogen. Gedachten over de betekenis van
een mensenleven. Uitgegeven bij Lannoo. ISBN. 90-209-6061-x)

Een parel in Gods ogen!
Ieder mens is een parel in Gods ogen. Helaas is daar weinig van terug te vinden
in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Of
in de manier waarop wij over elkaar praten.
Vaak gaat het over het slechte bij de ander.
Roddelen noemen we dat. Helaas doen gelovige
mensen dat ook onder elkaar. Er is niets wat de
atmosfeer zo kan vergiftigen als dat.

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

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

Ieder mens is in Gods ogen een parel. Ze zeggen wel eens “liefde maakt blind”.
Ik denk niet dat liefde blind maakt. Ik denk dat liefde juist de ander ziet van zijn
beste kant. En door zo naar een ander te kijken gaat die ander ook zijn beste eigenschappen waarmaken. Liefde maakt de ander mooi. Zo kijkt God naar mensen.
En als God zo naar mensen kijkt getuigt het van realiteitszin om hetzelfde te doen.
Nee, liefde maakt niet blind.
Ieder mens is in Gods ogen een parel. Zou ons gesprek dan niet wat meer ( ja veel
meer) over de goede eigenschappen van elkaar kunnen gaan? Zou dat niet de beste
voorbereiding zijn op Kerstmis die mogelijk is? Misschien deze advent?? Een
goede advent!
Pastoor Franken

3

Wil’skracht
Parochie Heilige Willibrordus

Wat vooraf ging

In het uur van onze dood (6)

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.

Maar waaruit bestaat het geluk in de hemel? Hoe ziet ons leven daar er uit? Ons
geluk in de hemel bestaat uit wat andere mensen blij maakt. Het geluk van mijn
buurman maakt mij zo blij alsof ik zelf de hoofdprijs in de staatsloterij gewonnen
had. We stellen de noden, verlangens en behoeften van anderen boven die van
onszelf. Wat wij in de hemel doen, is liefde geven, terwijl we onszelf vergeten. Wij
zijn daar zo vol liefde voor God en de andere mensen dat het leven niet meer om
onszelf draait. Augustinus zegt dat het toekomstige leven “geheel uit de vrijheid
van het schenken en geven” bestaat.

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 moment van doodgaan.
“Dit klinkt allemaal heel mooi, pastoor, maar hoe gaat het nu precies op het moment dat ik doodga?” Dat is het grote mysterie. Voor ieder van ons zal het een
intens persoonlijk moment zijn. Er bestaat geen algemeen antwoord op deze vraag.
Henri Nouwen heeft ook een bijna-doodervaring gehad. Hij schrijft daarover: “Op
dat moment had ik een ervaring die ik nooit tevoren had gekend, de ervaring van
zuivere onvoorwaardelijke liefde. Beter nog: de ervaring van een intens persoonlijke aanwezigheid, een aanwezigheid die al mijn angsten terzijde schoof en zei:
‘Kom, wees niet bang, ik houd van je.’ Een heel milde, niet straffende aanwezigheid; een aanwezigheid die mij heel eenvoudig vroeg te vertrouwen, volkomen
te vertrouwen.” (Henri Nouwen, Een glimp van de overkant, Tielt 1990, blz. 32)

Dat klinkt toch niet zo slecht.
Dit klinkt allemaal niet zo slecht. Waarom zijn we dan zo bang voor het doodgaan?

“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. En in die hemel zullen
we ons niet vervelen! Liefde gaat nooit
vervelen.

“Ons leven is een kans om ja te
zeggen tot Gods liefde. Onze
dood is uiteindelijk thuiskomen bij die liefde. Verlangen
we ernaar thuis te komen? Het
lijkt wel alsof al ons streven er
op gericht is die thuiskomst zo
lang mogelijk uit te stellen!”
(Henri Nouwen, Hier en nu,
Tielt 1997, blz. 125)

Loslaten.
Is het grote probleem voor ons
moderne mensen niet om los
te moeten laten en de controle
kwijt te raken?
“Kan ik al die dingen wel loslaten die me het gevoel geven
dat ik nuttig en waardevol ben? Ik realiseer me dat ik nogal verslaafd ben aan al
mijn bezigheden.” (Henri Nouwen, Op weg naar huis, Tielt 2002, blz. 4)
Wordt vervolgd. Pastoor Franken
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Kerstproeverij !

Kerstbrunch 2e kerstdag
De afgelopen jaren hebben we
als parochie voor het eerst
meegedaan aan een initiatief
van de landelijke Raad van
Kerken in Nederland: kerkproeverij.
Kerkproeverij betekent, dat je
als parochiaan iemand uitnodigt een keer een kerkdienst te
bezoeken. Het ging om een
persoonlijke uitnodiging aan
buren, vrienden, familie of
collega’s. Een uitnodiging om
geheel vrijblijvend te proeven
aan het geloof als het ware.
(Vandaar: kerkproeverij).
Het was een succes!
Kerkproeverij is enorm succesvol in de hele wereld! Ook in
Nederland zijn tienduizenden
uitgenodigd om eens mee te
gaan naar de kerk.
In de Wilskracht van september 2018 gaf ik u een aantal tips
om iemand uit te nodigen.
1) Vraag
iemand

een

vertrouwd

Mensen uitnodigen met wie je
weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of (klein)kinderen die niet (meer) naar de
kerk gaan, die jou kennen en vertrouwen.

Nog even en het is alweer Kerstmis.
Vaak een tijd van gezelligheid en
drukte. Maar dat geldt misschien niet
voor iedereen.
De brunch van vorig jaar was een fijne
middag en een groot succes.
Vanuit de H. Willibrordusparochie
willen we ook dit jaar weer op 26 december 2019, 2e kerstdag een brunch
organiseren.
Bent u die dag graag onder de mensen
om samen Kerst te vieren, dan bieden
wij gezelligheid in de vorm van
samen eten, samen zingen, elkaar
ontmoeten.
U bent van harte uitgenodigd om in
het Paus Franciscus Huis met ons een
feestelijke brunch te gebruiken.
Na de mis van 10.00 uur in de St.
Agathakerk of om 11.15 uur als u niet
naar de kerk gaat. Vanaf 11.30 gaan
we beginnen met het programma.
Wanneer u slecht ter been bent, kunnen wij ook vervoer voor u regelen.
(Dit geldt alleen voor mensen uit
Lisse ).
Aanmelden graag voor 16 december
Dat kan via de mail: parochiekerst@gmail.com.
Of persoonlijk bij mij: André van der
Lans .

2) Houd de uitnodiging luchtig.
Houd de uitnodiging luchtig, en vrijblijvend. Bijvoorbeeld: 'Zou het je wat lijken
om met Kerstmis mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden.
Het is dan zo sfeervol in de kerk.
Met Kerstmis is de drempel veel lager.
Velen van u vonden dit echter ontzettend moeilijk. Om het u gemakkelijker te
maken hebben we net als vorig jaar bedacht om dit met Kerstmis te herhalen. De
bedoeling is dat u mensen uitnodigt met u mee te gaan naar de kerk met Kerstmis.
Dan is de drempel veel lager!
Een derde van de Nederlanders wil met Kerst naar de kerk!
Een onderzoek uit 2012 vraagt Nederlanders naar hun activiteiten tijdens de
aankomende Kerstdagen. Daaruit blijkt dat een derde van de Nederlanders met
Kerst een kerstdienst of -mis wil bezoeken.
U krijgt ook weer een speciaal ontworpen kaartje waarmee u mensen persoonlijk
kan uitnodigen.
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Berkhout
Eucharistieviering:
donderdag 2 januari - 16.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
Woord- en communievieringen:
zaterdag 10.00 uur:
23, 30 november en
7, 14, 21 december
dinsdag 10.00 uur - 24 december
zaterdag 10.00 uur - 28 december

Ander zondagsmissaaltje
Voor de H.H. Engelbewaarderskerk en de St. Agathakerk
De drie Lokale Commissies van onze parochie hebben in een overleg afgesproken
om in alle vier de kerken van onze parochie hetzelfde zondagsmissaaltje te gaan
gebruiken.
Na overleg met het pastoraal team is gekozen voor het missaaltje van uitgeverij
Gooi en Sticht.
Dit betekent dat er in de St. Agathakerk en de H.H. Engelbewaarderskerk met
ingang van het nieuwe kerkelijk jaar, op de eerste zondag van de Advent, het
missaaltje van een andere uitgeverij wordt gebruikt. Ook de koren van deze kerken
zijn op de hoogte van deze wijziging.
In de H. Hartkerk en de St. Jozef en St. Martinuskerk verandert er niets, in deze
kerken wordt al jaren het missaaltje van uitgeverij Gooi en Sticht gebruikt.

Bloemswaard

Actie Kerkbalans

Woord- en communievieringen:
zondag 10.00 uur:
24 november, 8, 22 december

Geven aan levende stenen

Kerstavond 19.00 uur - 24 december
1e Kerstdag 10.00 uur:
25 december

Het kerkgebouw is de plek waar we als gemeenschap op zondag 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
en die zich ‘voegen’ in de bouw van de geestelijke tempel (1 Petr. 2,4-5).
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 terwijl onderhoud van het gebouw en ook het
pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten geld kosten, 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.

Gulden Mis – Missa Aurea
Alweer voor de vierde keer vieren we dit jaar de Missa Aurea, ofwel de Gulden
(gouden) Mis.
Op woensdag na de derde zondag van de advent vieren we met alleen het licht
van vele kaarsjes om ons heen de Eucharistie en zien we samen met Maria uit naar
het geboortefeest van de Heer.
De afgelopen jaren hebben bezoekers van deze Mis aangegeven dat het een
prachtige viering was, verstillend en sfeervol.
De naam Gulden Mis stamt uit de middeleeuwen en werd aan deze Mis gegeven,
omdat mensen zoveel kracht en troost vonden in de viering ervan. Daarnaast
werden vele gebeden verhoord. Een Mis met een “gouden randje”, zouden we
vandaag de dag zeggen; een gouden Mis.
De afgelopen drie jaar vond het in Lisse plaats, maar dit jaar zullen we de Gulden
Mis vieren in de Heilig Hartkerk (dagkapel). Er zal acapella gezongen worden en
de kaarsen zullen onze gebeden begeleiden.
De Mis is op 18 december en begint om 19:00 uur in de Heilig Hart van Jezuskerk,
Beeklaan 14, De Zilk.
Iedereen is van harte hiervoor uitgenodigd!
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Jaar van de Roepingen

Hemelse Vader,
toen uw eniggeboren Zoon
Jezus Christus
uit de dood verrees,
gaf Hij zijn volgelingen de opdracht
“ga en maak alle volken
tot mijn leerlingen”.

De gebedskalender
In het Jaar van Gebed zijn wij begonnen met de gebedskalender voor onze parochie.
In al onze verscheidenheid kunnen wij in eenheid met elkaar bidden voor onze
parochie. Wij bidden voor de vrijwilligers, voor speciale vieringen, voor het pastoraal team, voor de wereldkerk, voor nieuwe initiatieven……..kortom, voor alles
wat ons in onze parochie bezig houdt. En denkt u nu ‘ppffff ik doe al zoveel voor
de kerk!', dan is de gebedskalender juist wat voor u! Bisschop van den Hende heeft
ons in het Jaar van Gebed voorgehouden dat het fundament van alles wat wij
(mogen) doen voor de kerk, het gebed is. Er ontstaat een leegte als wij wel dingen
doen, maar het niet gedragen wordt door gebed. En ook als u juist niet zoveel kan
doen, doordat u er fysiek niet toe in staat bent, kunt u veel betekenen door met
ons te bidden!
Achterin de kerken ligt de gebedskalender voor Advent en Kerstmis. U kunt een
exemplaar meenemen en thuis met ons meebidden, waardoor wij ons met elkaar voorbereiden
op het grote feest van Kerstmis. De gebeden
kunnen zo een hulp zijn om ook uw dagelijkse
zorgen in gebed te brengen bij de Heer.
De gebeden worden ook als intentie opgedragen
bij iedere Eucharistieviering in onze parochie in
de betreffende week.
Als u vragen of opmerkingen heeft over de gebedskalender, dan hoor ik het graag.
In gebed verbonden,
Irene Koster

U herinnert ons eraan dat we door
onze doop
delen in de missie van uw Kerk.
Sterk ons door de gaven van de
Heilige Geest
om moedig en ijverig te zijn
om te getuigen van het evangelie,
zodat de missie toevertrouwd aan
de Kerk,
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe en doeltreffende
uitdrukkingen kan vinden
die leven en licht
brengen in de wereld.
Help ons
om het voor alle mensen
mogelijk te maken uw
reddende liefde te ervaren
door de genade van
Jezus Christus,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
één God,
door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Midwinterbarbecue RKJ Lisse
Op zaterdag 4 januari a.s. vindt de jaarlijkse midwinterbarbecue van RKJ Lisse
weer plaats! Om 17.00 uur is er in de St. Agathakerk een H. Mis, waarbij natuurlijk
iedereen (jong en oud) is uitgenodigd. Na de Mis, rond 18.15 uur, vindt de barbecue voor de jongeren plaats in de tuin van de kerk.
‘Een barbecue, buiten, midden in de winter?!’
Ja, ja, midden in de winter. Gewoon buiten. Met vuurkorven, warme chocolademelk en glühwein. Dat maakt het ook zo gezellig! De midwinterbarbecue is een
evenement waarbij ontmoeting tussen katholieke jongeren centraal staat. Jij bent
van harte welkom!
Het thema van dit jaar is: Avi Vaticani. Dit betekent: Vaticaanse voorouders.
Doordat wij allemaal lid zijn van de Rooms-katholieke Kerk, zijn wij één familie.
Dat willen wij vieren. Kleed jezelf met de kleuren geel en wit!
Voor meer informatie: zie onze Instagram-pagina (@rkj.lisse), onze Facebook-pagina (@RKJ Lisse) of stuur een e-mail naar bestuurrkjlisse@gmail.com. Op onze
sociale media verschijnt ook de link naar het aanmeldformulier.
Wij hopen je te zien tijdens de midwinterBBQ!
Het organisatieteam

Avi vaticani
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Avondhymne
Nu de avondrode schemer schijnt
voorbode van de nacht,
contour en silhouetten lijnt
diffuse kleuren zacht,
ontsteken wij het licht.
Zodra de zonnegloor verzinkt
En horizon vervaagt,
dan maan aan sterrenhemel blinkt
de tijd op aard vertraagt,
verwachten wij jouw licht.
Zoals het zonnelicht ons geeft
het ritme van de dag,
vertrouwen wij het Licht dat leeft,
de Vuurzuil in de nacht,
de Wachter die niet zwicht.
Jeroen de Wit

Rectificatie interview Iwan Osseweijer
In de Wil’skracht van oktober heeft u een interview kunnen lezen met diaken Iwan
Osseweijer. Het interview is gehouden omdat Iwan al 5 jaar het ambt van diaken
vervult. In het artikel zijn helaas enkele onjuistheden terecht gekomen. Een aantal
onjuistheden willen we hierbij rechtzetten.
In de allereerste plaats is Iwan Osseweijer diaken van de hele Heilige Willibrordusparochie en niet alleen van Lisse, zoals in de kop van het artikel staat. Hij is
diaken in De Zilk, Hillegom en Lisse.
Vervolgens is het diaconaat niet een functie, die je een periode bekleedt en weer
af kan leggen, maar een ambt dat je in de wijding voor het gehele leven opgelegd
hebt gekregen.
Diakens kunnen, net als priesters, herkenbaar zijn aan hun "boord", dat witte
dingetje in de kraag van het overhemd. Het is de officiële kleding van de clerus
(zij die gewijd zijn). Daarom is de naam "priesterboord" ook geen goede naam
hiervoor.
Tenslotte komt diaken Iwan niet uit Dordrecht, maar is hij geboren in Rotterdam,
opgegroeid in 's-Gravendeel en heeft hij de laatste jaren voordat hij met zijn gezin
naar de Bollenstreek kwam, in Rotterdam en Schiedam gewoond.
De redactie biedt hierbij excuses aan voor de onjuistheden en de mogelijke verwarring die hierdoor ontstaan is.

Viering Samen Kerk
Op zondag 8 december om 11.00 uur is er weer een gebedsviering in de H. Hart
van Jezuskerk, met mensen met een verstandelijke beperking en iedereen die zich
met hen verbonden voelt. Voorganger in de viering is Marjo Lommerse. Het dameskoor uit Hillegom zal de viering muzikaal ondersteunen. De vieringen van
Samen Kerk bestaan dit jaar ruim 12 en een half jaar en is ontstaan uit een verzoek
van enkele ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Er werd
daarom gekozen voor een gebedsviering waarin liedjes werden gezongen die
gericht zijn op kinderen. Er wordt een passende lezing gekozen en er worden
afbeeldingen getoond ter ondersteuning en uitleg van de lezing. De vieringen zijn
mede door deze laagdrempelige benadering ook geschikt voor gezinnen met
jongere kinderen. De liedjes die gezongen worden maken de mensen vrolijk en
blij. Na de fusie van de kerken wordt de gebedsviering twee maal in het jaar in
Hillegom en twee maal in het jaar in De Zilk gehouden op het tijdstip van de gewone zondagse viering.
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze vieringen. Dit keer in de
H. Hart van Jezuskerk. Na de viering staat de koffie klaar in het parochiehuis.

Herdertjestocht Landgoed Keukenhof
Op zaterdag 14 december 2019 zal vanaf 17.30 uur tot 20.00 uur in de sfeervolle
omgeving van Kasteel Keukenhof wederom de Herdertjestocht worden gehouden.
Een tocht waarbij alle bekende plekken uit het kerstverhaal worden aangedaan.
Om de Herdertjestocht tot een succes te kunnen maken, zijn er ruim 100 vrijwilligers nodig die alle taferelen uitbeelden.
Help jij mee om aan de vele honderden tot duizenden bezoekers de mooie
boodschap van Kerstmis door te geven?
Help jij mee om de Herdertjestocht 2019 tot een succes te maken?
We kunnen je hulp heel goed gebruiken in bijvoorbeeld een rol als Jozef of Maria,
Romeinse soldaat, reiziger op weg naar Bethlehem, wachter, herder of één van de
vele andere rollen. Ook hulp op andere gebieden is welkom, zoals bijvoorbeeld
bij de op- en afbouw of het helpen aankleden van de spelers.
Aanmelden kan, liefst zo snel mogelijk, bij onderstaande contactpersonen van
onze parochie. Ook kunnen zij je informeren over de rollen en andere hulp die
nodig is.
Annelies Mélotte annelies.melotte@gmail.com
Guus Langeveld guusenandrea@kpnmail.nl
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis;
kom eens gezellig langs!

The Wind Rises
The Wind Rises vertelt het verhaal van Jiro Horikoshi, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog op jonge leeftijd ontwerper van gevechtsvliegtuigen wilde worden.
Het is een prachtige animatiefilm in de grote Japanse manga traditie.
De film heeft een filosofisch thema: mag je mooie dingen maken, ook als die voor
foute doelen gebruikt worden? Als je kiest voor een wereld met piramides, dan
moet je ook accepteren dat die bouwwerken zijn geconstrueerd door meedogenloze slavendrijvers, waarbij vele doden zullen zijn gevallen.
De film heeft veel prijzen gewonnen en is ook gewoon prachtig en ontroerend om
te zien. Na het zien ervan zul je tekenfilms nooit meer zien als ‘kinderfilms’.
U bent op 13 december 2019 van harte welkom in het Paus Franciscus Huis waar
de deur om 19.15 uur opengaat. We beginnen om 19.30 uur.

Eerste Heilige Communie
2020
In januari gaat de de voorbereiding
voor de Eerste Heilige Communie van
start.
Daarom is er op dinsdag 26 november
a.s. om 19:30 uur in het Paus Franciscus Huis een informatieavond voor
ouders. De Eerste Communieviering
is op 19 april 2020 in Lisse en in Hillegom op 17 mei 2020. U kunt uw kind
(eren) tot de kerstvakantie aanmelden
voor de Eerste Heilige Communie.
Voor vragen kunt u contact opnemen
door te mailen naar communielisse@gmail.com of communiewerkgroephillegom@gmail.com.

Kerstworkshop tijdens koffie-inloop
Dinsdagochtend 17 december kunt u weer onder de vakkundige leiding van Mw.
Fia Hendriks een prachtig kerststukje maken. Wat het gaat worden is nog een
verrassing. Voor de materiaalkosten zal een bijdrage van € 10,00 worden gevraagd.
Aanmelden kan tot 3 december bij Ria Nieraad tel 0252410773, of email: ria@nieraad.com. Er is plaats voor max 25 personen. Dus: vol=vol.
Ook als u alleen koffie wilt komen drinken bent u om 10.00 uur van harte welkom
in het Paus Franciscushuis

Projectkoor Gregoriaans
Op maandagavond 18 november 2019 gaat – bij voldoende deelname – het
volgende project Gregoriaans van start.
In zeven repetities van 1 ½ uur zullen onder leiding van Fabian Haggenburg, de
gregoriaanse gezangen worden voorbereid, die op zondag 19 januari 2020 in de
St. Agathakerk tijdens de Hoogmis zullen worden gezongen.
De repetities voor dit project worden gehouden in het Paus Franciscus Huis en
incidenteel in de St. Agathakerk. Met minimaal 15 deelnemers zal het project
kunnen starten. Kosten bedragen € 30,00.
Aanmelden kan via e-mail: cursusgregoriaans@hotmail.com of telefonisch:
0252-221055.
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H.H. Engelbewaarderskerk
Openingstijden secretariaat: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur
Bankrekeningnummer: NL 72 RABO 03572 01 744
Voor uw kerkbijdrage: NL 86 RABO 03365 30 986

Liturgisch rooster
1e zondag van de Advent
zaterdag 30 november - 19.00 uur
Zegening van de adventskransen
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. het Actaeakoor
2e zondag van de Advent
zaterdag 7 december - 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectu Angelorum
3e zondag van de Advent
zaterdag 14 december - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum
4e zondag van de Advent
zaterdag 21 december - 19.00 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectu Angelorum

Boeteviering
Paus Franciscus roept regelmatig op om onszelf tot God te richten in gebed, maar
ook om vergeving te vragen. In het Jaar van Barmhartigheid dat een aantal jaar
geleden is gevierd gaf de paus ons een liturgie om te gebruiken als boeteviering.
In onze parochie hebben we dit model overgenomen. In de geest van Paus Franciscus is er een korte gebedsviering waarin we uitgenodigd worden om naar ons
eigen leven te kijken.
Na een moment van bezinning en lezing uit het evangelie wordt het Allerheiligste
in de monstrans uitgesteld. Voor de Heer in het Sacrament mogen we er over
nadenken waar we spijt van hebben. Vervolgens wordt de gelegenheid geboden,
om in het sacrament van Boete en Verzoening, om vergeving te vragen en Gods
barmhartige liefdevolle vergeving te ontvangen. We krijgen weer een nieuwe kans!
Velen van u hebben de afgelopen decennia het idee gekregen dat het biechten
afgeschaft is. Maar niets is minder waar! Met name bij de jongeren is het steeds
meer een verlangen om dit sacrament te ontvangen.
Misschien is het voor u die dit leest ook al lang geleden dat u gebiecht hebt. En
misschien heeft u hier wel vragen bij, maar ….misschien moet u het gewoon weer
eens doen!
Het is een kans om uit te spreken wat u met u meedraagt. Het is een mogelijkheid
om spijt te betuigen voor wat u heeft gedaan of juist niet hebt gedaan en om te
horen hoe God vergeving schenkt. Doe het gewoon eens! Slechter worden we er
niet van, toch?
De boeteviering is op 17 december en begint om 19:30 in de St. Agathakerk in
Lisse.

Oefendata Taizé
Zaterdag 30 november
Dinsdag 3 december
Zaterdag 14 december
Dinsdag 7 januari
Dinsdag 14 januari
Zaterdag 18 januari

Zing mee in het Taizékoor!
11.00 uur
19.30 uur
11.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
11.00 uur

Kronieken
Overleden
24 oktober
Piet van Dijk (81)
Achterweg-Zuid 72a, Lisse

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
7 december
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De Opening van de Gebedsweek voor de Eenheid, georganiseerd door de Raad
van Kerken Lisse, wordt geopend met een oecumenische viering in de St. Agathakerk op zondag 19 januari 2020 om 19.00 uur. Tijdens deze viering zingt een
gelegenheids -Taizékoor o.l.v. Jeanette Loos. Voor dit koor worden zangers en
zangeressen gezocht uit alle kerken in Lisse. Heeft u zin om in dit koor mee te
zingen, kom dan naar de repetities in het Paus Franciscus Huis (Heereweg).

Iedereen welkom
Kom ook op 24 november
Bij de Peuter/Kleuterkerk in de H.H. Engelbewaarderskerk wordt een Bijbelverhaal verteld met een Kamishibaï, dat is een verteltheatertje. 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 er thuis verder op borduren. Iedereen is welkom op de
zondag van 10.30-11.00 uur. We sluiten af met koffie en limonade. Aanmelden kan
ook: secengel@rkwb.nl
Joke Beijk-Heemskerk (Peuter/Kleuterkerk in de Engel)

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

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

Nieuw Agatha-vaandel ingezegend
Zondag 6 oktober is tijdens de H. Mis van 10.00 uur in de St. Agathakerk een nieuw
vaandel van St. Agatha gepresenteerd en ingezegend. Dit vaandel vervangt een
eerder vaandel wat jaren geleden gestolen is uit onze kerk.
Een betrokken parochiaan heeft ruim een
jaar geleden het initiatief genomen om dit
vaandel te maken. Na een lange zoektocht naar de juiste materialen in de
goede kleuren, die aansluiten op het interieur van de kerk, kon het ontwerpen,
knippen, naaien en borduren beginnen.
Na maanden van zwoegen, uithalen en
opnieuw beginnen hebben we nu een
prachtig vaandel. Ook het houtwerk en
standaard is door een parochiaan gemaakt. De pastoor sprak zijn grote dank
uit naar hen, voor de onvermoeibare
inzet waarmee dit vaandel tot stand is
gekomen. Inmiddels hangt het vaandel
voor iedereen te bewonderen achter in de
kerk van de St. Agatha. “Bid voor ons”
staat in grote letters op het vaandel.
Laten we hopen dat het de devotie tot
St. Agatha, onder andere patrones van de borstkankerpatiënten, zal aanmoedigen.

Kerstmuziekavond in de St. Agathakerk
Op vrijdag 20 december a.s. is weer de traditionele kerstmuziekavond in de St.
Agathakerk, Heereweg 277 in Lisse. Zoals de afgelopen jaren het geval was, wordt
ook deze avond verzorgd door een viertal koren uit de streek: Canticum Novum
en de Bollennootjes, twee koren van de Sint Agathakerk, en daarnaast het koor
“de Kasteelheeren” en het projectkoor “Rutter’s Voice”.
Naast de gevarieerde koorzang is er uiteraard ook veel gelegenheid om kerstliederen gezamenlijk te zingen, begeleid op het Adema orgel door Gé van der Steen.
Ter afwisseling is er ook instrumentale muziek, gespeeld door de 7 jarige Christa
Haggenburg en de 11 jarige Britt Haggenburg op viool.
De kerstmuziekavond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Na afloop is er
echter wel een collecte ter bestrijding van de kosten. Van harte aanbevolen!
Koffie / thee ná de eucharistieviering

Kerkenveiling

1, 15 december en elke dinsdagochtend in het Paus Franciscus Huis.

U bent van harte welkom in de Beukenhof op 22 november om 19.30 uur.

Elke donderdag
en vrijdag in de
keuken van de
pastorie.

overleden
27 oktober
Joop Hoekstra (84)
Valkstraat 14, Lisse

Liturgisch rooster
1e zondag van de Advent
1 december - 10.00 uur
Herdenkingsviering met
kinderwoorddienst
Zegening van de adventskransen
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
2e zondag van de Advent
8 december - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
3e zondag van de Advent
15 december - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Boeteviering

dinsdag 17 december - 19.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Dameskoor St. Agatha
4e zondag van de Advent
22 december - 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Kronieken
Heilig Doopsel
6 oktober
Feline van Gerwen
Zernikestraat 3, Nieuwerkerk aan
den IJssel
3 november
Caitlyn en Luna van der Linden
Kanaalstraat 118, Lisse
Overleden
7 oktober
Thea Trommelen-Meerbeek (92)
Eikenlaan 12, Lisse
9 oktober
Jacques van der Veld (86)
Hobahostraat 60, Lisse
12 oktober
Joke Spoor-van Beek (65)
Ooievaarstraat 126, Lisse
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H. Hart van Jezuskerk
Op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur
Openingstijden secretariaat: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur
Bankrekeningnummer: NL 39 RABO 03281 15 142
Voor uw kerkbijdrage: NL 48 RABO 03881 15 009

Liturgisch rooster
1e zondag van de Advent
1 december - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dames- en Herenkoor
2e zondag van de Advent
8 december - 11.00 uur
Gehandicaptenviering
voorganger mevr. M. Lommerse
m.m.v. Dameskoor Hillegom
3e zondag van de Advent
15 december - 11.00 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Guldenmis

woensdag 18 december - 19.00 uur
pastoor R. Franken
kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Gelegenheidskoor
4e zondag van de Advent
22 december - 11.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
Samenzang

Kronieken
Overleden
5 oktober
Henk Warmerdam (90)
Parklaan 2A, Hillegom
(WZC Parkwijk)
v/h Zilkerbinnenweg
21 oktober
Piet Langeveld (81)
Leidsevaart 16, Lisse
22 oktober
Truus Langeveld – Verdegaal (76)
Leidsevaart 16, Lisse
Koffie/thee ná de
Eucharistieviering
Elke eerste zondag én elke derde
donderdag van
de maand in de Driekoningenkamer.
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Jongeren
Het is alweer november! Pas geleden zijn een aantal van ons naar het jongerenprogramma van de Mars voor het Leven geweest en hebben wij ons weer ingezet
voor de ongeboren kinderen. Hopelijk kunnen wij volgend jaar weer met een groep
er naartoe gaan.
Aan het eind van deze maand hebben wij een verdiepingsavond. Op vrijdagavond
29 november komt pastoor Smith vertellen over de geheimen van Fatima. Je bent
vanaf 19.30 uur van harte welkom op onze RKJ-zolder. Om 20.15 uur zal de verdiepingsavond beginnen. Het duurt tot ongeveer 21.30 uur, waarna je eventueel
nog kan blijven om wat te drinken. Het belooft een mooie en interessante avond
te worden! Schrijf deze datum dus in je agenda.
Ben je nog niet bij onze jongerengroep geweest, maar wil je er graag bij zijn op 29
november? Je bent van harte welkom! Stuur een e-mail naar bestuurrkjlisse@gmail.
com voor meer informatie. Tot snel!

JUBILEUMBOEK HEILIG HART KERK
Eerder heeft u in de Wil’skracht kunnen lezen over het Jubileumboek dat in 2020
wordt uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van onze Heilig
Hart Kerk. Bisschop van den Hende komt op zondag 30 augustus 2020 de plechtige Jubileum Mis opdragen en zal het eerste exemplaar ontvangen. Het boek bevat
wetenswaardigheden over de geschiedenis en de bouw van onze kerk. Over het
interieur met zijn kunstschatten en over het kerkelijk leven van vroeger en nu.
Alle pastoors, kapelaans, priesterzonen, paters, broeders en zusters uit de Zilk
staan erin en ook de katholieke verenigingen en het onderwijs komt aan bod. Saai
wordt het boek zeker niet want het bevat ook leuke anekdotes, interviews met
bekende Zilkers en heel veel mooie foto’s. Kortom, het wordt een uniek boek dat
vanaf nu besteld kan worden.
Bij voorinschrijving tot 1 april 2020 is de prijs van het Jubileumboek € 22,50.
Daarna is de prijs van het boek, zolang de voorraad strekt € 27,50
Wilt u verzekerd zijn van een Jubileumboek dan kunt u € 22,50 (of een veelvoud
daarvan bij meerdere exemplaren) vóór 1 april 2020 overmaken naar Rabobank
Bollenstreek op rekeningnummer NL48 RABO 0388 115 009 ten name van: Heilig
Hart Kerk onder vermelding van “Jubileumboek” en daarbij uw adres.
Het zou fijn zijn als u daarnaast ook een mail stuurt naar Jubileumboekkerk@gmail.
com
waarbij wij graag onderstaande gegevens van u ontvangen:
Naam………………………………………………………………………………………………………………….
Straatnaam /huisnummer………………………………………………………………………………….
Postcode/woonplaats………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………..
Ik heb betaald voor ……. Jubileumboek(en) per datum……………………………………..
U kunt dit strookje ook uitknippen en ingevuld en met gepast geld in een enveloppe inleveren op Zilkerduinweg 159 De Zilk

Parochie Heilige Willibrordus
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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

Komt u ook naar de nachtmis?

Liturgisch rooster

Vooraf aan de viering rond 22:10 uur zingt het Parochiekoor graag samen met u
een voorprogramma van bekende kerstliederen.

Christus Koning
van het Heelal

De viering zelf begint om 22.30 uur en die zullen we naast samenzang ook opluisteren met de prachtige Messe Brevis in C van Gounod en het sprankelende Torches
van Joubert. Kom en zing en vier met ons de Kerstnachtmis mee!

Vormselviering

U bent van harte welkom op 24 december
in de St. Jozef en St. Martinuskerk

Kerst-Inn door PCI
Op 2e kerstdag, donderdag 26 december, organiseert PCI Hillegom in Plein 28
(Henri Dunantplein 28), een gezellige Kerst-Inn voor alle mensen die zich eenzaam
voelen met de feestdagen. Deze bijeenkomst begint om 10.30 uur en duurt tot 14.00
uur. Na de koffie en een drankje zal er een uitgebreid lunchbuffet zijn.
Er zijn aan deze Kerst-Inn geen kosten verbonden. Wel moet u zich voor 20 december aanmelden bij de PCI per mail: theavandergeest@hotmail.com of
0252-521381, of telefonisch bij het parochiesecretariaat, tel. 515000. Wanneer u
slecht ter been bent, kunnen wij ook vervoer voor u regelen, maar dit geldt alleen
voor mensen uit Hillegom. Graag dit even aangeven als u zich aanmeldt.
Er is capaciteit voor 50 mensen. VOL = VOL!

Nieuw jong koor gaat van start!
Lang verwacht, maar nu dan toch gekomen: een nieuw ‘jong koor’ gaat van start
binnen de r.k. parochie H. Willibrordus. Zangers uit Hillegom,
Lisse, De Zilk en van daarbuiten in de leeftijd van ongeveer 16
tot 36 jaar zijn van harte welkom! Op zondag 26 januari 2020 zal
de eerste repetitie plaatsvinden, van 12:30 uur tot 14:00 uur in het
Willibrordushuis te Hillegom (Hoofdstraat 27, 2181 EA Hillegom, inloop vanaf 12:00 uur). Het nieuwe koor zal minstens vier
keer per jaar met een eigentijds geluid de H. Mis opluisteren in één van de
Rooms-Katholieke kerken van Hillegom, Lisse en De Zilk. Het repertoire zal een
enerverende mix zijn, waarvoor suggesties van harte welkom zijn. Bespeel je
liever een instrument, dan kan dat ook! Muzikanten worden nog gezocht.
Dus vind je het leuk om te zingen of muziek te maken, en lijkt
het je wel wat om dat in een inspirerende, professionele context
te doen die vraagt om verdieping? Dan is dit je kans! Meld je
vrijblijvend aan via https://forms.gle/4W6HK2apyNvT84fAA
of gebruik de QR-code.
Hartelijke groet, Lizette Romijn, Sophie Clemens en Anika Heemskerk

Zondag 24 november - 11.00 uur
celebrant: Mgr. van den Hende
pastoor R. Franken
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Faith
1e zondag van de Advent
1 december - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Parochiekoor
2e zondag van de Advent
Herdenkingsviering
8 december - 9.30 uur
celebrant: pastoor R. Franken
m.m.v. Hetty en Maria
3e zondag van de Advent
15 december - 9.30 uur
celebrant: pastor T. van Eijk
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Parochiekoor
4e zondag van de Advent
22 december - 9.30 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dameskoor

Kronieken
Overleden
5 oktober
An Witteman – van Haaster (93)
Burg. Van Lennepweg 207,
Heemstede
WZC Nieuw Overbos
29 oktober
Jack Hageman (67)
Weerlaan 2 B, Hillegom

St. Jozef en St.
Martinuskerk
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag + zondag.
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Advent
Dat we elkaar blijven verstaan en
begrijpen.
Dat vergroot onze positieve
beleving
van datgene wat we als mens voor
onszelf en elkaar
“in kerk & samenleving
willen betekenen.

Bericht van MOV
De Najaars - inzamelingen voor Sam’s Kledingactie hebben wederom ’n zeer goed
resultaat gehad. In Hillegom/De Zilk werd 2760 kg opgehaald en in Lisse 1640 kg.
De opbrengst is bestemd voor Noodhulp aan de Bevolking in Jemen. Hartelijk
dank voor alle kleding, textiel en schoenen.
De volgende inzameling zal zijn in ’t voorjaar van 2020. Tussendoor kan kleding
gebracht worden naar Prins Bernhardstraat 80 in Hillegom. Ook kan er worden
ingeleverd bij Mariaoord (1e etage) op woensdag- en vrijdagmiddag van 2-5 uur.
Ingang achterkant via hek.
Tel. 06-1309.6656 – Joke Zonneveld

Liedje kinderwoorddienst

Kinderwoorddienst St. Agathakerk

Refrein
De Advent is een tijd dat we uitzien
naar het Kind
dat ons redt en bevrijdt, onbekend
maar al bemind.
Uit ons dal naar het licht trekken wij
nu samen op.
Elke stap brengt ons dichter en dichterbij de top!

Op zondag 3 november hebben wij met elkaar gepraat over Zacheüs, een man die
in een boom klom om Jezus te zien. Ook al werd Zacheüs door iedereen genegeerd,
Jezus ging bij Zacheüs op bezoek. Vanaf dat moment ging Zacheüs Jezus volgen.
De volgende kinderwoorddienst is op zondag 1 december. Vanaf deze zondag zal
er iedere zondag in de adventsperiode kinderwoorddienst zijn! Dat is dus zondag
1, zondag 8, zondag 15 én zondag 22 december! Wij gaan weer aan de slag met
een adventsproject. Kom je ook?

Couplet 1
Luister goed naar de droom die Jesaja
ons vertelt:
God wil recht, God wil licht, God wil
vrede …
Als een feest op een berg zal het zijn,
heeft hij voorspeld
Kom ga mee, klim omhoog, kom in de
benen!

Ik brand
een kaarsje……
…..voor ieder
die een groot
verdriet lijdt
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Tijdens deze kinderwoorddiensten zullen wij een adventsliedje zingen. Iedere
week komt er een couplet bij. Deze kun je ook thuis zingen! Het refrein en het
eerste couplet (voor de eerste zondag van de advent), in de zijkolom.

Capella Vocale zingt Duruflé’s Requiem
Op zaterdag 23 november verzorgt Capella Vocale onder leiding van Monique
Schendelaar om 15.00 uur een concert in de St. Agathakerk. Op het programma
staan het Requiem van Duruflé en twee motetten van Bach. Medewerking wordt
verleend door Chris de Graaf, organist, Paul Janse, cellist en mezzosopraan Marie
Anne Jacobs.
Het Requiem van Maurice Duruflé is zijn grootste en bekendste werk. Een testament van geloof, troost en rust. Duruflé baseerde zich op de oude, eenstemmige
Gregoriaanse gezangen maar vervlocht deze met moderne harmonieën. Daarmee
gaf hij de dodenmis een nieuwe dimensie. Bijzonder is ook dat het orgel niet de
traditionele begeleidende rol heeft, maar zijn eigen partij opeist naast het koor.
Duruflé brengt de beide partijen in een wonderlijk samenspel voortdurend bij
elkaar. Voor dit veeleisende stuk bespeelt Chris de Graaf het prachtige Ademaorgel.
Capella Vocale zal het concert beginnen met de twee motetten van Johann Sebastian Bach. Lobet den Herrn, alle Heiden (BWV 230) is een vierstemmig motet gecomponeerd op tekst van psalm 117, waarschijnlijk geschreven voor een feestelijke gebeurtenis. Vanaf de eerste noten waan je jezelf dan ook in een menselijke
fanfare.
Heel anders is het bijna smekende, desolate begin van Komm, Jesu, komm (BWV
229) een motet met oneindige dissonanten. Twee vierstemmige koren nemen je
mee langs twijfel en wanhoop om met slingerende koorlijnen te eindigen in een
homogeen en ontroerend slotkoraal.
De geweldige akoestiek van de St. Agathakerk, waar Monique al zoveel jaren
dirigent van het dameskoor is en zij zelf vaak zingt bij uitvaarten en huwelijken
zorgt ervoor dat deze muziek prachtig tot zijn recht komt.
Uiteraard hopen we op veel publiek! De toegang is vrij. Na afloop van de het
concert (ca. 5 kwartier) is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
VAN HARTE AANBEVOLEN!!!
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Concert Capella Vocale

D
U
REQUIEM
U
F
L
É 23 NOVEMBER 15.00 uur
J.S. Bach, Motetten BWV 229 en 230

Monique Schendelaar dirigent

m.m.v. Chris de Graaf orgel,
Marie Anne Jacobs mezzosopraan
en Paul Janse cello

Agathakerk, Heereweg 277, Lisse
Vrije toegang (collecte na afloop)
Reserveren via www.capellavocale.nl

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

persoonlijk
betrokken
stijlvol
www.vanderputtenendunweg.nl

Sinds 1902

Grafmonumenten
& Urnen

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

grafmonumenten

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

ALS KWALITEIT TELT

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

Ampèrestraat 2
2181 HB Hillegom
Tel. 0252-520329
info@damonatuursteen.nl
www.damonatuursteen.nl
bezoek showroom alleen op afspraak

