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

Parochiekerken
St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330
seclisse@rkwb.nl
Eucharistievieringen:
Zondag
10.00 uur
Maandag
19.30 uur
Dinsdag, Donderdag en
Vrijdag
9.00 uur
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
Na de wederom fraai verzorgde Heilige Missen rondom Kerst en Oud & Nieuw,
zijn er diverse punten vermeldenswaardig en komen er ook in het Nieuwe Jaar
weer de nodige zaken aan de orde die uw aandacht verdienen:
1) Allereerst wil ik namens het bestuur alle vrijwilligers hartelijk bedanken die
ervoor gezorgd hebben dat we met de Feestdagen genoten hebben van mooi
versierde en lekker verwarmde kerken, waar ook fraai gezongen en gepreekt werd.
2) Daarnaast nemen we al op 26 januari afscheid van pastoor Franken. Op pagina 3 schrijft hij hier zelf over en op pagina’s 5 en 6 kunt u het interview lezen dat
wij als redactie met hem gehouden hebben. Komt allen naar zijn afscheid op 26
januari in Hillegom !!
3) Op de voorpagina van deze editie kunt u ons nieuwe Logo bewonderen. Op
pagina 6 kunt u lezen hoe we tot deze keuze zijn gekomen en hiermee mede gestalte geven aan het feit dat we als Willibrordus parochie nu 10 jaar bestaan !!
4) Ook kunnen we u blij melden dat we als bestuur weer compleet zijn. André
Smit uit Hillegom is in december toegetreden als vice-voorzitter. Van harte welkom, André !!
5) Ook zijn we erg verheugd te kunnen schrijven dat we hard bezig zijn het orgel
in de St. Jozef en St. Martinuskerk te vervangen. Alleen een Bisschoppelijke
Machtiging is nog nodig om het proces af te kunnen ronden.
6) Ook dit jaar zijn weer veel vrijwilligers actief om de Actie Kerkbalans tot een
succes te maken. Geef allemaal gul zodat we in staat zijn ons Erfgoed door te geven.
Op pagina’s 10 en 16 leest u meer !!
7) Verder staan er ook weer veel activiteiten gepland voor het Nieuwe Jaar, maar
daarover brengen we u graag in de volgende edities op de hoogte.
Een Gezegend en Verrijkend 2020 gewenst !
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Kopij voor de editie van de Wil'skracht voor de Veertig Dagentijd, die zal
doorlopen t/m 5 april, ontvangen we graag uiterlijk op 3 februari via:

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

2

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Het woord is aan.. onze Pastoor!
Afscheid nemen is een beetje doodgaan.
Wat is het moeilijk: loslaten. ‘Partir c‘est mourir un peu’ zeggen de Fransen. Ik
ken weinig spreekwoorden die het beter weergeven. Afscheid nemen is een
beetje van binnen doodgaan. Loslaten waar je aan gehecht bent. Natuurlijk, het
hoort bij het leven. Vanaf dat we kind zijn, doen we niet anders. Niets blijft hetzelfde, alles verandert voortdurend. Maar toch. Het loslaten van vertrouwde
gezichten, lieve mooie mensen, die samen in Hillegom, de Zilk en Lisse de parochiegemeenschappen vormen, het valt niet mee. Inderdaad ‘Partir c‘est mourir un
peu’.

In dit blad onder meer.....
4
5
6
7
8
10
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Interview pastoor Franken
In het uur van onze dood
Nieuw Parochie Logo
Maria Lichtmis
Parenting Course
Kerkbalans
Agathafeest

Veel leesplezier!

Waar is de tijd gebleven?
Waar is de tijd gebleven? De jaren zijn voorbijgevlogen alsof het maanden zijn.
Ruim elf en een half jaar heb ik pastoor in de Bollenstreek mogen zijn. Gelukkig
heeft het bisschop gezorgd voor continuïteit in de persoon van pastoor Bosma. Hij
wordt per 1 maart 2020 uw pastoor. Met vertrouwen laat ik mijn taak los en draag
ze aan deze collega over. Ik hoop dat u met zijn allen hem snel het gevoel geeft
dat hij welkom is. Gelukkig blijven diaken Osseweijer en kapelaan Kuik als gewaardeerde pastorale beroepskrachten werkzaam in de parochie. Zij zullen samen
met pastoor Bosma het pastorale team vormen en ik heb daar een goed gevoel bij.

Terug naar het dorp van mijn jeugd.

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

Zoals u in de vorige Wilskracht kunt lezen, word ik per 1 maart pastoor in de
Augustinus parochie (Katwijk, Oegstgeest, Wassenaar en Voorschoten.) Een parochie die vele malen groter is dan de H. Willibrordusparochie. Heel bijzonder is
voor mij dat ik ook pastoor wordt in Voorschoten, het dorp van mijn jeugd. Ik ga
in de loop van februari op de pastorie in Katwijk wonen.

Met vertrouwen naar de toekomst.
Wat zal de toekomst brengen? U en ik weten dat (gelukkig) niet. Maar we mogen
er met vertrouwen naar kijken, denk ik. Omdat we veilig zijn bij God, uit wiens
hand geen mens kan vallen. Ook naar de toekomst van de H. Willibrordusparochie
kijk ik met vertrouwen. Want er is hier nog zoveel vitaliteit in de parochie, zeker
als je het vergelijkt met sommige parochies elders in het bisdom. Er is een enorme
inzet van vrijwilligers. Je merkt het steeds weer: de parochie gaat mensen aan het
hart. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. En het geeft vertrouwen voor de toekomst.
Zolang mensen zo hard voor hun kerk lopen, kan het toch niet fout gaan. Als we
maar voor ogen blijven houden dat de parochie niet om onszelf draait. U en ik,
we hebben het geloof, onze parochie, onze kerk gekregen van de generaties voor
ons. We hebben het geloof gekregen om het weer door te geven. En dat laatste is
misschien nog nooit zo ingewikkeld geweest als in onze tijd.
Gelukkig krijgen we daar steeds meer hulp bij. Voor mij is dat ook een teken dat
de Heilige Geest in deze tijd actief blijft. Een hele concrete hulp is het boek ‘Als
God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei’ van Fr. James Mallon.
(ISBN 978-94-9209-377-6) We hebben dit boek het afgelopen jaar met het pastorale team, het parochiebestuur en de lokale commissies gelezen. Het biedt een hele
praktische hulp bij de vraag hoe we in de toekomst kerk kunnen zijn.
We mogen daarom vertrouwen dat God de kerk hier zal zegenen. Ik geloof vast
in die zegen. De kerk vormt Zijn bezit. Hij heeft het aan ons toevertrouwd om er
iets van te maken. Dat is een hele mooie taak. Moge God u allemaal in de toekomst
veel kracht en uithoudingsvermogen geven voor dit belangrijke werk. Ik wil zeker
ook ieder van u zeer hartelijk bedanken voor de samenwerking en de mooie jaren
die we samen mochten beleven. Hopelijk wilt u voor mij blijven bidden. Ik blijf
voor u allen bidden.
Pastoor Franken
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De cirkel is rond.
Pastoor Franken keert terug naar de plaats waar hij is opgegroeid.
In De Wil’skracht van december werd bekend gemaakt dat pastoor Franken per
1 maart 2020 benoemd is tot pastoor van de parochie H. Augustinus in Katwijk,
Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. Ruim 11 jaar was de pastoor werkzaam
hier in de Bollenstreek, in Lisse, Hillegom en De Zilk. ,,Die jaren zijn omgevlogen,
’’ zegt de pastoor, ,,wat aangeeft dat ik het hier naar mijn zin gehad heb. Ik heb
hier altijd met veel plezier gewerkt, ben met veel leuke mensen in contact gekomen.
Maar ik sta nu ook open voor een nieuwe werkkring en een nieuwe uitdaging.’’
Helemaal nieuw is de omgeving waar hij per 1 maart gaat werken niet, want de
pastoor is opgegroeid in Voorschoten. En hoewel dat niet zo ver verwijderd is van
De Bollenstreek, was de streek hem 11 jaar geleden niet echt bekend. ,,Ik ben in
mijn jeugd wel eens in De Keukenhof geweest, maar dat heeft weinig indruk gemaakt. Al die bloemen, ik wilde liever riddertje spelen.’’ Op 1 juli 2008 verhuisde
de pastoor naar deze regio en nam hij zijn intrek in de pastorie aan de Heereweg
in Lisse. ,,Ik had daarvoor o.a. ook in Hoogvliet gewerkt en in vergelijking daarmee
vond ik dat alles lekker compact was. Ik kon – als ik dat zou willen – elke kerk per
fiets bereiken. En in Lisse zelf kon ik te voet al mijn boodschappen doen.’’
Wat de pastoor nog meer opviel in zijn nieuwe werkkring was de positieve houding. In de jaren voor zijn komst was er veel gebeurd in Lisse, maar de mensen
lieten nu een houding zien van: Dat laten we achter ons. ,,En er waren diverse
werkgroepen van vrijwilligers die zeer actief waren. En dat nog altijd zijn.’’
Het was om meer dan een reden prettig dat er al zoveel gebeurde, want er kwamen
kort na het aantreden van de pastoor veranderingen in de samenstelling van de
parochies. Lisse, Hillegom en De Zilk fuseerden tot de Heilige Willibrordusparochie, er kwam een pastoraal werker, Iwan, die later gewijd werd als diaken Iwan
Osseweijer en een kapelaan, Stefan Kuik. Samen met de pastoor ontstond er al
snel een sterk pastoraal team. Er kwamen nieuwe bestuursleden en nieuwe vrijwilligers. ,,Natuurlijk liep niet altijd alles in een keer goed, maar na verloop van
tijd werden problemen ook weer opgelost. Ik denk wel dat ik een goed werkende
organisatie achterlaat.’’
Eigentijdse preken
Een pastoor heeft vele taken, maar de belangrijkste is wellicht het voorgaan in de
eucharistie en daarbij het houden van een preek. Die preken waren anders dan de
parochianen gewend waren, eigentijdser wellicht en regelmatig werd een lied van
Marco Borsato aangehaald. Is de pastoor een fan van Marco. ,,Niet echt,’’ lacht de
pastoor, ,,maar deze tekst spreekt mij bijzonder aan.’’ De pastoor, die zegt dat hij
niet muzikaal is, houdt er wel van om naar muziek te luisteren. Daarnaast leest
hij veel, in het Nederlands maar bijvoorbeeld ook in het Engels en Frans.
Natuurlijk ziet de pastoor ook dat de kerk in de laatste tijd minder vol is geworden. ,,Dat wil niet zeggen dat het geloof minder is. Op allerlei manieren verdiepen
mensen, jong en oud, zich in de zin van ons bestaan. Hier in onze parochie zijn er
diverse kleine groepen, die regelmatig bij elkaar komen en praten over geloofszaken. Daarnaast worden de moderne media benut – denk aan onze Facebookpagina en Twitter – waardoor we mensen kunnen bereiken. Dat heeft zeker effect. Nee,
ik ben niet pessimistisch over de toekomst van deze parochie.’’
De benoeming in de nieuwe parochie was bij pastoor Franken in mei al bekend.
Hij heeft dit lang geheim moeten houden en dat was niet altijd even makkelijk.
Maar gelukkig ligt dit nu achter hem. ,,Ik heb al kennis gemaakt met de nieuwe
parochie, ik heb de kerken gezien en ik heb mijn nieuwe onderkomen in de pastorie van de Johannes de Doper (in Katwijk) bekeken. Daar moet nog wel het een
en ander aan opgeknapt worden, maar het wordt mooi. Dat ik in Katwijk ga wonen,
spreekt mij zeker aan. Lekker met de hondjes naar het strand, heerlijk. En ik heb
ook al een supermarkt ontdekt.’’ In de nieuwe parochie komen diverse nieuwe
ontwikkelingen, die niet altijd even eenvoudig zullen zijn. ,,Ik neem mijn ervaring
vanuit de Willibrordusparochie mee, zowel de positieve als minder positieve ervaringen. Op basis daarvan hoop ik de juiste rol te kunnen spelen.’’ Wat de pastoor
ook meeneemt zijn de al eerdergenoemde small communities, zoals de Alfa groep
en McFaith. ,,Ik hoop die zeker te kunnen introduceren.’’
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Het afscheid zal de pastoor en de parochianen zeker niet onberoerd laten. In die
11 jaar is er een krachtige band ontstaan. Maar natuurlijk zal hij niet vergeten
worden, als is het alleen maar vanwege de vele boekjes die hij in de loop der jaren
geschreven heeft. ,,Op die manier heb ik kennis kunnen delen met velen.’’ De
pastoor heeft voor ons, wij die achterblijven een krachtige boodschap: Probeer het
geloof op een leuke manier door te geven. Doe niet alles, maar doe wat je doet goed.
De afscheidsviering voor pastoor Franken zal plaatsvinden op zondag 26 januari om 10.00 uur 2020 in de St Jozef en St Martinuskerk in Hillegom.
De installatie in de nieuwe parochie zal plaatsvinden op 8 maart 2020 om 11.00
uur in de H. Willibrorduskerk in Oegstgeest

In het uur van onze dood (slot)
Maar 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? Vorige keer liet ik Henri Nouwen vertellen hoe loslaten betekent dat je je laat opvangen
door God.
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)

De dood transformeren.
Hetzelfde vertrouwen vinden we bij Dietrich Bonhoeffer. Hij was een Duitse dominee die deelnam aan het verzet tegen Hitler. Een paar dagen voor het eind van
de tweede Wereldoorlog werd hij door de Nazi’s geëxecuteerd.
Jaren eerder had hij in een preek het volgende gezegd over doodgaan.
“Het maakt niet uit of we jong of oud zijn. Wat zijn twintig of dertig jaren in Gods
ogen? En wie van ons weet hoe dichtbij hij of zij al bij dat einddoel is? Jongeren
zowel als ouderen moeten bedenken dat het leven pas echt begint als het hier op
aarde eindigt, en dat alles wat zich hier voordoet niet meer is dan de proloog
voordat het doek opgaat.
Waarom zijn we zo bang als we aan de dood denken? De dood is alleen maar een
verschrikking voor degene die leven in schrik en angst voor de dood. De dood is
niet ongetemd en verschrikkelijk, als we maar kalm vasthouden aan Gods Woord.
(…) De dood is mild, de dood is zacht en goedaardig en wenkt ons met hemelse
kracht, als we ons maar realiseren dat de dood de poort is naar ons thuisland (…)
het eeuwigdurende koninkrijk van vrede.(…) De dood is hel en nacht en kou, als
hij niet getransformeerd wordt door ons geloof. Dat is juist zo fantastisch, dat we
de dood kunnen transformeren.” (Geciteerd in Eric Metaxas, Dietrich Bonhoeffer,
Pastor, martelaar, profeet, spion. Heerenveen 2012, blz. 563)

Conclusie.

Leven in de hemel is "bij Christus zijn". (Catechismus van de Katholieke Kerk no.
1025, hierna CCC). Sterven is vertrouwen dat Hij mij op zal vangen.
De beste reden om naar de hemel te verlangen, wordt brilliant samengevat door
Fulton Sheen. “De hemel is het perfecte leven, de perfecte waarheid en de perfecte liefde. Ik ben niet bang dat ik naar de hel zal gaan; Ik ben alleen bang dat ik de
goddelijke liefde zal verliezen welke Christus is. De reden waarom ik naar de
hemel wil gaan is dat ik bij de liefde wil zijn.” (Fulton J.Sheen, Your Life is Worth
Living, blz. 318)
Pastoor Franken

De Bestemming,
Laat me zien
Waar ik voor leef
Laat me voelen
Wat ik geef
Één moment zodat ik weet
Dat alles niet voor niets is
Dat alles niet voor niets is
Geweest.
O ik kan maar niet bevatten,
waar en waarom ik hier ben.
Zoekend naar een antwoord op een
vraag die niemand kent
Moet ik dan blind geloven,
dat het zo z’n reden heeft.
Dat geen mens mij kan vertellen
waarom ik dit leven leef.
En dat alles hier dus neerkomt
Op vertrouwen.
Marco Borsato
Tekst John Ewbank

Wat vooraf ging
De vorige keren beschreef ik hoe een
Amerikaanse kardinaal, kardinaal
Joseph Bernardin, zijn ziekte en doodgaan beleeft. Hij werd daarin erg geholpen door Henri Nouwen die hem
hielp de dood als een vriend te zien.
We zijn maar tijdelijk op deze wereld.
Dat weten we allemaal. Maar we willen er niet aan.
Er zit in me een verlangen naar een
geluk dat blijft en dat groter en beter
is dan alles dat ik hier tegenkom. Ik
vermoed dat iedereen diep van binnen dit verlangen kent. Wat als het
moment van mijn dood het moment
is dat ik God ontmoet? En als op dat
moment al mijn diepe verlangens
vervuld worden? Zou dat ons helpen
minder bang te zijn voor de dood?
Wanneer je echt van iemand houdt,
dan wil je dat dit nooit ophoudt. Liefde zegt: “Voor mij ben je niet dood.
Voor mij, in mij, zul je altijd voortleven. In mijn hart leef je voort. ”Als wij
mensen dat al zeggen, zou God dat
dan niet zeggen?"
“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.
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Nieuw logo voor de parochie !
10 jaar geleden vaardigde de toenmalige bisschop van Rotterdam een decreet uit
waarin onder andere stond: “Met ingang van 1 januari 2010, hoogfeest van de
heilige Maria, Moeder van God, voeg ik samen de parochies H. Hart van Jezus te
De Zilk, St. Jozef en St. Martinus te Hillegom en Lissese parochiegemeenschap
St. Agatha te Lisse en richt ik in hetzelfde territorium één nieuwe parochie op die
hierbij de naam of de titel “H. Willibrordus” krijgt.
Dit betekent dat onze parochie afgelopen 1 januari haar 2de lustrum vierde! Bij
een nieuwe parochie hoort ook een nieuw zegel (in de vorm van een stempel).
Hiermee worden sinds mei 2010 officiële documenten, zoals bijvoorbeeld huwelijksformulieren en doopbewijzen, bekrachtigd.
Dit zegel is eigenlijk sinds die tijd ook als logo voor de parochie gebruikt. Herkenbaar werd het zeker, maar het bleef als logo niet echt sprekend en al zeker niet
hedendaags en aantrekkelijk.
Al lange tijd leefde het verlangen om tot een nieuw en sprekend parochielogo te
komen. Op initiatief van het pastoraal team is in overleg met het parochiebestuur
de heer Steven van der Kwartel van grafisch ontwerpbureau “Bovenwijs” gevraagd een nieuw logo te ontwerpen.
Samen met vertegenwoordigers van de lokale commissies zijn we een aantal
maanden met elkaar in gesprek gegaan over vragen als: wie zijn we als parochie?
Wie willen we zijn? Hoe ziet onze parochie er uit? Wat onderscheidt ons van andere parochies en hoe ziet de omgeving eruit waarin de parochie zich bevindt?
Na veel brainstormen, kritische vragen, prettige discussies en bekijken van
voorstellen zijn we tot een sprekend, kleurrijk, open en eigentijds logo gekomen.
Naast het beeld zelf willen we u graag laten zien waaruit dit logo bestaat.
Uiteraard is er natuurlijk de naam van de parochie “H. Willibrordus”. Hij is de
patroonheilige waaraan onze parochie sinds 2010 is toegewijd.
In het beeld komt het kruis duidelijk naar voren. Als christelijke gemeenschap
staat Christus centraal. In de geloofsbelijdenis die we iedere zondag staande uitspreken of zingen, zeggen we van Hem dat Hij Gods Zoon is, dat Hij is gekruisigd,
gestorven en begraven en de derde dag is verrezen uit de doden. Dát is de kern
van ons geloof. Dit is ook de boodschap die de heilige Willibrordus ons verkondigde toen hij in de herfst van 690 bij Katwijk aan land kwam. Net als Maria en
de andere heiligen wijst hij naar Jezus. Daar is redding, daar is vreugde, daar is
de ultieme liefde.
"Daar is hoop. Of zoals Paulus dit schrijft in zijn 1ste brief aan de christenen in
Korinte : "Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot,
voor de heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel
als heidenen, is Hij Gods kracht en Gods wijsheid." (1 Kor. 1, 23-24)"
Willibrordus handelde niet uit eigen beweging alleen! Hij wist zich hiertoe geroepen en ondernam tot twee keer toe een lange en moeilijke tocht naar Rome om de
bisschop van Rome, Paus Sergius II, te vragen om zegen over zijn missiewerk.
Tijdens zijn laatste bezoek aan Rome wijdde de paus hem tot aartsbisschop van
de Friezen. Zo werd hij de eerste bisschop van Utrecht.
Het kruis in ons parochielogo is dan ook niet zomaar een kruis, maar de twee
ringen maken het tot een kruisstaf. Dit is van oudsher, ook in de iconografie
(beeldkunst), de staf geweest die aartsbisschoppen gebruikten. De staf verwijst
naar het herderschap van pionier Willibrordus die hier kwam evangeliseren. En
nu wordt van ons gevraagd om op zijn voorspraak te evangeliseren. Het op weg
gaan en mensen ontmoeten die we op de weg van de Heer mogen wijzen vind je
in die zin dan ook terug in het logo. Het is ook een kruispunt, waarop we elkaar
en de Heer ontmoeten. Als ons levenspad de Heer kruist, die Weg, Waarheid en
Leven is, kunnen er wonderen gebeuren.
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De bisschopsstaf in het logo verbindt ons niet alleen met elkaar als parochiegemeenschap in Lisse, Hillegom en De Zilk, maar ook is het een teken van onze
verbondenheid met ons Bisdom en met de Wereldkerk waar wij een onderdeel
van zijn.
Tenslotte komt in de kleuren ook iets terug van de plaats van onze parochie. We
zien het groen van het onontgonnen maar wel vruchtbare land (missionering) en
het geel, het rood en het blauw van de bollenvelden in bloei. Daarnaast staat het
blauw ook voor de nabije zee; via de zee kwam Willibrordus hier aan land om de
missionering te beginnen.
Rob van Reisen & Diaken Iwan Osseweijer

Maria Lichtmis
Maria Lichtmis is de populaire naam voor het feest van de ‘Opdracht van Christus’ in de Tempel. In de Tempel wordt Jezus door Maria en Jozef opgedragen
(toegewijd) aan God. Het wordt op 2 februari gevierd, op de 40e dag na Kerstmis!
Aan het begin van de mis vindt een processie met gezegende kaarsen plaats. Maria
Lichtmis is, anders dan de naam doet vermoeden, in eerste instantie een Christus-feest. Het gaat om de openbaring van Christus als 'het Licht dat voor alle volkeren
straalt'. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat
de lichtprocessie tijdens de mis van die dag als een huldeblijk aan de Moeder Gods
werd beschouwd, heeft het feest van 2 februari in het Nederlandse taalgebied de
naam Maria Lichtmis gekregen. In het tweede hoofdstuk van Lucas staat hoe Maria
en Jozef in de tempel een zekere Simeon aantroffen. Deze 'vrome en rechtvaardige man' had een openbaring van God ontvangen waarin hem beloofd werd dat
hij niet zou sterven voordat hij met eigen ogen de Messias zou hebben gezien.
Toen hij de veertig dagen oude Jezus zag, besefte Simeon dat de aan hem gedane
belofte werkelijkheid was geworden. Simeon zegende Jezus en Maria. Tot Maria
zei hij: “Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal
een omstreden teken zijn. Ook door uw ziel zal een zwaard gaan – en zo zal onthuld
worden wat er in veler harten omgaat”.
Maria en Jozef treffen in Jeruzalem ook de profetes Hanna aan, een 84-jarige weduwe. 'Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vasten en
bidden', schrijft Lucas. Ook Hanna herkent in Jezus de langverwachte Redder van
Israël.
De mis begint met de zegening van kaarsen en een plechtige lichtprocessie. Deze
staat symbool voor de intrede van Christus, het Licht der Wereld, in de Tempel
van Jeruzalem.
Blasiuszegen bij Maria Lichtmis
De Blasiuszegen wordt in katholieke kerken ieder jaar gegeven rond 3 februari.
Volgens een middeleeuwse traditie is dit ritueel vooral bedoeld ter voorkoming
van keelaandoeningen en andere kwalen. Deze zegen is vernoemd naar de heilige
Blasius die in de 4e eeuw leefde. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot
bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van
zijn geloof in Christus zou hij na vele gruwelijke martelingen zijn onthoofd. Het
meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor zijn marteldood een jongetje
genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten
grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen.
Rond 3 februari, de liturgische feestdag van Sint-Blasius, wordt in veel katholieke
kerken na de eucharistieviering de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te
ontvangen. De priester of diaken houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde
kaarsen in Andreaskruisvorm verbonden onder de kin van de gelovigen. De bedienaar bidt dan: 'Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van
keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest'.
Dat de Blasiuszegen met kaarsen wordt verricht is afkomstig van het middeleeuwse gebruik om frequent kaarsen aan Sint-Blasius te offeren. Dit zou teruggaan op
de legende van een vrome vrouw die de gevangengenomen bisschop Blasius
dagelijks in de kerker opzocht, hem te eten gaf en van een kaars voorzag. Blasius
zou de vrouw gevraagd hebben hem ook na zijn dood kaarsen te blijven schenken.
Als beloning zou de vrouw tegen ziekte gevrijwaard blijven.

Berkhout
Woord- en communievieringen:
zaterdag 10.30 uur - 1 en 15 februari

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
zondag 10.00 uur: 2 en 16 februari
1 maart

Parkwijk
Eucharistieviering:
woensdag 19 februari - 10.30 uur
celebrant kapelaan S. Kuik

Ik brand
een kaarsje……
voor onze
vrijwilligers...
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis;
kom eens gezellig langs!

Prince/Princess Foundation
Prince/Princess Foundation is een non-profit organisatie die met behulp van
vrijwilligers kinderkleding maakt en die verstuurt naar de allerarmste kinderen
ter wereld.
Een groep vrijwilligers komt regelmatig in de Stal op de Kaag bij elkaar voor het
goede doel. Zij hebben de vrijwilligersprijs van de gemeente Teylingen ontvangen.
Op dinsdagochtend 11 februari om 10.00 uur, zal Mw. Liz Wassenaar tijdens de
inloop koffieochtend uitleg geven en fotomateriaal laten zien over deze stichting.

Gezins
ontmoeting
Met andere ouders nadenken en
praten over opvoeding? Volg dan
de Parenting Course!

U bent van harte welkom in het Paus Franciscus Huis.

I am in love with a church girl
Op 14 februari is het valentijnsdag. Tijd voor een romantische film in het Paus
Franciscus Huis.
We kijken naar I am in love with a church girl. Miles is een ex-crimineel die alles
probeert te doen om op het rechte pad te blijven. Zijn trouw aan zijn oude maten
lijkt hem fataal te worden. Dan ontmoet hij het meisje van zijn dromen. Dat Vanessa een echte ‘church girl’ is, heeft een grote invloed op zijn leven. Zij strijden
om trouw aan elkaar en aan God. Een mooie en inspirerende film!
U bent op 14 februari van harte welkom in het Paus Franciscus Huis waar de deur
om 19.15 uur opengaat. We beginnen om 19.30 uur.

Wat is de Parenting Course?
In tien inspirerende ochtenden wissel je ervaringen uit en denk je na over opvoeding.
Met praktische voorbeelden en handige tips ga je aan de slag met de (lastige)
uitdagingen van het ouderschap. We kijken eerst een stukje film, daarna gaan we in
kleine groepjes in gesprek over het thema.

De thema’s zijn:
1. Basis: Gezin, werk, maatschappij: wat is de rol van het gezin?
2. Behoeften: Ontdekken van liefdestalen: welke talen spreken jullie?
3. Grenzen: Ontwikkelen van vrijheid: waar ligt de grens?
4. Relaties: Communicatie en sociale vaardigheden: hoe houden we het gezellig?
5. Ruimte: Geloofsopvoeding: wat zijn jullie normen en waarden?

Voor wie?
De Parenting Course is voor ouders die één of meerdere kinderen mogen opvoeden in
de leeftijd van 0 -10 jaar. Elke opvoeding is uniek en jouw rol als opvoeder is net zo
uniek. De Parenting Course legt geen normen op. Je krijgt tools aangereikt om over
onderwerpen na te denken en jullie visie op opvoeden verder te ontwikkelen.

Praktische informatie:
Start op zondag 9 februari 2020. De overige data zijn: 8 maart, 26 april, 24 mei en 14
juni. De data vanaf juli worden later gecommuniceerd. De ochtenden vinden plaats in
het Paus Franciscus Huis, Heereweg 271 in Lisse (naast de St. Agathakerk).

Programma:
10:00 uur
11:00 uur
11:30 uur
12:30 uur
13:00 uur a 13:30 uur

Eucharistieviering in de St. Agathakerk
Koffie, thee en limonade
Start programma’s ouders en kinderen
Lunch
Afsluiting

Voor de kinderen van 0-4 jaar is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een
crèche, ook tijdens de Eucharistieviering. Voor kinderen vanaf 5 jaar is er vanaf 11:30
uur een programma in een groep met leeftijdsgenoten. Tieners zijn ook welkom.

De ochtenden zijn kosteloos. Aanmelden
(via sec@rkwb.nl) is fijn maar ook zonder
aanmelding van harte welkom.
Aanwezigheid bij alle ochtenden heeft de
voorkeur, losse bijeenkomsten bijwonen is
ook mogelijk.
Voor meer informatie kun je diaken Iwan
Osseweijer mailen: diaken@rkwb.nl.
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Parenting Course
De Gezinsontmoeting op 9 februari 2020 start 10.00 uur in de St. Agathakerk. Voor
meer informatie kun je diaken Iwan Osseweijer mailen: diaken@rkwb.nl of aanmelden via: sec@rkwb.nl.
10.00 uur Eucharistieviering in de St. Agathakerk
11.00 uur Koffie, thee en limonade
11.30 uur Start programma's ouders en kinderen in het Paus Franciscus Huis,
Heereweg 271, Lisse
12.30 uur Lunch
13.00 à 13.30 uur Afsluiting
Data: 9 februari, 8 maart, 24 mei, 14 juni (vervolgdata komen nog)

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Projectkoor Gregoriaans
St. Agathakerk
Op maandagavond 3 februari 2020 gaat – bij voldoende deelname – het volgende en tevens laatste Project Gregoriaans van dit seizoen alweer van start.
In zeven repetities van 1 ½ uur zullen, onder leiding van Fabian Haggenburg, de
Gregoriaanse gezangen worden voorbereid, die op zondag 29 maart 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.

Week van Gebed voor de eenheid
De Raad van Kerken Lisse begint ook het nieuwe jaar weer met een Gebedsweek.
De openingsdienst is op zondag 19 januari a.s. om 19.00 uur in de St. Agathakerk,
Heereweg 273. Deze gebedsdienst wordt gezamenlijk geleid door voorgangers
van de deelnemende kerken van de Raad van Kerken Lisse.
Het thema is “Buitengewoon”, geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt.
Speciaal voor deze gelegenheid is een oecumenisch koor gevormd. Zij hebben de
afgelopen weken een aantal Taizé-liederen ingestudeerd, waardoor de samenzang
een prachtige verdieping zal krijgen. Na de dienst is er koffie en gelegenheid tot
ontmoeting en een goed gesprek. Het thema “Buitengewoon” wordt voortgezet
in de daarop volgende gebedsdiensten:
maandag 20 januari
dinsdag 21 januari
woensdag 22 januari
donderdag 23 januari
vrijdag 24 januari
zaterdag 25 januari

19.30 uur in het Witte kerkje, Prinsessestraat 1, Lisse
19.30 uur in de Pauluskerk, Ruishornlaan 31, Lisse
19.30 uur in de St. Agathakerk, Heereweg 277, Lisse
19.30 uur in De Poort, Jozef Israëlsstraat 11, Lisse
19.30 uur in de Pauluskerk, Ruishornlaan 31, Lisse
19.30 uur in dorpshuis De Meerkoet,
Krabbescheerstraat 1, Lisserbroek

U bent van harte welkom en u kunt genieten van de gelegenheid om in verschillende kerken met verschillende mensen nader tot elkaar en tot God te komen.
De Week van Gebed voor de eenheid daagt ons uit om te streven naar meer dan
het gewone.
Met hartelijke groet,
John Hazelaar
secretaris Raad van Kerken Lisse
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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

Gebedsweek

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

Maria Lichtmis

zaterdag 1 februari 19.00 uur
Blasiuszegen
Herdenkingsviering
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectum Angelorum
5e zondag door het jaar
zaterdag 8 februari 19.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectum Angelorum

Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk
De (meer)waarde van de Kerk wordt zichtbaar waar mensen God ontmoeten tijdens inspirerende vieringen en omzien naar elkaar vanuit de liefde die wij van
God ontvangen.
Zo raakt de actie Kerkbalans aan onze roeping als christenen. Deelname aan de
actie Kerkbalans is een gift aan de kerk als gemeenschap van gelovigen die
geïnspireerd door het evangelie, daden van liefde doen. Een gift aan de kerk is
daarmee een gift aan God! U doet dit jaar toch ook mee?
De actie Kerkbalans gaat 18 januari van start. Uw gift is meer dan welkom. De
kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, en ook het pastoraal team,
missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Geeft u om de kerk? Doe
dan mee met de actie Kerkbalans. Handig zijn automatische bijdragen per maand
of kwartaal. 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, klein of groot, ieder naar eigen vermogen.

Carnaval Mis

zaterdag 15 februari 19.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Actaea en Pretnoten
7e zondag van het jaar
zaterdag 22 februari 19.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectum Angelorum

Kinderkerk in de Engelbewaarderskerk
Kom eens langs

Kronieken
Overleden
Er zijn geen meldingen

Het is belangrijk dat jonge gezinnen elkaar ontmoeten, ook in de kerk. Samen
vormen we de gemeenschap van de toekomst. Maar ook opa’s en oma’s met
kleinkinderen zijn van harte welkom. Samen met de kinderen naar een Bijbelverhaal luisteren, er spelenderwijs over nadenken. Naast een vertelling met het
verteltheatertje, een kleuterlied, gebed, het kruisteken en een kleuteractiviteit,
beginnen we met heel veel kaartjes branden. Iedereen is welkom op zondag 19
januari en zondag 16 februari, van 10.30-11.00 uur.
We sluiten af met koffie en limonade.
Tot dan.
Werkgroep Peuter/Kleuterkerk

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
1 februari
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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

Vaandel Sint Agatha

Liturgisch rooster

Op zondag 9 februari vieren we in de
St. Agathakerk het feest van onze patrones.

2e zondag door het jaar
19 januari 10.00 uur
celebrant pastoor R. Franken
m.m.v. Projectkoor Gregoriaans

Het nieuwe vaandel met haar afbeelding en haar relikwie zullen we meedragen bij de aanvang van de viering.

Gebedsweek

Sinds 1461 heeft Lisse een kerk met St.
Agatha als patrones.
Bidden we op voorspraak van St. Agatha dat onze kerk nog lang een baken
mag zijn in onze Bollenstreek en een
plaats waar veel mensen God mogen
ontmoeten.

voor de eenheid van Christenen
19 januari 19.00 uur
celebrant pastoor R. Franken
kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Taizé koor

Oecumenische viering
woensdag 22 januari 19.30 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Caeli

Maria Lichtmis

Kronieken
H. Doopsel
8 december
Merle van Kesteren
Hobahostraat 9 Lisse
Julius Wiese
Polanen 4 Nieuw-Vennep
Overleden
7 december
Miep Bakker-Verbij (92)
Berkhoutlaan 15 Lisse
14 december
Ria Schrama-Vermolen (81)
Hobahostraat 6 Lisse
17 december
Theodorus van Werkhoven (101)
Rustoord 108 Lisse

Kinderwoorddienst
Hallo allemaal!
De kinderwoorddienst
in de St. Agathakerk
is op zondag: 2 februari
Hopelijk zien wij je weer gauw op
zondag :)
Groetjes, Rianne, Anika en Sophie

Koffie / thee ná de eucharistieviering
19 januari en 2 en 16 februari

2 februari 10.00 uur
Blasiuszegen
Herdenkingsvieringmet
kinderwoorddienst
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum

St. Agathafeest

9 februari 10.00 uur
Parenting Course
celebrant kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Bollennootjes
6e zondag door het jaar
16 februari 10.00 uur
celebrant pastoor M. Kuipers
m.m.v. Canticum Novum
7e zondag door het jaar
23 februari 10.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum

en elke dinsdag
ochtend in het
Paus Franciscus
Huis. Elke donderdag en vrijdag
in de keuken van de pastorie.
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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
2e zondag van het jaar
19 januari 9.30 uur
celebrant pastor T. van Eijk
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Maria Lichtmis

2 februari 9.30 uur
Blasiuszegen
celebrant pastoor M. Kuipers
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Dames- en Herenkoor
5e zondag door het jaar
9 februari 9.30 uur
celebrant: pastoor M. Kuipers
Samenzang

Carnaval Mis

16 februari 11.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Carnaval-gelegenheidskoor
7e zondag door het jaar
23 februari 9.30 uur
celebrant pastor T. van Eijk
Samenzang

Kronieken
Overleden
3 december
Nel Teeuwen – Mertens (74)
Zilkerduinweg 370
13 december
Tiny Prins – Mooijekind (86)
Hafkenscheidtlaan 28
Koffie/thee ná de
Eucharistieviering
Elke eerste zondag én elke derde
donderdag van de maand in de
Driekoningenkamer.
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Carnavalsviering
Beste inwoners van onze parochie
Het carnavalsseizoen is weer van start gegaan en op 9 november zijn de Prinsenparen van het Duinknijnenrijk bekend gemaakt. Daarmee ook de start voor de
commissie die de carnavalsviering organiseert.
Het enthousiasme bij onze vereniging is er nog steeds, om het weekend voor het
grote carnaval, te beginnen met een carnavalsmis, dit jaar voor de 26e keer:
op zondag 16 februari om 11.00 in onze kerk H. Hart van Jezus in De Zilk.
We proberen altijd samen met het Prinsenpaar een mooi thema te zoeken voor de
viering. Dit jaar is gekozen voor "Een(s) Gezin(d) Zijn" een prachtig thema wat
we ook in de viering tot uiting willen brengen.
We zijn natuurlijk heel trots dat we weer kunnen rekenen op ons eigen Carnavals
Gelegenheidskoor bestaande uit dames en heren die deel uitmaken van onze
carnavalsfamilie. Berry v.d. Bercken zal ons koor weer dirigeren en Heidi neemt
de muzikale ondersteuning voor haar rekening. We hopen ook weer te kunnen
rekenen op een prachtig muzikaal intermezzo van Corrie Oostenrijk samen met
een aantal muzikanten.
Wij als vereniging zijn eensgezind, en ons doel?
Om met heel veel mensen een gezellig carnavalsfeest te vieren en daar hoort ook
onze carnavalsmis bij.
Bij deze nodigen wij U dan ook van harte uit.
Namens de commissie,
Marga Stroombergen

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

St. Jozef en St. Martinuskerk
Het Stiltecentrum is geopend van 9.00 tot 16.30 uur
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
Bankrekeningnummer: NL 25 RABO 03281 05 015
Voor uw kerkbijdrage: NL 42 RABO 03169 02 373

Oase van Rust

Liturgisch rooster

Elke eerste zondag van de maand bieden wij in de St. Jozef en St. Martinuskerk
een plek aan waar mensen op adem kunnen komen in de aanwezigheid van de
Heer. Een plek van stilte, rust en bezinning: u bent van harte welkom in de
Oase van Rust van 17.00 tot 19.00 uur. Voelt u zich vrij om op elk moment binnen
te lopen.

2e zondag door het jaar
19 januari 11.00 uur
celebrant pastor T. van Eijk
+ diaken I. Osseweijer
Samenzang

Afscheids- Heilige Mis
pastoor R. Franken
26 januari 10.00 uur
celebrant pastoor R. Franken
kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Koorzang

Maria Lichtmis

2 februari 11.00 uur
Blasiuszegen
Gezinsmis
celebrant pastoor M. Kuipers
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Parochiekoor
5e zondag door het jaar
9 februari 11.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant pastoor M. Kuipers
m.m.v. Dameskoor

Terugblik op Kindje Wiegen
Als belangstellende parochiaan bezocht ik op eerste Kerstdag het Kindeke Wiegen
in de St. Jozef en St. Martinuskerk in Hillegom. In deze viering voor de allerkleinsten bracht diaken Iwan Osseweijer het kerstverhaal tot een “levend” gebeuren.
De aanwezige kinderen speelden de rollen in de aanwezige kleding, van de personen die in het kerstverhaal voorkomen. Jasper, de zoon van Iwan, begeleidde
de kerstliederen op zijn trompet. De dames Osseweijer fungeerden als kleedsters.
Na de viering werden de kinderen beloond met een licht uitstralend engeltje en
werd de viering afgesloten met gezamenlijk drinken met elkaar. Een warme
aanbeveling voor ouders met kleine kinderen voor de volgende kerstviering.

St. Jozef en St.
Martinuskerk
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag + zondag.

Overleden
9 december
Piet Brandsma (89)
Burg. Wentholtstraat 9, Hillegom
19 december
Tiny Frederiks – van der Zijden (83)
Elsbroekerlaan 18 C, Hillegom

6e zondag door het jaar
16 februari 11.00 uur
celebrant pastor T. van Eijk
m.m.v. Parochiekoor
7e zondag door het jaar
23 februari 11.00 uur
celebrant pastor T. van Eijk
m.m.v. Parochiekoor

Kronieken
Overleden
3 december
Riet van der Ploeg – Adamse (91)
Bloemswaard, Hillegom
9 december
Dorien van Baekel – Ringnalda (85)
Garbialaan 125, Hillegom
(WZC Bloemswaard)
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Leo Feijen op bezoek
Vrijdag 14 februari komt Leo Feijen naar het parochiehuis van de Zilk.
In het kader van ons Jubileumjaar is het thema ”De kracht van samen“.
Plaatsen kunt u reserveren op onderstaand e-mailadres:
Jeanneruigrok2@gmail.com (graag opgeven voor 31 januari).
U bent van harte welkom om 20.00 uur in het parochiehuis van de Heilig Hartkerk.

Een koude kerk
Henk Nederstigt (1915-1996) was de eerste Zilker van de Heilig Hartparochie die
priester werd. In een interview van lang geleden vertelt hij:
“ Vroeger was er in de Heilig Hartkerk op de eerste vrijdag van de maand al om
vijf uur ’s morgens communie uitreiken. Speciaal voor de mannen die al heel vroeg
naar het werk moesten. Als het dan erg koud was, de kerk had nog geen verwarming, brandde er op het altaar een spirituslichtje. Daarboven zweefde een koperen
balletje. Dat nam de priester soms even in zijn handen om zodoende wat te ontdooien”.
Uit het Jubileumboek
van de Heilig Hartkerk
(publicatie augustus 2020)

Nieuwe koorleden gezocht
Dames- en Herenkoor van De Zilk
Vanaf de koorzolder van de Heilig Hartkerk komt een noodkreet. Het dames en
herenkoor heeft dringend versterking nodig! Trouwe leden haken af vanwege hun
leeftijd of door ziekte en als er geen nieuwe leden bijkomen ziet de toekomst er
niet best uit. Zingen hoort in een kerk en zonder een zangkoor is de viering niet
compleet. Daarnaast hebben we in De Zilk het koor de Oldtimers (met ook leden
die de wenteltrap naar boven nog kunnen nemen), het Shanty koor met ca. 50
mannen en een musicalvereniging met veel zangtalent. Kortom zangers en zangeressen genoeg in ons dorp! Er is geen leeftijdsgrens en speciale eisen zoals noten
kunnen lezen, worden niet gesteld. Er heerst een ongedwongen sfeer en er is ook
tijd voor gezelligheid.
Op maandagavond wordt er vanaf half acht gerepeteerd in de huiskamer op de
pastorie. Kom gerust eens kijken en luisteren. Het verplicht je tot niets. Hoe meer
leden zich aanmelden des te beter, want dan kun je ook gemakkelijk een keertje
verzuimen.
Ook niet-Zilkers zijn van harte welkom!

Jongerenbedevaart
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
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Wil'skracht
is een uitgave van de parochie Heilige Willibrordus.
Redactie: pastoor R. Franken, Jeanne Ruigrok, Rob van Reisen, Wendelmoet Langeler en Marian Castenmiller
Foto's: diaken Iwan Osseweijer, Arnold van Berkel,
René van der Poll, André Smit,
Overname van teksten uit de Wil'skracht is prima, mits
met bronvermelding. Wil'skracht wordt kosteloos door
vrijwilligers uit de parochie verspreid in Lisse, Lisserbroek, Hillegom, Beinsdorp en De Zilk.
Oplage: 9.500 stuks
Voor degenen die de Wil’skracht per post ontvangen
vragen wij voortaan een vrijwillige bijdrage. Deze gaarne overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL84 RABO 0158 4836 42 tnv RK Parochie Heilige
Willibrordus

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

Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal

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

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
15

BR

SL

a

a

i n

g

AG

v
U i t

Onze vaste en freelance uitvaartbegeleidsters
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Afscheidshuis & kantoor:
Herenweg 92 Heemstede
www.brokkingenbokslag.nl
info@brokkingenbokslag.nl
Afscheidskamer Eksterlaan:
Eksterlaan 104 Haarlem
Afscheidskamer Sterrenheuvel:
Vergierdeweg 458 Haarlem

Tel. 023 - 531 02 38
Dag en nacht bereikbaar.

Als hecht team staan wij garant voor een uitvaart die bij u past.

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

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

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

