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Voor uitvaart of ziekenzalving 06 33865955
Pastoor R. Franken; 0252 413330 - pastoor@rkwb.nl
Kapelaan S. Kuik; 0252 520166 - kapelaan@rkwb.nl
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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 fraaie Kerst editie van de Wil’skracht komen de nodige zaken aan de orde
die uw aandacht verdienen. Afgelopen week hebben we weer vergaderd en
daarin onder meer de volgende punten besproken:
1) Ook wij als bestuur hebben kennis genomen van het besluit van de bisschop
om pastoor Franken per 1 maart 2020 te benoemen in de H. Augustinus parochie
(Katwijk, Oegstgeest, Wassenaar en Voorschoten). We zijn echter verheugd dat
we een volwaardige opvolger gaan krijgen met pastoor Bosma. Op pagina 3 leest
u meer over deze benoemingen die vlak voor de zomer reeds ingezet werden door
het onverwachte overlijden van de plebaan van het Bisdom Rotterdam. Er zal een
afscheidsviering voor pastoor Franken gepland worden op zondag 26 januari om
10.00 uur in de St. Jozef en St. Martinuskerk. Meer hierover in de volgende
Wil'skracht.
2) Er zijn de afgelopen maand weer twee zeer succesvolle kerkenveilingen geweest met fraaie opbrengsten. Chapeau hoor! Op pagina 9 en 11 leest u hier meer
over.
3) Als vervolg op de succesvolle Kerkproeverij gaan we een Kerstproeverij organiseren. Nadere informatie hierover kunt u op pagina 5 van het Advent nummer
lezen.
4) Er volgt in januari een Ontbijt Alpha als vervolg op de nu lopende Alpha.
Nadere informatie hierover kunt u in dit nummer op pagina 7 lezen.
We gaan een mooie periode van het jaar in waarin de geboorte van het Kerstkind
centraal staat; als bestuur van uw parochie hopen we van harte dat ook u deze tijd
als verwarmend en verrijkend mag ervaren. Een Zalige en Gezegende Kerst gewenst en alvast een Bijzonder Fraai 2020 !
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

Berkhout vieringen
“Jarenlang konden we wekelijks op zaterdagmorgen een kerkdienst verzorgen
voor de bewoners in Berkhout. Door het wegvallen van beschikbare voorgangers
hebben we moeten besluiten om met ingang van januari 2020 nog maar twee keer
per maand op zaterdag de viering te houden en wel op de eerste en de
derde zaterdag van de maand. De aanvang van de kerkdienst is vanaf 2020
voortaan 10.30 uur.
Daarnaast is er één keer in de twee maanden een eucharistieviering verzorgd door
de priesters van de Heilige Willibrordus Parochie op de eerste donderdagmiddag van
de maand om 16.00 uur.”

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!

Kopij voor de editie van de Wil'skracht voor Winter, die zal doorlopen
t/m 23 februari, ontvangen we graag uiterlijk op 20 december via:

wilskracht@rkwb.nl
Graag tekst als Word document en foto's apart in een JPG bestand. Bedankt!
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Geachte parochianen, dames en heren,

In dit blad onder meer.....

Ik vraag uw gewaardeerde aandacht voor een belangrijke mededeling met betrekking tot het pastoraal team van uw parochie.
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Nieuwe benoemingen
in het Bisdom

De pastorale zorg voor uw gemeenschappen is door de bisschop toevertrouwd
aan een pastoraal team dat onder leiding staat van pastoor Franken. De leden van
het pastoraal team werken gezamenlijk aan de opbouw en uitbouw van uw parochie. Hier past dank voor hun inzet door de jaren heen.
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In het uur van
onze dood
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Ontbijt Alpha

Met deze brief kondig ik U het vertrek aan van pastoor Franken per 1 maart 2020.
Pastoor Franken heeft op verzoek van de bisschop een benoeming als pastoor van
de parochie H. Augustinus te Katwijk aan den Rijn, Oegstgeest, Voorschoten en
Wassenaar aanvaard. Sinds juli 2008 is pastoor Franken in de Bollenstreek actief
en sinds januari 2010 als pastoor van de toen te vormen parochie H. Willibrordus.
In die jaren heeft hij zich naar beste vermogen ingezet voor uw gemeenschap en
in woord en daad het Evangelie in uw midden verkondigd. Daar zijn wij hem veel
dank voor verschuldigd. Ik besef dat U de inzet en persoonlijkheid van pastoor
Franken zult gaan missen.

9 en 11

Opbrengsten
Kerkenveilingen

Ik ben blij U ook de komst van een nieuw teamlid te kunnen aankondigen. Per 1
maart 2020 zal de bisschop pastor B.S. Bosma benoemen tot pastoor van de parochie. Als zodanig geeft hij leiding aan het pastoraal team van uw parochie en is
hij voorzitter van het parochiebestuur. Pastor Bosma, bisdompriester, is op dit
moment lid van het pastoraal team van de federatie HH. Clara en Franciscus en
heeft goede pastorale ervaring opgedaan.
Bouke Bosma is geboren op 28 december 1965 en priester gewijd op 15 november
2014. Hij zal zich in uw parochie gaan vestigen.
Pastor Bosma heeft inmiddels kennis gemaakt met het pastoraal team en het parochiebestuur en verheugt zich in uw midden als priester werkzaam te kunnen
zijn. Pastoraal team en parochiebestuur hebben hun vertrouwen uitgesproken in
de samenwerking met pastor Bosma. Hij zal fulltime benoemd worden.
Ik vraag uw gebed voor de nieuwe werkzaamheden van pastoor Franken en
pastor Bosma én voor het pastoraal team van uw parochie dat zich zo van harte
inzet voor het welslagen van de pastoraal in uw geloofsgemeenschappen.
Met een vriendelijke groet,
R. Peeters
hoofd personeelszaken

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

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
zondag 10.00 uur:
22 december
Dinsdag: kerstavond 19.00 uur:
24 december
Woensdag: 1e Kerstdag 10.00 uur:
25 december
zondag 10.00 uur:
5, 19 januari en 2 februari

40.000 vrijwilligers aan de slag voor actie Kerkbalans
Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2.000 kerken in Nederland geld op voor hun
plaatselijke geloofsgemeenschap. Al deze vrijwilligers zetten zich in voor hun
kerk, want ook de kerk heeft de nodige financiële verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan de rekeningen voor energie en onderhoud, vieringen en diaconie (het
dienstbaar zijn aan anderen, in de vorm van hulp aan ouderen, zieke of zwakkere
parochianen). Uw financiële betrokkenheid bij de Actie Kerkbalans is belangrijk.
Het stelt de kerk in staat om actief te zijn en te blijven en een plek te behouden
waar iedereen altijd terecht kan en welkom is. Wilt u alvast nadenken over uw
gift aan de kerk voor komend jaar? Toezeggingen en natuurlijk uw bijdrage helpen
het huishoudboekje van uw kerk op orde te houden.
De actie Kerkbalans gaat op 18 januari 2020 van start. Uw gift is meer dan welkom.
De kerk krijgt geen subsidie. Pastoraal team en personeel, missionaire en maatschappelijke projecten en het onderhoud van de gebouwen, kosten geld. Geeft u
om de kerk? Doe dan mee met de actie Kerkbalans. Handig is een automatische
bijdrage per kwartaal of maand. Dat kunt u eenvoudig regelen met uw eigen internetbankieren. Door uw gift kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor
de mensen om ons heen. Elke bijdrage is welkom, groot of klein, ieder naar eigen
vermogen.

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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Het woord is aan... onze kapelaan!
Kerst: de menswording van God en ook die van ons!
We vieren op 25 december het grote Kerstfeest, een geboortefeest. Bij elke geboorte treedt een nieuwe mens in de wereld. Met Kerst is dat Jezus Christus!
Waarom is deze geboorte nou zo bijzonder? Het gaat hier om de menswording
van God de Vader zelf! Moeilijk om te vatten, toch heeft God zelf mens willen
worden. In de tijd rond Jezus' geboorte was er duisternis in het heilige land Israël.
Er was de bezetting van het land door de Romeinen. Farizeeën en Schriftgeleerden
legden de gelovigen zware lasten op hun schouders terwijl zij zich zelden hielden
aan de regels die ze verkondigden. Er was te veel duisternis onder het volk van
God. Er was te weinig moreel en geloofwaardig leiderschap. Is de situatie nu
anders of hetzelfde?
God bedacht toen een briljant plan: Hij werd zelf mens, God werd mens tussen de
mensen. Die mens werd Jezus Christus. Dat vieren we met Kerst! Met Jezus wilde
God laten zien wie en wat de 'ideale mens' is om de mens gelukkig te maken. Jezus
is de mens vol van Gods liefde: zachtmoedig, mild, vergevingsgezind, vredig,
vreugdig, geduldig, vriendelijk, goed, trouw, matig, kuis, eenvoudig en nederig.
Zo, een hele mond vol! Maar zo was Jezus echt: trouw tot aan zijn dood aan het
kruis, helemaal voor ons! God heeft tot het uiterste volop mens willen worden: op
bergtopmomenten maar ook in de diepste dalen van de mens. Elk diep mensenleed
heeft God in Jezus willen ondergaan. Daarom kent God onze diepste pijn en
verdriet: Hij heeft het zelf in lijf en ziel gevoeld!
Wat betekent nou de menswording voor ons, voor u en ik? Het betekent onze
eigen mensenwording! Halen wij alles uit ons menszijn? Leven wij volop als mens?
Wie ben ik eigenlijk ten diepste als mens? Als we ons menszijn laten afhangen van
wat we allemaal (nog) kunnen doen, dan wordt dat een probleem. Want, als we
ouder zijn en minder kunnen doen door lichamelijke gebreken, worden we dan
minder mens? Nee, natuurlijk niet! We verliezen nooit onze waardigheid. We
blijven volop een waardig mens dankzij de menswording van God. God werd
mens om de oneindige waarde van elke mens, jong en oud, te benadrukken. Toen
de Godmens Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd, zei God de Vader: "Jij
bent mijn geliefde Zoon in wie ik vreugde vind". Dit zegt God ook tot ons en dit
is wie wij ten diepste zijn, ongeacht onze leeftijd: wij zijn God geliefde kinderen
in wie God vreugde vindt! Laten we de waarden van Jezus nastreven door
barmhartig te zijn voor elkaar, aandacht te hebben voor de armsten onder ons,
elkaar in moeilijkheden goede raad te geven, de bedroefden te troosten, het onrecht
geduldig te lijden, beledigingen te vergeven en voor de levenden en overledenen
te bidden. Dit valt allemaal niet mee en Jezus weet dat. Hij zal ons helpen en kracht
geven. Het zal ons innerlijk tot vrije mensen maken en rust en vrede geven. Dan
worden we te-vrede-den mensen die niet klagen maar kunnen dragen.

Kerstviering
Spaarne Gasthuis Hoofddorp
Op dinsdagavond 24 december om
19.30 uur is er een feestelijke oecumenische Kerstviering in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Voorganger zal zijn
pastor Alie Hoekman en de zang wordt
verzorgd door het gelegenheidskoor
onder leiding van Emile Vriens.
Patiënten en bezoekers van buiten zijn
van harte uitgenodigd.
De kerkzaal bevindt zich op de begane
grond van het ziekenhuis.
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Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus Christus. Laten we ook stilstaan bij
kinderen die gestorven zijn in de moederschoot of vlak na de geboorte en het
doopsel niet hebben ontvangen. Zoals u wellicht weet is met Allerzielen op onze
begraafplaatsen (behalve de St. Agathabegraafplaats, die had al een bijzonder
monument) een monument gezegend voor de ongedoopte gestorven kinderen.
Sommige ongedoopte kinderen werden vroeger in ongewijde grond begraven en
men vroeg zich af of zij in de hemel zouden komen. Paus Benedictus XVI verklaarde in 2007 dat deze kinderen wel degelijk in de hemel zouden komen. Ter ere van
en nagedachtenis aan de ongedoopte kinderen en om ouders te troosten, staan
deze monumenten nu op onze begraafplaatsen. U leest in de kolom hiernaast de
ervaring van mevrouw Tiny Lieverse-Besseling wat het monument voor haar
betekent.
Ik wens u alvast van harte een zalig Kerstfeest en een gezegend 2020!
Kapelaan Stephan Kuik

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk
8 April was het 50 jaar geleden dat ons
zoontje Pascal na 9 maanden zwangerschap levenloos is geboren. Dat was een
ingrijpende gebeurtenis. Door de Katholieke kerk werd er verondersteld dat
de zielen van deze kindertjes en de
kindertjes, die kort na de geboorte
overleden, geen toegang hadden tot het
huis van God. Dit monument is een
erkenning voor het veranderde inzicht
hierover, zodat deze zielen en hun ouders, broers en zussen in vrede verder
kunnen. Heel mooi is ook, dat de wet
het mogelijk heeft gemaakt dat deze
kindertjes alsnog ingeschreven kunnen
worden in het bevolkingsregister en
ook in het persoonsregister van de ouders. Ook dat is een erkenning. Dit alles
is helpend voor de verdere verwerking
van deze ingrijpende verdrietige gebeurtenis.
Tiny Lieverse-Besseling

Geheim

Doopfeest
Gezamenlijke terugkomviering voor de dopelingen
Eens per jaar nodigen we de dopelingen en hun ouders bijzonder uit om naar de
kerk te komen om de kerkgemeenschap de nieuw gedoopte leden te laten zien. In
deze viering zullen de gezinnen een speciale gezinszegen krijgen. We vieren dit
op een heel toepasselijk feest, namelijk de “Doop van de Heer” op de zondag ná
Driekoningen. Dit feest valt op zondag 12 januari 2020. We nodigen alle gezinnen
van de gedoopte kinderen van al onze kerklocaties van harte uit om naar deze
gezinsmis te komen in de Sint Agathakerk, Heereweg 277, Lisse. Er is voor de
allerkleinsten een kindercrèche, waarvan gebruik gemaakt kan worden als je dit
wilt. Je kunt hem of haar na het ontvangen van de Communie weer ophalen. Aan
het eind van de Mis wordt je namelijk uitgenodigd om samen met jullie gezin naar
voren te komen om de bijzondere zegen te ontvangen.
Na de mis van 10:00 uur worden jullie uitgenodigd in het Paus Franciscus Huis.
Hier drinken we koffie met elkaar en zal er een kort programma zijn. Als afsluiting
zullen we met elkaar lunchen. We willen de dag rond 13:00 uur afronden.
Bij deze ontmoeting krijgen jullie ook de doopschelp waarmee jullie kind is gedoopt.
Graag ontvangen wij van jullie een bericht met hoeveel personen jullie bij deze
viering en bij de ontmoeting aanwezig zullen zijn. Ook horen we graag hoeveel
kinderen (en van welke leeftijden) je meeneemt. Je kunt hiervoor mailen naar seclisse@rkwb.nl of bellen met het secretariaat: 0252-413330. We zien er naar uit
jullie weer te ontmoeten!
Diaken Osseweijer en kapelaan Kuik

Te groot is dit geheim;
geen mens kan erbij,
niemand kan het vatten
dat God die de schepper is,
een mens wilde zijn,
geboren worden,
ademhalen,
leven met stervenspijn,
onze pijn,
die van weggedwaalden.
Geen mens kan erbij;
niemand kan het vatten,
maar voorgoed staat het ingebrand:
God wenkt met een mensenhand:
Kom, mens, kom bij Mij!
Inge Lievaart

Berkhout
Eucharistieviering:
donderdag 2 januari - 16.00 uur
celebrant: kapelaan S. Kuik
Woord- en communievieringen:
dinsdag 10.00 uur - 24 december
zaterdag 10.00 uur - 28 december
zaterdag 10.30 uur - 4 en 18 januari
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Wat vooraf ging

In het uur van onze dood (7)

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.

Waarom zijn we zo bang voor het doodgaan? Is het grote probleem voor ons
moderne mensen niet om los te moeten laten en de controle kwijt te raken? Zo
eindigde ik de vorige keer.
“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)

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?

Waarom zijn we zo bang?

Wanneer je echt van iemand houdt,
dan wil je dat dit nooit ophoudt. Liefde zegt: “Voor mij ben je niet dood.
Voor mij, in mij, zul je altijd voortleven. In mijn hart leef je voort.” Als wij
mensen dat al zeggen, zou God dat
dan niet zeggen?
“God is liefde”( 1 Joh 4,8). Dit is het
fundament onder het katholiek geloof. Als God liefde is, dan zegt Hij
ook: “Voor mij ben je niet dood. Voor
mij blijf je leven.” Daarom geloof ik
dat er een hemel bestaat. En in die
hemel zullen we ons niet vervelen!
Liefde gaat nooit vervelen.

Henri Nouwen sloot vriendschap met een aantal circusartiesten, de Flying
Rodleighs. Zij deden trapeze nummers in een circus in Duitsland. “De aantrekkingskracht die het trapezenummer op Henri uitoefende, had alles te maken met
de bijzondere relatie tussen de man die springt en hij die vangt. ‘Degene die springt
moet nooit naar de vanger grijpen,’ had Rodleigh hem gezegd, ‘hij moet wachten
met absoluut vertrouwen.’ Die relatie sprak Henri aan omdat het aansloot bij wat
hij in zijn hart ambieerde en omdat hij ernaar verlangde de sprong te wagen in
zijn spirituele leven, maar dan wel vertrouwend op de liefdevolle handen van de
Eeuwige Vanger aan wie hij zich meer en meer wilde overgeven.” (Sue Mosteller,
voorwoord bij Henri Nouwen, Op weg naar huis, Tielt 2002, blz. VII)

Sterven is vertrouwen.
Het zijn deze circusartiesten die Henri Nouwen leerden hoe te sterven. “Op een
dag zat ik met Rodleigh, de leider van de groep, in zijn caravan te praten. Hij zei:
‘Als ik spring, moet ik absoluut vertrouwen op degene die mij moet vangen. Jij
denkt misschien, net als de meeste toeschouwers, dat ik de grote ster ben van de
trapeze. Maar de echte ster is Joe, die me vangt. Hij moet me op het exacte moment
uit de lucht plukken als ik mijn verre sprong naar hem maak.’ ‘Hoe lukt dat?’ vroeg
ik. ‘Wel,’ zei Rodleigh, ‘het geheim is dat ik het vangen geheel aan Joe overlaat en
zelf niets doe. Als ik na mijn salto’s op Joe afkom, moet ik gewoon mijn armen en
handen uitstrekken en wachten tot hij me vangt en me veilig “thuis” brengt.’
‘Dus jij doet niets!’ zei ik verbaasd. ‘Niets’ herhaalde Rodleigh. ‘Het ergste wat
een springer kan doen, is proberen de vanger te vangen. Het is niet de bedoeling
dat ik Joe vang. Joe moet mij vangen. Als ik Joe’s polsen zou vastgrijpen, zou ik
ze kunnen breken, of hij zou de mijne kunnen breken. Dat zou het einde zijn voor
ons beiden!
Een springer moet springen en een vanger vangen, en de springer moet met uitgestrekte armen en open handen erop vertrouwen dat zijn vanger er zal zijn’.
Toen Rodleigh dit met zoveel overtuiging zei, flitsten de woorden van Jezus mij
door het hoofd: ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest.’ Sterven is vertrouwen
op de vanger. Zorgen voor de stervende is zeggen: ‘Wees niet bang, bedenk dat
je de beminde zoon van God bent. Hij zal er zijn als je straks die grote sprong
maakt…probeer niet Hem te grijpen. Hij zal jou grijpen…Strek alleen je armen en
handen uit en heb vertrouwen.’ ”(Henri. Nouwen, Met de dood voor ogen, blz.
73-74).
Wordt vervolgd. Pastoor Franken

Muziek in de kerstnacht
In de nachtmis van Kerstmis, op 24 december om 22.00 uur in de St. Agathakerk
wordt dit jaar de muziek verzorgd door 2 koren: Canticum Novum en Rutter’s
Voice. Naast het gebruikelijke kerstrepertoire zingt Canticum Novum dit jaar de
Choralmesse van Anton Bruckner, een stuk uit de periode van de romantiek uit
Duitsland, met een hoog liturgisch gehalte.
Rutter’s Voice is een projectkoor, dat een aantal stukken van de Engelse componist
John Rutter zal zingen. Typisch Engelse koormuziek uit de 20e eeuw. Het koor
wordt op piano begeleid door Gé van der Steen. Het Ademaorgel wordt bespeeld
door Johan Akerboom.
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Ontbijt Alpha
We gaan weer beginnen met een kakelverse Alpha! De eerste keer is op zaterdag
11 januari 2020 van 08.45 tot 11.30 uur in het Paus Franciscushuis, Heereweg 271
te Lisse
We beginnen om 08:45 uur met een heerlijk en gezellig ontbijtje. Na het ontbijt
kijken we naar een kort filmpje en daarna praten we over het onderwerp uit de
film in kleinere groepjes en kun je vragen stellen. Om 11:00 uur ronden we af en
ligt er nog een hele zaterdag voor u !
Alpha is gratis, alleen voor het ontbijt wordt een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd.
Informatieochtend
Voorafgaand aan de cursus is er een informatieochtend op zaterdag 4 januari 2020
om 10:00 uur in het Paus Franciscus Huis, Heereweg 271 te Lisse
Voor aanmeldingen of informatie kunt u contact opnemen met: pastoor Franken
(pastoor@rkwb.nl), kapelaan Kuik (kapelaan@rkwb.nl) of bij diaken Osseweijer
(diaken@rkwb.nl) Hier kun je je ook aanmelden.
Vragen die in de ontbijt-Alpha aan bod komen.
Waar doe ik het allemaal voor?
Waarom ben ik er? Wie ben ik eigenlijk? Waarheen ga ik? Waar gaat het om in
mijn leven?
Vragen die veel mensen zich stellen. Soms lijkt de wereld door te draaien, maar
er zijn momenten waarop we op een kruispunt komen te staan in ons leven en
deze vragen zich opdringen.
Kun je nu nog geloven in God?
Is er wel een God? Waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Kún je als
weldenkend mens wel in God geloven?
Geloven is voor iedereen een persoonlijke zoektocht. Het begint met één puzzelstukje, waarna er stukje voor stukje puzzelstukjes worden bijgelegd. Maar het blijft
een puzzel, ook als je al je hele leven gelooft of met het christelijk geloof bent
opgegroeid.
De Alpha wil je uitdagen om voor het eerst of opnieuw te gaan zoeken. En om
door te blijven puzzelen als je het totaalplaatje even niet meer ziet. Laat je verrassen!
Twijfel je of het iets voor jou is, kom geheel vrijblijvend 4 januari kijken! Dat
is namelijk een soort introductiebijeenkomst.

Praktisch:
De Alpha intro is op zaterdag
4 januari om 10.00 uur
in het Paus Franciscus Huis.
De bijeenkomsten daarna
beginnen om 8.45 uur
(met gezamenlijke ontbijt,
u hoeft niet af te wassen!)
zijn gepland op de zaterdagen
en duren tot 11.00 uur.
11, 18 en 25 januari
1, 8, 15, 22 en 29 februari
7, 21 en 28 maart
Verder is er nog een weekeind
in een klooster (dit valt waarschijnlijk
samen met de 22ste februari)
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Kindje Wiegen

Kindje Wiegen

Op Tweede Kerstdag van 11.00 – 12.00
uur nodigen we alle kinderen uit om
samen met ons liedjes te komen zingen
bij de stal. We zingen liedjes die iedereen mee kan zingen! Natuurlijk zijn alle
ouders, broers en zussen en opa’s en
oma’s ook van harte welkom! Zien we
jullie op Tweede Kerstdag in de Heilige
Hartkerk!?

Op 25 december 12:30 uur St. Jozef en St. Martinuskerk

Corrie Oostenrijk en Michelle van Lierop

Veel kinderen leven toe naar Kerstmis. Op school of op het dagverblijf staat vaak
een kerststal, soms van steen op wat afstand, soms van Fisher Price om mee te
spelen. Zeker wanneer de oude traditie thuis in ere wordt gehouden om wel de
stal op te zetten, maar het kindje Jezus pas ná de nachtmis in de kribbe te leggen,
is het écht een tijd van verwachten voor ouders en kind.
Naast de gezinsviering op kerstavond is er dan natuurlijk ook het 'Kindje Wiegen'
op Eerste Kerstdag. Op een eenvoudige manier zal diaken Iwan Osseweijer de
figuren uit de kerststal hun verhaal laten vertellen. Zo wordt het verhaal van
Kerstmis met de kinderen gedeeld en wordt in het klein het Kerstfeest met hen
gevierd. Dus kom op Eerste Kerstdag om 12.30 uur naar de St. Jozef en St. Martinuskerk en beleef het kerstverhaal met de kinderen mee!

100 jaar Heilig Hart
Aan onze medeparochianen van de H.Hartkerk
Onze herinneringen aan het jaar 2019 zijn voor ieder van ons weer anders. Verlies
van dierbaren, of de zekerheid van bijvoorbeeld een kwalijk proces, grijpen ons
allemaal aan. Als Zilkse samenleving en kerkgemeenschap leven we met elkaar
mee, “in goede en kwade dagen”. Ook al ervaren we dat niet altijd zo, het is een
groot voorrecht om hier te wonen, waar mensen elkaar nog kennen, elkaar bijstaan
en hulp bieden, of gewoon elkaar “goedemorgen” zeggen. Een levendige samenleving waar mooie momenten en bijzondere dagen ook samen in de kerk worden
gevierd. De kracht van samen, wordt bij ons in de Zilk echt zichtbaar als mensen
samen werken.
Onze jubileumcommissie heeft een jaarprogramma samengesteld waar we als
Zilkers en kerkgemeenschap trots op zijn. Een geweldig team van mensen dat zelfs
een beetje ongeduldig wordt als iets niet vlot verloopt. Maar alles is en blijft wel
geweldig mensenwerk! Wij van de LC wachten het programma met belangstelling
af. We weten dat diverse mooie onderdelen in het programma zijn opgenomen en
kijken dus met belangstelling uit naar de festiviteiten rond het 100 jarig bestaan
van onze kerk. Voor ieder die zich op enige wijze verbonden voelt met onze kerk
en samenleving: De lokale Commissie wenst u gezegende kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar. Dat we elkaar blijven kennen, herkennen en begroeten en
ook in de kerk ontmoeten.
Met goede wensen en hartelijke groet: Lokale Commissie De Zilk.

Jubileumboek

Jubileumjaar Heilig Hart Kerk.

Het Jubileumboek van de Heilig Hartkerk kan tot 1 april 2020 in de voorverkoop besteld worden door € 22,50 (of
veelvoud daarvan bij meerdere exemplaren) over te maken op rekeningnummer NL48 RABO 0388 115 009 onder
vermelding van uw adres en telefoonnummer óf door een envelop met gepast geld en uw naam, adres en telefoonnummer op Zilkerduinweg 159 in
de brievenbus te doen. Na 1 april kan
het boek, zolang de voorraad strekt,
verkregen worden voor € 27,50.

En nu, na bijna twee jaar is het dan zover
Begin 2018 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor het jubileumjaar 2020.
Op zondag 5 januari zal de officiële aftrap van het jubileumjaar plaatsvinden. Na
de viering zal er een nieuwjaarsreceptie zijn waar we met elkaar kunnen toasten
op het komende feestelijke jaar. Dan maken we het definitieve programma bekend
en geven dit aan u mee, zodat u de datums van activiteiten in uw agenda thuis
kunt noteren! De kinderen van Brede School De Egelantier worden als eerste bij
ons jubileumjaar betrokken. De kinderen maken allemaal een werkje, met een
thema dat past bij een van de glas-in-loodramen van de kerk; vreugde/geboorte
(Kerstmis), fouten maken, nieuw begin/stamboom (de schepping van de mens),
de hemel/nieuw leven, enthousiasme/energie/vertellen (Pinksteren) en verdriet/pijn/dood (kruisiging). Iedere groep doet dit op zijn eigen manier met steeds
weer andere materialen. Op donderdag 16 januari zullen zij de werkjes in de
kerk aanbieden aan diaken Iwan Osseweijer, die op zijn beurt een activiteit per
groep heeft georganiseerd. Terug op school wordt dit alles op een gezellige manier
afgesloten. De werkjes zullen t/m 19 januari in een tentoonstelling te bewonderen
zijn, onder de ramen van het betreffende thema. Na de kerstvakantie gaan de
kinderen met deze activiteit aan de slag - we wensen alle kinderen heel veel plezier
bij het maken van hun werkje!
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis;
kom eens gezellig langs!

Filmavond: De Apostel
De Apostel is het waargebeurde verhaal van Akim, een jonge moslim die wordt
opgeleid tot imam. Zijn identiteit ondergaat een diepgaande verandering als hij
Jezus ontmoet. De confrontatie met zijn familie, die juist zo trots is op een zoon
als toekomstige imam, is hard en moeilijk. Akim doet er alles aan de acceptatie
van zijn familie te herwinnen. Zijn nieuwe levensstijl blijkt uiteindelijk een
krachtig getuigenis van geloof en vergeving. De film geeft een detailweergave van
het verborgen drama van duizenden ex-moslims in West-Europa.
U bent op 17 januari 2020 van harte welkom in het Paus Franciscus Huis waar de
deur om 19.15 uur opengaat. We beginnen om 19.30 uur.

Een terugblik op de Zilker Kerkenveiling
Op vrijdag 8 november werd in de sfeervolle ambiance van De Duinpan aan de
Sportlaan de jaarlijkse Kerkenveiling gehouden. Het motto van dit jaar “Trouw
aan ons 100 jarig Kerkgebouw” refereert uiteraard aan het 100 jarig bestaan van
de H.Hartkerk in 2020. Een gevarieerd aanbod van 460 kavels, het enthousiasme
van veilingmeester Verkade en zijn assistent Jos Smit en de medewerking van een
grote groep vrijwilligers hebben geresulteerd in een prachtige opbrengst van maar
liefst ruim 61.000 euro.
In 2020 wordt het 100 jarig bestaan van de H.Hartkerk De Zilk gevierd. Dit jubileum is bereikt dankzij de inbreng van de Zilker parochianen en vele anderen die
de H.Hartkerk een warm hart toedragen. De opbrengst van de kerkenveiling is
daarbij altijd een belangrijke factor gebleken. De kerkenveiling blijft onmisbaar
om het gebouw te kunnen onderhouden en ook voor de volgende generaties te
behouden.
De veiling kwam dit jaar wat later op gang maar de opkomst was groter dan de
jaren daarvoor. Dit is zeker toe te schrijven aan veilingmeester Sjaak Verkade, die
dit jaar voor het eerst geassisteerd werd door Jos Smit. Deze bleek een talent te
hebben voor het aanbieden van de vele kavels. De grote verscheidenheid van
artikelen heeft er zeker toe geleid dat er voor elke aanbieding wel een gegadigde
was. De diners in de kas bij Hans Meskers vonden gretig aftrek evenals het aanbod
van de vogelhuisjes van de ons eerder dit jaar ontvallen Zilker Henk Warmerdam.
Als “collector’s items” gingen deze tegen hoge bedragen van de hand. De opbrengst van de bollenpakketten voldeed met 10.700 euro ruim aan de verwachtingen, het aantal advertentie opdrachten liet een stijgende lijn zien en ook de
loterij droeg, zoals altijd, weer in belangrijke mate bij aan de totaalopbrengst
Mr. K. Arsenault zag toe op een eerlijke trekking van de loten en het waren de
Zilker families Kil (eerste prijs), Pennings (de tweede prijs) en Van Haaster (derde
prijs) die de gelukkige winnaars zijn geworden. Een deel van de veilingopbrengst
gaat dit jaar naar het missiedoel van Pater Uitendaal in Zambia en dat van Quirien
van Berkel in Oost Timor. Het comité Kerkenveiling kan terugzien op een geslaagde veilingavond met een mooi resultaat en hoopt volgend jaar op vrijdag 30 oktober 2020 iedereen weer te ontmoeten
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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

Nachtmis

Geboorte van de Heer
dinsdag 24 december 20.00 uur
celebrant pastoor R. Franken
m.m.v. Actaeakoor

Kerstmis

woensdag 25 december 9.30 uur
celebrant pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectum Angelorum
Kindje Wiegen
woensdag 25 december 14.00 uur

Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek
Verzorgt kerstconcert ten behoeve van de voedselbank
Zaterdag 21 december om 15.00 uur verzorgt het Jeugdorkest een kerstconcert in
de H.H. Engelbewaarderskerk. Het orkest bestaat uit jonge muzikanten van 12 tot
25 jaar. Ieder jaar verzorgen zij het openingsconcert van de Harddraverij feestweek. Het kerstprogramma bestaat uit bekende en minder bekende kerstmuziek
en is gratis toegankelijk. Tijdens het concert zal er een collecte worden gehouden
ten gunste van de voedselbank. De deuren van de kerk gaan om 14.30 uur open.
U bent van harte uitgenodigd!

Heilige Familie,

Jezus, Maria, Jozef
zaterdag 28 december 19.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectum Angelorum

Oudjaarsviering

dinsdag 31 december 19.00 uur
celebrant pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectum Angelorum

Openbaring des Heren

Herdenkingsviering
zaterdag 4 januari 19.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectum Angelorum

Doop van de Heer

zaterdag 11 januari 19.00 uur
celebrant pastoor R. Franken
m.m.v. Actaeakoor

Kindje wiegen voor de allerjongste kinderen

voor de eenheid van Christenen
zaterdag 18 januari 19.00 uur
celebrant pastoor R. Franken
m.m.v. In Conspectum Angelorum

Als je het kerstverhaal echt wil beleven, kom dan op Eerste Kerstdag naar de
Engelbewaarderskerk. Zoals al vele jaren, spelen de allerjongsten onder ons het
kerstverhaal van Maria en Jozef tot en met de schaapjes in de wei. En wie weet is
er dit jaar weer een baby’tje dat kindje Jezus wil spelen. De spelers worden gekozen uit het publiek, dus is het spannend wie dit jaar een engel of een koning zal
zijn. Voor kleding is gezorgd.

Gebedsweek

Kronieken
Overleden
Periode 5 november – 2 december
Er zijn geen meldingen

Het spel begint om 14.00 uur en het zal ongeveer een half uur duren. Natuurlijk
eten we na afloop beschuit met muisjes en is er een gepaste verrassing voor alle
kinderen.
Alle leeftijden kunnen komen kijken en genieten van dit eenvoudige spel door de
0 tot 4 jarigen.
Joke Beijk-Heemskerk

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
5 januari
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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

Kinderwoorddienst adventsproject

Liturgisch rooster

In de St. Agathakerk
De afgelopen zondagen hebben wij tijdens de kinderwoorddienst gewerkt aan een
adventsproject: wij hebben een kijkdoos gemaakt! Van buiten lijkt de kijkdoos op
een gewone, saaie doos, maar van binnen is het Kerstverhaal te bewonderen!

Kerstavond

Aankomende zondag, zondag 22 december, is de laatste kinderwoorddienst van
de advent. Dan gaan wij onze kijkdozen afmaken. Na de H. Mis kun je je kijkdoos
achterin de kerk bij ons komen ophalen.
Na Kerstmis is de eerstvolgende kinderwoorddienst
in de St. Agathakerk op zondag 2 februari.
Tot zondag!
Groetjes, Anika, Rianne en Sophie

Na een gezellige avond heeft de kerkenveiling het prachtige bedrag opgeleverd van € 59.036,- voor de St. Agathakerk! Een resultaat om trots op te zijn.
Bedankt iedereen!

Nachtmis

dinsdag 24 december 22.00 uur
celebrant pastoor R. Franken
m.m.v. Canticum Novum

Kerstmis

P.S.: er is nu een digitale versie van de adventskalender beschikbaar! Ga naar
www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl. Hier kun je de online adventskalender
vinden. De laatste dagen voor Kerstmis kun je met papa of mama iedere dag een
vakje openen. Achter het vakje zitten leuke filmpjes en gedichtjes over Kerstmis
en nog veel meer! Een aanrader dus!

St. Agatha kerkenveiling

Geboorte van de Heer
dinsdag 24 december 18.00 uur
Gezinsviering
celebrant pastoor R. Franken
m.m.v. Bollennootjes
Nachtmis in het Pools
dinsdag 24 december 20.00 uur

Kronieken
Overleden
20 november
Co Lieverse (82)
Willem Alexanderplein 24, Lisse
23 november
Leo van Rooyen (82)
Veldhuyzen van Zantenpark 15,
Lisse
25 november
Dora Koek (88)
Kanaalstraat 279, Lisse
1 december
Vanny van Wissen (65)
Lijsterbeslaan 22, Hillegom

woensdag 25 december 10.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
+ Iwan Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
2e Kerstdag
donderdag 26 december 10.00 uur
celebrant pastoor R. Franken
met mw. J. Loos + Cantors

Heilige Familie,

Jezus, Maria, Jozef
29 december 10.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
met mw. J. Loos + Cantors

Heilige Maria,

Moeder van God
Nieuwsjaarsdag
woensdag 1 januari 11.00 uur
celebrant pastoor R. Franken
met mw. J. Loos + Cantors

Openbaring des Heren
5 januari 10.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum

Doop van de Heer
Koffie / thee ná de eucharistieviering
zondag 5 en 19 januari en elke
dinsdagochtend in het Paus
Franciscus Huis.
Elke donderdag
en vrijdag in de
keuken van de
pastorie.

12 januari 10.00 uur
Doopfeest en Parenting Course
celebrant pastoor R. Franken
+ Iwan Osseweijer
m.m.v. Bollennootjes
2e zondag door het jaar
19 januari 10.00 uur
celebrant pastoor R. Franken
m.m.v. Projectkoor Gregoriaans
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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

Kerstavond

dinsdag 24 december 18.30 uur
Gezinsviering
celebrant diaken I. Osseweijer

Kerstnachtmis

dinsdag 24 december 22.30 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
Kerstsamenzangkoor

Kerstmis

woensdag 25 december 11.00 uur
celebrant pastoor R. Franken
m.m.v. Dames- en Herenkoor
Tweede Kerstdag
Kindje Wiegen
woensdag 26 december 11.00 uur

Heilige Familie,

Jezus, Maria, Jozef
29 december 11.00 uur
celebrant pastoor R. Franken
Samenzang
Nieuwjaarsdag
woensdag 1 januari 11.00 uur
celebrant pastor T. v. Eijk
Samenzang

Samenzijn met Kerst
Op Kerstavond 24 december om 22.30 uur organiseren wij
in de Heilig Hart kerk in de Zilk, een kerstsamenzijn met als thema “Ik wens jou”
Het kerstverhaal wordt verteld, afgewisseld door mooie liedjes, gezongen door
een speciaal samengesteld gelegenheidskoor met band.
Wij nodigen U van harte uit hierbij aanwezig te zijn, want wat is er mooier om
samen de kerstnacht te beleven en elkaar een warme en sfeervolle Kerst toe te
wensen. Heidi, Berry, Leonie, Michelle, Tineke en Marga
Toelichting en aanvulling door het pastoraal team:

Kerstnachtmis en Kerstsamenzijn in één viering
in de Zilk
Op Kerstavond, dinsdag 24 december, zal de Kerstnachtmis en het Kerstsamenzijn
voor het eerst in één viering plaatsvinden! Op deze wijze zal bijzonder Kerst gevierd worden op deze mooie avond. Dit betekent dat er zowel Kerstsamenzang
zal zijn als dat er Eucharistie gevierd wordt. We volgen de draad van de nachtmis
en van de samenzang. In het samenzijn wordt er sfeervol samen gezongen rondom
het Kerstverhaal. Vanuit het gebed aan de altaartafel zal de H. Communie uitgereikt gaan worden. Deze Kerstviering begint 24 december om 22.30 uur. U en al
uw familieleden en vrienden zijn van harte welkom!
Het pastoraal team

Openbaring des Heren
Nieuwjaarsreceptie
5 januari 9.30 uur
celebrant pastoor R. Franken
+ Iwan Osseweijer
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Doop van de Heer

12 januari 9.30 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
Samenzang
2e zondag door het jaar
19 januari 9.30 uur
celebrant pastor T. v. Eijk
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Kerst voor de kleintjes - en de grote kinderen
Dinsdagavond 24 december, Kerstavond, is er om 18:30 in de H. Hartkerk in De
Zilk weer een herdertjesviering. Om 18:30 willen wij met alle kleine en grote
kinderen, ouders, opa's en oma's en iedereen die er ook graag bij wil zijn, de
Kerstdagen gezellig en sfeervol inluiden. Net als vorig jaar is er weer een kinderkoortje en de kinderen mogen als ze willen als herder of engeltje verkleed naar de
kerk komen. Tot dan!!

Ik brand
een kaarsje……

Koffie/thee ná de
Eucharistieviering
Elke eerste zondag én elke derde
donderdag van
de maand in de Driekoningenkamer.
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17 november
Johanna Vink – van der Hoorn (91)
Parklaan 2A, Hillegom (WZC
Parkwijk)

voor:
Jou, mij en
onze familie!
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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

Nieuwjaarsreceptie op 5 januari

Liturgisch rooster

Op 5 januari, de eerste zondag na nieuwjaar, zal traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie in de St. Jozef en St. Martinuskerk plaatsvinden. Aansluitend op de Mis
van 11:00 uur (!) zal er gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten, de beste wensen
door te geven en met elkaar het glas te heffen op 2020. Graag nodigen wij u allen
van harte uit voor dit samenzijn!

Kerstavond

Met hartelijke groet, Lokale Commissie Hillegom

Komt u ook naar de nachtmis?
Vooraf aan de viering rond 22:10 uur zingt het Parochiekoor graag samen met u
een voorprogramma van bekende kerstliederen in de St. Jozef en St. Martinuskerk.
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!
U bent van harte welkom op 24 december
in de St. Jozef en St. Martinuskerk

Driekoningen in de Kinderwoorddienst
Voel je ook een koning voor een dag
We beginnen het nieuwe jaar bij de kinderwoorddienst feestelijk!
Zondag 5 januari vieren we namelijk met de kinderen Driekoningen, en dat is wel
heel speciaal. Wij nodigen u en uw kinderen uit om naar de Viering en Kinderwoorddienst te komen in de St. Jozef en St. Martinuskerk die gehouden wordt om
11.00 uur.
Misschien wordt uw kind dan wel de Caspar, Melchior of Balthazar van die dag!

De Raad van Kerken Hillegom organiseert op woensdag 18 december de jaarlijkse kerstsamenzang. Dit jaar zal het Haarlems gospelkoor "To the Point" in de St.
Jozef en St. Martinuskerk om 19.30 de samenzang opluisteren en wordt er een
overweging gegeven door ds. W. Zaagsma.

Overleden
6 november
Cornelis Leiten (92)
Buddenborgstraat 17, Hillegom
11 november
Trudy de Vos ( 49)
Buxushaag 12, Voorhout
25 november
Mark Janssen (48)
Meeuwenstraat 17, Hoofddorp

Kerstavond

dinsdag 24 december 20.30 uur
celebrant pastor T. v. Eijk
m.m.v. Dameskoor

Nachtmis

dinsdag 24 december 22.30 uur
celebrant pastor T. v. Eijk
+ Iwan Osseweijer
m.m.v. Parochiekoor

Kerstmis

woensdag 25 december 10.00 uur
celebrant pastor T. v. Eijk
m.m.v. Parochiekoor
Kindje Wiegen
woensdag 25 december 12.30 uur
2e Kerstdag
donderdag 26 december 9.30 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
+ Iwan Osseweijer

Heilige Familie,

Jezus, Maria, Jozef
29 december 9.30 uur
celebrant pastoor R. Franken
+ Iwan Osseweijer

Heilige Maria,

Samenzang Raad van Kerken

Kronieken

dinsdag 24 december 18.30 uur
Gezinsviering
celebrant kapelaan S. Kuik
met mw. E. Bruins

3e zondag door het jaar
Afscheidsviering pastoor R. Franken
26 januari 10.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Koorzang
St. Jozef en St.
Martinuskerk
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag + zondag.

Moeder van God
woensdag 1 januari 11.00 uur
Nieuwjaarsdag
celebrant kapelaan S. Kuik

Openbaring des Heren
+ Nieuwjaarsreceptie
5 januari 11.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant pastoor R. Franken
m.m.v. Parochiekoor

Doop van de Heer

12 januari 11.00 uur
Communicanten en Herdenkingsviering
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dameskoor
2e zondag door het jaar
19 januari 11.00
celebrant pastor T v. Eijk
+ Iwan Osseweijer
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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

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.

Come Home
Go Rome

Hartelijke groet, Lizette Romijn, Sophie Clemens en Anika Heemskerk

Jongerenbedevaart
4-6

29

7

september

september
2019

2019

Brielle
Jongerendag

oktober
2019

Banneux
Jongerenbedevaart

10

21
september

13
oktober
2019

2019

Jongerenprogramma

november

8

2019 - 2020

2019

december
2019

9
februari

8

2020

maart
2020

5
april
2020

10
mei

26 april - 2 mei 2020

2020

Landelijke jongerenbedevaart naar

Rome

28
juni
2020
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19-25 juli 2020

Come Home Go Rome
Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020
Voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
Prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!)
Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim
Contact: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel.
043-3215715
Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim
Meer info: zie website jong katholiek

Lisse - Hillegom - De Zilk

Hoofdstraat 72-74 HILLEGOM Tel. 0252-515608
www.roelandjuweliers.nl
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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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Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

Sinds 1902

Wil je ook adverteren in de Wil'skracht?
Wij plaatsen de advertenties elke editie opnieuw in ons
parochieblad.
Wij kunnen dus rekening houden met je wensen.
Vraag naar de mogelijkheden: wil'skracht@rkwb.nl

Grafmonumenten
& Urnen

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

Heereweg 21
2161 AC Lisse
0252 - 413 213

persoonlijk
betrokken
stijlvol
www.vanderputtenendunweg.nl

grafmonumenten

ALS KWALITEIT TELT

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

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

