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

Parochiekerken

Van de bestuurstafel

St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330
seclisse@rkwb.nl

Nu het nieuwe jaar al weer ruim 5 weken onderweg is, zijn er diverse punten
actueel en komen er ook in deze Wil’skracht weer de nodige zaken aan de orde
die uw aandacht verdienen:

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

1) We hebben op 26 januari op een plechtige en indrukwekkende wijze afscheid
genomen van pastoor Franken. Op pagina 6 vindt u hier nog wat informatie over
en meer fraaie foto’s van die dag kunt u vinden op de website.
2) Over de website gesproken!! Kijk er regelmatig eens op en u wordt verblijd met
nieuwtjes, nuttige informatie en spraakmakende foto’s. www.willibrordusbollenstreek.nl
3) Pastoor Bosma is vanaf 1 maart onze nieuwe herder. Op pagina 4 vindt u het
interview dat de redactie van de Wil’skracht met hem heeft gehouden. Op pagina
11 leest u meer over zijn installatie op 15 maart a.s. in de Agathakerk.
4) In De Zilk vieren we dit jaar het 100-jarig jubileum van de H. Hartkerk. Naast
een fraaie cover foto van de H. Hartkerk (met strik !!) in dit blad vindt u de nodige informatie over de jubileum activiteiten op pagina 12 en 15.
5) Als vervolg op de succesvolle Kerstproeverij doen we ook dit jaar weer mee aan
de Paasproeverij. Meer info op pagina 6. Doe lekker mee; het smaakt naar meer !!
6) Het Van Nispenpark in Hillegom nadert de voltooiing van de renovatie. Op 5
april volgt een officiële opening. Meer info op pagina 13.
7) Nu de tuin achter de St. Jozef en St. Martinuskerk openbaar toegankelijk wordt,
heeft het bestuur besloten de kruiswegstaties aan de buitenmuren van de kerk
te verwijderen. Er wordt nog nagedacht over een passend alternatief.
Een fraai voorjaar en een Gezegende en Inspirerende Veertigdagentijd gewenst !
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Kopij voor de editie van de Wil'skracht voor Pasen, die zal doorlopen t/m 17
mei, ontvangen we graag uiterlijk op 16 maart via:

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

Het woord is aan... onze diaken!
Het lijkt wel of Kerstmis nog maar net voorbij is, maar we gaan na een korte “gewone tijd door het jaar”, weer een heel nieuwe tijd in. De Paaskring gaat van start.
Na een aantal dagen uit ons bol gaan (met name in het carnavaleske De Zilk!)
keren we ons op aswoensdag wat meer in onszelf. In de liturgie, de vieringen in
de kerk, zijn de liederen wat meer ingetogen, wordt er geen “Gloria” gezongen
en is de liturgische kleur paars.
Kleuren hebben een bepaald effect op ons. Zoals blauw rustig maakt en rood ons
juist wakker schudt of alarmeert, zo heeft paars het effect van inkeer. We worden
dus helemaal in een andere stemming gebracht. Op aswoensdag horen we bij het
opleggen van de as: “Bedenkt mens, stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren.”
Of “Bekeer u en gelooft in het Evangelie”. Het zijn teksten die ons vragen onszelf
te relativeren en andere wegen in te slaan. We worden geconfronteerd met vragen
als “Wie ben ik? Hoe leef ik mijn leven en in hoeverre geef ik God en de naasten
een plaats in mijn leven?” Het zijn indringende vragen die in eerste instantie
misschien niet zo opbeurend zijn. Zwaar op de hand misschien zelfs, maar we
brengen ons deze vragen voor de geest en overwegen ze in het licht van Pasen!
Dat is het punt aan de horizon waarnaar we in de Veertigdagentijd onderweg zijn.
Het is ons hart denkbeeldig scheuren, zoals de profeet Joël in de eerste lezing op
die dag zegt, maar wel met de belofte dat God het heelt. Het is afzien van eten en
drinken en misschien andere zaken die we graag of veel doen, maar niet om te
vervelen of af te zien alleen, maar met de belofte dat Hij ons leven rijker zal maken.
De Veertigdagentijd is een tijd die juist door af te zien rijker wordt. Door onszelf
iets te ontzeggen hebben we meer tijd om in gebed en bezinning meer tijd met
God door te brengen en hierdoor mogen we ons meer nog geroepen weten om
meer naar onze naasten om te zien.
Zo willen we ons goed voorbereiden op het grootste feest van ons geloof: Pasen.
In de donkere nacht, in alle duisternis wordt het vuur ontstoken en gezegend en
wordt het Licht van Christus als een klein vlammetje de kerk ingedragen. Het licht
zal zich verspreiden en de duisternis verdrijven. Dát is waar deze sobere en verstillende Veertigdagentijd in uitmondt. Het Paasfeest zal vervolgens 50 dagen lang
gevierd worden, tot aan de afsluiting met het Pinksterfeest, want het Paasfeest is
te groot, te omvangrijk van betekenis en zeggingskracht om het in één of twee
dagen te vieren. Het is een feest waarvan je weer kracht krijgt, inspiratie en
waardoor je gesterkt wordt in geloof, hoop en liefde. Dit kún je niet voor jezelf
houden toch? Hier zouden we anderen toch ook deelgenoot van willen maken?
Daarom houden we weer een “Paasproeverij”. Ook dit jaar weer zullen we weer
uitnodigingskaarten uitdelen om uw familie, vrienden, buren of collega’s uit te
nodigen met u mee te gaan naar de viering van Pasen. U leest hier meer over op
een andere plaats in deze Wilskracht.
Een bijzondere tijd breekt aan. Daarom wens ik u en jullie allen van harte een
mooie, inspirerende en vruchtbare Veertigdagentijd toe. Dat het ons allen mag
laten groeien in geloof en in verbondenheid met God en met elkaar als gemeenschap rondom Hem!
Diaken Iwan
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Interview nieuwe pastoor
Paasproeverij
Dankwoord pastoor Franken
Stille omgang
Uitnodiging installatie van
pastoor Bosma
Jubileum De Zilk
Opening Van Nispenpark
Mediteren en Bidden
Jubileumboek De Zilk

......en meer activiteiten in en
rondom onze parochie......
Veel leesplezier!

Sam's kledingactie
Dit jaar wordt de voorjaarsinzameling voor Sam’s Kledingactie (voor
Mensen in Nood) georganiseerd op
zaterdag 14 maart tussen 10-12 uur.
In Hillegom vindt de inzameling
plaats op het Kerkplein bij de St. Jozef
en St. Martinuskerk (dus niet meer bij
Mariaoord).
In Lisse bij de St. Agathakerk en in de
Zilk bij de Speeltuin.
Opbrengst is dit jaar tgv. van Ethiopië
voor schoon drinkwater. Door klimaatverandering is er in een deel van
Ethiopië veel te weinig water beschikbaar voor de bevolking en voor het
vee. De noodhulp bestaat o.a. uit watertransporten en de aanleg van wateropslagplaatsen.
Kleding graag aanbieden in dichtgebonden plastic zakken en schoenen
graag apart verpakt.
Wie de kleding niet zelf kan brengen,
kan contact opnemen met Joke Zonneveld: 06-13096656. Kleding, textiel
en schoenen kunnen ook alle dagen
worden gebracht naar Prins Bernhardstraat 80 in Hillegom – of naar
Mariaoord ( 1e etage) op woensdag
en vrijdag van 2-5 uur.
We bevelen de actie van harte bij u
aan.

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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Ik brand een
kaarsje……
als welkom
voor
pastoor
Bosma…

Ziekenzalving
Bloemswaard
Op woensdag 18 maart om 10.00 uur
zal in de grote zaal van Bloemswaard
de Ziekenzalving plaatsvinden. Iedere parochiaan is van harte welkom om
deel te nemen aan de eucharistieviering en zich te laten zalven door kapelaan S. Kuik. Daarna drinken we
koffie of thee met elkaar, met wat
lekkers erbij.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de St. Jozef en St. Martinuskerk, telefoonnummer: 0252 515000.
Uw stoel staat klaar. In verband met
drukte van rolstoelen en rollators wel
graag op tijd aanwezig zijn… Tot 18
maart!

Bloemswaard
Woord- en communievieringen:
zondag

10.00 uur: 1 maart
en 15, 29 maart
Goede vrijdagviering:
Kruisweg
14.30 uur: 10 april
Paaszaterdag 19.00 uur: 11 april
Pasen
10.00 uur: 12 april

Berkhout
Eucharistieviering:
donderdag 5 maart - 16.00 uur
celebrant pastoor B. Bosma
+ diaken I. Osseweijer
Woord- en communievieringen:
zaterdag 10.30 uur 7 en 21 maart
zaterdag 10.30 uur 4 april
Paasviering 10.30 uur 11 april
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BOUKE BOSMA VANAF 1 MAART PASTOOR VAN DE
WILLIBRORDUSPAROCHIE
Op 15 maart a.s. zal pastor Bouke Bosma geïnstalleerd worden als pastoor van de
Sint Willibrordusparochie. De verandering in zijn titel (een extra o) is daarbij de
minst ingrijpende verandering. Pastor Bosma verhuist vanuit zijn huidige parochie en woonplaats naar de Bollenstreek waar hij zijn intrek zal nemen in de
pastorie in Lisse. In zijn nieuwe parochie wordt hij degene die leiding gaat geven
aan het pastoraal team, de medewerkers, de vrijwilligers en de parochianen. Het
afscheid van de tot nu toe vertrouwde omgeving en van de mensen waarmee hij
5 jaar gewerkt heeft, valt hem zeker niet licht. ,,Maar ik kijk vol vertrouwen naar
de toekomst. Op basis van wat ik tot nu toe van deze parochie gezien heb, ben ik
er zeker van dat wij samen verder kunnen groeien.’’
Bouke Bosma is geboren op 28 december 1965 en groeide op in Friesland, in
Beetsterzwaag. ,,Mijn vader was daar veehouder, mijn moeder zorgde voor huis
en haard en voor de vijf kinderen.’’ Het geloof speelde nauwelijks een rol in het
gezin. Er werd met respect over het geloof gesproken, maar daar bleef het bij.
Bouke Bosma ging economie studeren en vond daarna mooie banen in onder
andere Leeuwarden en Heerenveen. ,,Daar had ik kunnen blijven, ik had voldoende mogelijkheden om mij verder te ontwikkelen. Maar om een of andere reden
begon het rond 2002 bij mij te kriebelen. Ik wilde weg uit Friesland.’’ Hij vond in
2002 een baan in Den Haag. ,,Wat wilde ik nog meer?’’
Kerstmis 2002
Op kerstavond in het jaar 2002 zat hij in zijn woning en hij kreeg een ingeving om
een kerkdienst te bezoeken. ,,In de omgeving van het Zuiderpark stapte ik een
kerk binnen. Ik werd warm onthaald, mensen schoven op in hun bank om plaats
voor mij te maken, ik werd vriendelijk toegeknikt.’’ De kerkdienst werd afgesloten
met woorden, die Bosma tot op heden bijgebleven zijn. De voorganger sprak: ,,
Vanavond hebben wij hier met elkaar feest gevierd, maar dit feest vieren wij elke
zondag. Ik nodig u daarvoor van harte uit.’’ Die woorden zetten hem aan het
denken en al snel bezocht hij elke zondag de eucharistieviering. Zo ook tijdens de
Paaswake, waar enkele volwassenen gedoopt werden in het katholieke geloof, de
Eerste Communie ontvingen en gevormd werden. ,,Dat wilde ik ook en daarvoor
meldde ik mij bij de pastoor. Ik kreeg te horen dat ik in de volgende Paaswake
(2007) gedoopt kon worden.’’
Er volgde een jaar van studie, van meditatie en nadenken. ,,Regelmatig bezocht
ik de Lourdeskapel in Scheveningen, om de rozenkrans te bidden. En daar kreeg
ik het gevoel dat het Maria zelf was die haar Zoon op mij wees: daar zit een toekomstige priester.’’ Deze gedachte zorgde voor de nodige verwarring: ,,Ik was
nog niet eens katholiek, hoe zou ik, een Friese jongen, priester kunnen worden?’’
De gedachte bleef echter knagen, maar ook het verzet hier tegen. Totdat enkele
parochianen hem aan spraken met die zelfde gedachte: “Is priester worden niets
voor jou?”. ,,Uiteindelijk heb ik een afspraak gemaakt met de pastoor, die mij
begroette met de woorden: ,,Je komt eerder dan ik had gedacht.’’
Studie en wijding
Na de overgang tot het katholieke geloof volgden er jaren van studie en stage.
Bosma startte met de deeltijdstudie in Bovendonk (Brabant), die hij 4 jaar volgde: ,,
Het was een periode van werken en leren, voor andere zaken was nauwelijks
ruimte.’’ Na die 4 jaar zegde hij zijn baan op en begon hij stage te lopen. Op 15
november 2014 werd hij tot priester gewijd. Iwan Osseweijer werd op datzelfde
moment op dezelfde plaats tot diaken gewijd.
,,Daarna werd ik aangesteld als pastor in de HH Clara en Franciscusfederatie in
het Groene Hart. Een parochie die maar liefst 11 kerken omvat, van Oud Ade tot
Noorden. Ik heb daar met heel veel plezier en toewijding gewerkt. Er zijn veel
overeenkomsten met de Willibrordusparochie. Daar en hier zie ik veel mensen die
zich verdiepen in het geloof, die deel uitmaken van gespreksgroepen. Ik hoop dat
dit doorzet en dat de deelnemers aan die groepen verder gaan. Dat zij een actieve
rol gaan spelen in de parochie en hun geloof uitdragen.’’
Een bijzonder project uit de parochie in het Groene Hart en waar Bosma wel een
beetje trots op is, is het Anker project, onder andere voor kinderen die hun Eerste
Communie gaan doen, hun ouders en broers en zusjes. ,,Heel lang was het gebrui-
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kelijk dat alleen de aanstaande communiekantjes een aantal avonden samen
kwamen om te luisteren, te praten en te bidden. Nu zijn dat een aantal zondagen
geworden waarbij het hele gezin (ieder op eigen niveau) zich verdiept in het geloof
en samen de Eucharistie viert. En met aan het eind van zo’n ochtend een gezamenlijke lunch. De aanzet voor een dergelijk project is ook al in de H. Willibrordus
parochie gegeven.''
De toekomst
Hoe ziet Bouke Bosma de toekomst in De Bollenstreek, de toekomst van hemzelf
en van de parochie? ,,Het is denk ik nog vroeg om daar een antwoord op te geven.
Op 1 maart begin ik officieel, de installatie is op 15 maart en eind maart hoop ik
te kunnen verhuizen. Ik zal met veel mensen kennis maken, mijn weg moeten
vinden in deze organisatie. Ik voel mij daarbij gesteund door de eeuwig durende
liefde van Jezus, die mij de weg zal wijzen. Zoals Hij dat tot nu toe steeds heeft
gedaan.’’

Patroonsfeest van Sint Jozef
Sinds een aantal jaren geven we in de parochie extra aandacht aan de patroonsfeesten van onze parochie én kerken, die we als hoogfeesten mogen vieren op
zondag. Bij Sint Jozef ligt dat echter wat lastig. Zijn feest valt altijd in de Veertigdagentijd op 19 maart. Op de dag zelf kunnen we het wel vieren, maar op zondag
kan dat niet. De viering van de “zondag in de veertigdagentijd” heeft namelijk
voorrang op alle andere feesten en gedachtenissen. Misschien past het wel een
beetje bij de persoon van St. Jozef; eenvoudig, nederig en dienstbaar aan Christus,
de Zoon van God waar hij voor mag zorgen als een vader.
Toch willen we zijn feest en ons patroonsfeest niet zomaar voorbij laten gaan.
Daarom zullen we op 22 maart, de vierde zondag van de Veertigdagentijd (zondag
Laetare), ook stil staan bij de Heilige Jozef. We lezen die zondag in de eerste lezing
over hoe zijn verre voorvader David tot koning gezalfd wordt. Dat koningschap
lijkt gedurende de volgende generaties te vervagen, maar bij de generatie van Jozef
komt het ten volle weer in beeld in de kleine Jezus waarvoor hij, samen met Maria,
mag zorgen. Zo wordt het op deze zondag toch nog een beetje feest!
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Paasproeverij
Ook dit jaar zullen we weer een “Paasproeverij” houden. In navolging van de
jaarlijks landelijk oecumenisch georganiseerde “Kerkproeverij” willen we elkaar
uitdagen om ons geloof te delen met
mensen in onze omgeving. Het blijft toch
altijd een “dingetje” om mensen te vragen met ons mee te gaan naar de kerk.
Maar rond Pasen is dat misschien toch
net iets makkelijker.
U heeft al regelmatig van de Kerkproeverij gehoord. En vele parochianen hebben
aangegeven toch niet goed iemand mee te durven vragen. Maar we hoeven ons
toch niet te schamen voor ons geloof? We mogen toch met enthousiasme uitdragen
dat Pasen echt niet gaat om paaseitjes en -hazen die al sinds januari in de winkels
liggen? Vaak horen we mensen zeggen; “Ik hoef mijn geloof toch niet aan een
ander op te dringen? Ik hoef ze toch niet te bekeren?” Maar dat is ook helemaal
niet waar de Kerk- of Paasproeverij over gaat! Het is God die het hart van mensen
aanraakt en hen naar een andere weg keert (dat betekent bekeren).
Nee, door iemand uit te nodigen met ons mee te gaan naar bijvoorbeeld de
Paaswake, die “moeder van alle liturgieën” is, kunnen we een ander laten zien
wat het geloof voor ons betekent. We kunnen een ander laten delen in wat voor
ieder van ons zo kostbaar en waardevol is. Doet u deze keer toch mee?
In het weekend van 22 maart, de vierde zondag van de Veertigdagentijd, zondag
Laetare, zullen we na de Mis weer kaarten uitdelen die u kunt gebruiken om iemand mee uit te nodigen.
Namens het pastoraal team,
Diaken Osseweijer

Hartelijk dank!
Ik zag op de facebookpagina (toch!!) van de parochie H. Augustinus een foto van
diaken Osseweijer, kapelaan Kuik en mijzelf, genomen na afloop van de afscheidsmis op 26 januari. Het bracht alles weer in herinnering: De bomvolle kerk en u
allemaal, al die lieve mensen die mij kwamen bedanken en een goede toekomst
toewensen. Partir, c'est mourir un peu, maar al uw goede wensen maakten het een
klein beetje makkelijker. Ik wil u hartelijk danken voor uw aanwezigheid. Ik wil
ook alle mensen bedanken die mij een goede toekomst en Gods zegen
hebben toegewenst via een kaart. Ik wil
met name de commissie die het georganiseerd heeft hartelijk danken. Het was
een warm afscheid. Het was een voorrecht uw pastoor te mogen zijn. Ik zal
voor u allemaal blijven bidden. Blijft u
ook voor mij bidden?
Pastoor Franken
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Sacrament van Boete en Verzoening

RKJ Lisse

Op een donderdagochtend na de Eucharistieviering, praten we aan de koffietafel
over de Biecht. De gemoederen lopen al snel hoog op. Veel oudere mensen moesten
vroeger biechten. Een vrouw van 83 jaar zegt: ‘Ik heb niets meer te biechten; ik
heb vroeger al zoveel gebiecht.’ Een man van 85 jaar wordt nog boos als hij eraan
denkt hoe hij vroeger moest biechten: ‘Dan zei ik maar dat ik een koekje uit de
trommel had gestolen, maar dat had ik helemaal niet gestolen! Tja, je zei vroeger
maar wat!’
De mensen van voor het Tweede Vaticaans Concilie hebben over het algemeen
geen goede herinneringen aan dit sacrament. Bovendien denkt een aantal dat de
biecht is afgeschaft en velen gaan nu niet meer biechten. De biecht is echter nooit
afgeschaft, maar de biechtcultuur van vroeger is niet meer. Wat in de volksmond
‘biecht’ wordt genoemd, is het Sacrament van Boete en Verzoening.

Op 31 januari vierden wij
de feestdag van de patroonheilige van onze jongerengroep: de heilige
Don Bosco! Naar aanleiding hiervan zouden wij het fijn vinden als u, op voorspraak van de heilige Don Bosco, wilt bidden voor onze
jongerengroep. Bidt u met ons mee?
Alvast bedankt!

De sacramenten behoren tot de kern van ons geloof. Alle sacramenten zijn een
ontmoeting met Jezus zelf; Hij heeft de sacramenten ingesteld. Dit houdt dus ook
in dat u uw zonden opbiecht aan Jezus zelf, via de priester. Zonde is een echt
Bijbels begrip en het is iedere handeling of gedachte, die ingaat tegen de tien geboden. Bij fouten, of zonden, gaat het niet zozeer over het breken van regels, maar
over relaties die u in uw leven hebt; met God, met anderen en met uzelf. Die relaties kunnen bedoeld of onbedoeld beschadigd raken. Om in te zien waar en hoe
deze relaties zijn beschadigd, kunt u als hulpmiddel een gewetensonderzoek doen;
een biechtspiegel gebruiken. U kijkt als het ware letterlijk in de spiegel en dan ziet
u uw gezicht.
Bij uw voorhoofd gaat u uw gedachten na – hoe zijn uw gedachten over God, over
uw medemens en over uzelf? Bij uw ogen denkt u na over waar u naar kijkt – ziet
u God in de mensen om u heen? In anderen? Hoe ziet u uzelf? Bij uw oren denkt
u na naar wie u luistert – Luistert u naar God? Bent u eigenwijs of kunt u echt
luisteren naar anderen? En luistert u naar wat uw hart u ingeeft? Bij uw neus denkt
u na over waar u zich mee bemoeit – Bemoeit u zich met zaken die alleen God
aangaan? Komt u op voor anderen die dat nodig hebben? Vindt u dat ‘alleen u’
ergens over gaat? Bij uw wangen denkt u na waar u opgewonden van raakt of
waar u zich over schaamt – Schaamt u zich bijvoorbeeld tegenover anderen dat u
in God gelooft? Hoe gaat u om met verleidingen? Waar gaat u van blozen? Bij uw
mond denkt u na over hoe u spreekt – Hoe spreekt u over God? Roddelt u? Liegt
u weleens?
En tenslotte denkt u bij uw hals na over welke ademruimte u geeft – Maakt u
voldoende tijd voor God? Kunt u soms verstikkend zijn voor anderen? Neemt u
voldoende rust?
Dit sacrament is zeker geen gemakkelijk sacrament. Het vergt moed om eerlijk
naar uw relatie met God, uw medemens en uzelf te kijken. Het doel van dit sacrament is drieledig: het vormt uw geweten, het geeft verzoening (met God, met de
medemens en met u zelf) en het bewerkt geestelijke groei. In de Bijbel kunnen we
lezen dat Petrus ‘bittere tranen weende’ toen hij inzag wat hij verkeerd had gedaan;
hij had drie keer Jezus verloochend voordat de haan kraaide. Doordat hij berouw
toonde en zich omkeerde naar Jezus, kon hij de Rots worden waarop Jezus zijn
Kerk bouwde. Judas echter zag ook in wat hij verkeerd had gedaan, hij had Jezus
verraden, maar hij keerde niet terug naar Jezus. Waarschijnlijk had hij wel spijt
(hij gaf immers de zilverstukken terug die hij had ontvangen nadat hij Jezus
verraden had), maar hij bekeerde zich niet tot Jezus. Petrus en Judas laten zien
hoe wij zelf om kunnen gaan met schuld en berouw. Vroeg of laat voelen we allemaal aan dat we tekort schieten, naar God, naar de ander of naar onszelf. Blijf
er niet mee rondlopen, er is vergeving mogelijk! Als u nare herinneringen hebt
aan de biecht, is het wellicht nu de tijd voor een nieuwe ervaring met dit sacrament.
Irene Koster
In onze parochie heeft u iedere zondag, van 9.15 uur tot 9.45 uur, dus voorafgaand
aan de Eucharistieviering, de mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen in de St. Agathakerk, in de biechtstoelen rechts voorin de
kerk. Daarnaast kennen we de Boeteviering, op 7 april 2020 om 19.30 uur in de
St. Agathakerk, waarna er gelegenheid is voor een persoonlijke biecht.

Het bestuur van RKJ Lisse

Parkwijk
Eucharistieviering:
woensdag 15 april - 10.30 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
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Samen gaan we van start...
De Communiewerkgroep Hillegom/De Zilk werkt dit jaar nog meer samen met
de werkgroep van Lisse. Er zijn diverse gezamenlijke bijeenkomsten en de communicanten gaan dit jaar zingen op elkaars communieviering. Zo ondersteunen
we samen het kinderkoor “de Bollennootjes”.

Palmpasen processie met
muziekvereniging Da Capo
in Lisse!
Hoi jongens en meisjes,
Op zondag 5 april is
het Palmzondag!
We gaan op vrijdag 3
april palmpasenstokken versieren voor een
zieke of oudere parochiaan. Kom jij ook?
Jullie zijn welkom
van 15.30 tot 16.30 uur
in het Paus Franciscushuis.
Pappa, mamma, opa
of oma mogen ook

meehelpen.
Als je thuis nog een kruisstok hebt neem
hem dan mee!
Materialen om te versieren zijn aanwezig en ook kruisstokken. Als je klaar
bent kan je thuis nog een broodhaantje,
fruit, paaseieren enz. op je stok bevestigen.
Hieronder staat een korte uitleg over de
betekenis van de palmpasenstok.
Neem je palmpasenstok mee op
Palmzondag, dan kan je meedoen met
de processie. We verzamelen om 9.45
uur in de tuin achter de St. Agathakerk.
Daar krijg je een groen palmtakje aan je
stok.
Na afloop van de viering gaan we met
zijn allen in processie achter de muziek
van Da Capo aan naar Berkhout! Daar
mag je de palmpasenstok aan een bewoner geven of later naar een parochiaan
brengen. Adressen van parochianen
hebben wij.
Tot dan!
Werkgroep Palmpasen/ gezinsmis
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Na de 1e ouderavond die gezamenlijk was met de ouders van Lisse, zijn we het
Eerste Communietraject begonnen met een feestelijk kick off. Tijdens deze bijeenkomst moesten de ouders het “vierwijzerspel” doen. Dat viel nog best tegen, maar
gelukkig was er op het einde van de avond nog een heerlijk kopje koffie, thee en
voor de kinderen een glas limonade. En bij een feestje hoort natuurlijk een stukje
taart. Na de kick off zijn we gestart met 18 kinderen in Hillegom. Ook dit jaar
werken we weer uit het project "Blijf dit doen". Na de eerste bijeenkomst gingen
alle kinderen met hun ouders naar de Mis, waar ze gelijk mee zongen met het lied
‘’brood en wijn” samen met het Dameskoor boven bij het orgel. De kinderen
vonden het erg spannend maar het ging al erg goed!
Project ‘’Blijf dit doen’’ is een eigentijds project wat erg aansluit bij de kinderen,
ze leren al veel. 2 februari hebben de kinderen zichzelf ook voorgesteld aan alle
parochianen, dit was tijdens een feestelijke gezinsviering van Maria Lichtmis in
de St. Jozef en St. Martinuskerk in Hillegom.
Zo zie je maar, niet alleen de 1e communiedag zelf is een feest maar we maken er
gewoon elke bijeenkomst een feestje van. De kinderen hebben al veel geleerd,
bijvoorbeeld over wat de naam van God is... "IK ZAL ER ZIJN". Ze konden bijna
niet geloven dat God er altijd en overal is. "Hoe kan God nou bij mij in Nederland
en bij een ander kind in Australië zijn?”, werd er gevraagd. Dat kan zeker. God is
zo intens groot en Hij is er voor jou en mij, altijd en overal.
Al ben je klein of groot. Al heb je paars, rood of blond haar. Al heb je een bruine,
gele, rode of blanke huid: God is er voor iedereen.
We kijken met de communicanten uit naar de volgende bijeenkomsten waar ze
nog veel meer gaan leren, zodat ze goed voorbereid zullen zijn voor de dag van
de 1e H. Communie.
Er is een speciale kinderboeteviering gepland op vrijdagavond 3 april om 19:00
uur. Iedereen is van harte uitgenodigd te komen.
Hartelijke groet,
Communiewerkgroep Hillegom

Palmpaasstok - Wat betekent het allemaal?
Kruis: Het kruis doet ons denken aan het
lijden en sterven van Jezus.
Wit: Het kruis is omwikkeld met wit
crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis. Jezus is gestorven aan het kruis
maar daarna opgestaan uit de dood.
Palmtakje: Dit doet denken aan de palmbladeren waarmee de mensen Jezus
hebben toegejuicht toen Hij op een ezel
Jeruzalem binnentrok. Een palmtakje
hang je ook thuis achter een kruisbeeld als ereteken van de overwinning van Jezus
op de dood.
Broodhaan: Petrus was één van de naaste vrienden (een apostel) van Jezus. Maar
nadat Jezus gevangen was genomen, werd hij bang en deed hij net of hij Jezus niet
kende, tot drie keer toe.Toen kraaide er een haan.
Mandarijnen: Deze doen denken aan de sponzen met water en azijn die de soldaten aan Jezus gaven toen Hij aan het kruis hing.
12 eitjes: Deze herinneren aan de twaalf apostelen van Jezus. En een ei is symbool
van nieuw leven.
30 rozijnen: Judas, een van de twaalf apostelen, heeft Jezus verraden en kreeg
daarvoor 30 zilverlingen.

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

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

The Shack
Op 13 maart gaan we kijken naar de indrukwekkende film The Shack. Hierin krijgt
hoofdpersoon Mack een mysterieuze uitnodiging – schijnbaar van God – om terug
te gaan naar de hut waar zijn dochtertje is misbruikt en vermoord. Daar ontmoet
hij de Drie-eenheid. God de Vader (‘Papa’) wordt afgeschilderd als een stevige,
donkere vrouw, Jezus als timmerman uit het Midden-Oosten en de Heilige Geest
als een Aziatische vrouw. Mack’s weekend in deze hut verandert zijn leven.
De schrijver van het boek zegt zelf: “God gebruikt in de Bijbel heel veel beelden
om ons te helpen Hem te bereiken. Iemand die nooit geleerd heeft mensen te
vertrouwen, kan worden geraakt door het beeld van God als moederkloek die
haar kuikens beschermt. (…) Door God als moederhen te zien, leerde ik dat Hij
echt om mij geeft.”
U bent op 13 maart 2020 van harte welkom in het Paus Franciscus Huis waar de
deur om 19.15 uur opengaat. We beginnen om 19.30 uur.

LUX MAGISTRA
Het licht wat schijnt door de prachtige
kerkvensters die door belangrijke Nederlandse Glazeniers zijn ontworpen. Zoals
o.a. de Begijnhofkerk en Krijtberg in
Amsterdam en de Kathedrale Basiliek St.
Bavo te Haarlem. Onze parochiaan Cees
Noordermeer is kunstkenner en zegt
hierover: ‘Kunst is voor mij het zout in de
pap. Ik nodig u uit om een snufje te
komen proeven’. Wij nodigen u hiervoor
van harte uit op dinsdagochtend 10
maart om 10.00 uur tijdens de inloop
koffieochtend in het Paus Franciscus
Huis. Van harte welkom.

Steeds weer een bijzondere ervaring. Dit jaar iets voor u?
Stelt u zich voor, in het holst van de
nacht, door weer en wind een rondje
door het hart van Amsterdam te
lopen. “Niets voor mij” zult u zeggen.
Toch zijn er ieder jaar vele duizenden
katholieken die dat wél doen!
De Stille Omgang volgt de route die
de pastoor van de Oude Kerk in 1345
liep, nadat hij getuige was geweest
van een eucharistisch wonder dat aan
een zieke geschiedde: het Mirakel van
Amsterdam. In de middeleeuwen
vierden de christenen dit wonder met
een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf
1881 door een nachtelijke omgang in
stilte, inspiratiebron voor alle stille
tochten in Nederland. Uniek aan deze
tocht zijn de stilte, het ontbreken van
uiterlijk vertoon, het duistere uur en
de zwijgende verbondenheid van de
duizenden gelovigen. De Omgangers
weten zich al biddend en mediterend
verbonden met Jezus Christus die
zich aan alle mensen van goede wil
geeft als leeftocht voor onderweg.
Dit jaar valt de Stille Omgang op zaterdag 21 maart. Het is een bijzonder
jaar, want we vieren de 675e verjaardag van het Mirakel van Amsterdam.
Wij hebben er alles aan gedaan om
deelname voor u gemakkelijk te
maken. Na het vieren van het H. Lof
in de St. Agathakerk (aanvang 20.15
uur), waarbij ook pelgrims vanuit
Leiden zich bij ons aansluiten, wordt
u met de bus naar Amsterdam gebracht. In de Papegaai, een oude kerk
aan de Kalverstraat, vieren we de H.
Mis en aansluitend lopen we de “Omgang”. Rond een uur of één zijn we
meestal weer in Lisse terug.
Kosten zijn 12,50 euro per persoon,
vooraf over te maken op rekeningnummer NL29ABNA0451072057 t.n.
v. R. Thomeer o.v.v. Stille Omgang.
Uw opgave is pas definitief na betaling.
Voor meer informatie verwijs ik naar
de website www.stilleomgangleiden.
nl, of de flyers achter in kerk. Opgeven
kan via genoemde website, of bij Annelies Mélotte, annelies.melotte@gmail.com, tel. 0252-420138.
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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
7e zondag door het jaar
zaterdag 22 februari 19.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectum Angelorum

Aswoensdag

26 februari 9.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
1e zondag v.d. 40-dagentijd
zaterdag 29 februari 19.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. In Conspectum Angelorum
2e zondag v.d. 40-dagentijd
zaterdag 7 maart 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectum Angelorum
4e zondag v.d. 40-dagentijd
zaterdag 21 maart 19.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Actaea
5e zondag v.d. 40-dagentijd
zaterdag 28 maart 19.00 uur
celebrant pastoor B. Bosma
m.m.v. In Conspectum Angelorum

Palmzondag

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

Kronieken
Overleden
13 januari
Kees van der Salm (77)
Dr. Nolenslaan 16, Noordwijkerhout
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
zaterdag 7 maart
en 4 april
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Ga je mee op bedevaart naar Beauraing
Beauraing? Nog nooit van gehoord!
Dat hoor ik vaak als ik er over spreek met mensen.
Daarom wil ik er graag iets over vertellen.
Beauraing is een kleine bedevaartplaats aan de rand van de
Belgische Ardennen. Op 29 november 1932 verschijnt Maria hier
aan 5 kinderen van 7 tot 15 jaar. Hierna verschijnt ze nog 32 keer.
Maria geeft de kinderen verschillende boodschappen, ze vraagt
hen om veel te bidden en altijd braaf te zijn. Ook vraagt ze een
kapel zodat mensen hier op bedevaart kunnen komen. Tijdens de laatste verschijningen toont Maria haar gouden hart, daarom wordt Maria hier vereerd als “De
Moeder met het Gouden Hart”. Ik ben al vele keren op bedevaart geweest naar
verschillende plaatsen waar Maria is verschenen of waar zij wordt vereerd, o.a.
Heiloo, Fatima, Lourdes, Kevelaar en Banneux, maar in Beauraing voel ik mij het
meest thuis, hier wil ik ieder jaar weer terug komen. Het is er, vergeleken met
Lourdes en Fatima, heerlijk rustig. Je wordt er door de zusters van het Acceuil
verwend, alles wordt verzorgd, eten, drinken en mooie vieringen. Er wordt zelfs
een uitstapje gemaakt in de mooie omgeving van Beauraing. Misschien is het ook
wel iets voor U? Binnenkort zal er een informatieochtend worden gehouden tijdens
de koffieochtend in het Paus Franciscus Huis naast de St. Agathakerk, waarbij een
foto-tentoonstelling met uitleg over de verschijningen in Beauraing en de bedevaarten wordt gegeven. Op dit moment is er nog geen definitieve datum, maar
deze zal via de weekberichten bekend gemaakt worden. Wij nodigen u hierbij nu
al van harte uit. De informatiefolders met aanmeldformulieren liggen in onze vier
parochiekerken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nel van der Vlugt
- tel. 0252 413547
Bernadette van Ruiten
- tel. 06 10169213

Actie Kerkbalans: Dank aan vrijwilligers!
De Actie Kerkbalans is op zaterdag 18 januari weer van start gegaan.
In onze parochie hebben ruim 200 vrijwilligers weer geholpen bij
het uitvoeren van de actie. Dat betreft onder andere het vullen
van de enveloppen, het rondbrengen en in een deel van de parochie het ook weer ophalen ervan. Wij zijn verheugd dat wij ieder
jaar weer een beroep op deze vrijwilligers kunnen doen. Wij
danken hen hartelijk voor hun inspanning in weer en wind. Zoals u heeft kunnen
lezen in onze kerkbalansfolder is uw gift echt nodig. Elke bijdrage is welkom, groot
of klein, ieder naar eigen vermogen.
Parochiële Werkgroep Kerkbijdragen

Zelf de kaarsjes aansteken
Opa’s en oma’s met kleinkinderen zijn van harte welkom. Naast een vertelling
met het verteltheatertje, een kleuterlied, gebed, het kruisteken en een kleuteractiviteit, beginnen we met heel veel kaarsjes branden. Iedereen is welkom op zondag
19 april, zondag 17 mei en zondag 21 juni, van 10.30-11.00 uur, in de H.H.Engelbewaarderskerk. We sluiten af met koffie en limonade. Tot dan.
Joke Beijk - Heemskerk

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

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

Uitnodiging

Liturgisch rooster

Het bestuur van de parochie H. Willibrordus in de Bollenstreek nodigt alle
parochianen van harte uit voor de installatieviering van pastoor B.S. Bosma.
Deze viering vindt plaats op zondag 15 maart om 10.00 uur in de Sint Agathakerk, Heereweg 273 te Lisse.

7e zondag door het jaar
23 februari 10.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum

Tijdens deze parochiebrede eucharistieviering zal pastoor Bosma door vicaris
A.J. van Deelen als pastoor van onze parochie worden geïnstalleerd.
Aansluitend kunt u in “De Proeverij” aan de Bondstraat 1 (op loopafstand van de
kerk) de pastoor persoonlijk feliciteren met zijn benoeming.
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.

Aswoensdag

Graag begroeten wij u op zondag 15 maart om 10.00 uur in de Sint Agathakerk te
Lisse.
Vice-voorzitter van het parochiebestuur
A.A.M. Smit
Secretaris van het parochiebestuur
E.M. van Berkel
Koffie / thee ná de eucharistieviering
zondag 1 en 15 maart
en elke dinsdag
ochtend in het
Paus Franciscus
Huis. Elke donderdag en vrijdag
in de keuken van de pastorie.

Kronieken
H. Doopsel
12 januari
Bastiaan Broersen
Van Speijkstraat 10-1, Amsterdam
26 januari
Mats Sikking
Christinastraat 19, Lisse

Hoi allemaal! In de vastentijd hebben
wij weer een project. Dit betekent dat er
bijna iedere zondag van de vastentijd
kinderwoorddienst is! Ben jij er ook bij?
Aan het eind van de vastentijd kun je
jouw project mee naar huis nemen.

Overleden
24 december 2019
Nel Schrama-de Ree (87)
Kanaalstraat 261, Lisse
4 januari
Wil Kamp-van Schooten (80)
Eikenlaan 198, Lisse
18 januari
Piet van Staveren (91)
Loosterweg-Zuid 19, Lisse
27 januari
Mia Witteveen (84)
Hobahostraat 46, Lisse

De kinderwoorddiensten zijn op
zondag 1, 8, 22 en 29 maart.

Palmzondag

Kinderwoorddienst

Tot dan!
Groetjes, Anika, Rianne en Sophie

5 april 10.00 uur
Herdenkingsviering
Fanfare Berkhout
celebrant kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Bollennootjes

26 februari 19.30 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
1e zondag v.d. 40-dagentijd
1 maart 10.00 uur
Herdenkingsviering
Kinderwoorddienst
celebrant pastoor B. Bosma
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
2e zondag v.d. 40-dagentijd
8 maart 10.00 uur
Gezinsontmoeting
Kinderwoorddienst
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Bollennootjes

Installatie viering

pastoor B. Bosma
15 maart 10.00 uur
celebrant pastoor B. Bosma
+ kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
4e zondag v.d. 40-dagentijd
22 maart 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant pastoor B. Bosma
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Maria Boodschap

woensdag 25 maart 19.30 uur
celebrant pastoor B. Bosma
en kapelaan S. Kuik
5e zondag v.d. 40-dagentijd
29 maart 10.00 uur
Kinderwoorddienst
celebrant pastoor B. Bosma
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
7e zondag door het jaar
23 februari 9.30 uur
celebrant pastor T. v. Eijk
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Aswoensdag

26 februari 19.00 uur
celebrant pastoor M. Kuipers
m.m.v. Dames- en Herenkoor
1e zondag v.d. 40-dagentijd
1 maart 9.30 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dames- en Herenkoor
2e zondag v.d. 40-dagentijd
8 maart 9.30 uur
celebrant pastoor B. Bosma
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. The Sky Devils
4e zondag v.d. 40-dagentijd
22 maart 9.30 uur
celebrant pastor T. v. Eijk
Samenzang
5e zondag v.d. 40-dagentijd
29 maart 9.30 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
Dames- en Herenkoor

Kronieken
Overleden
27 december
To Heemskerk – de Joode (60)
Noorder Leidsevaart 22, Hillegom
7 januari
Jan de Groot (75)
Zilkerbinnenweg 88, De Zilk
Koffie/thee ná de
Eucharistieviering
Elke eerste zondag én elke derde
donderdag van de maand in de
Driekoningenkamer.
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Oude tijden herleven
De band Berry and The Sky Devils gaat zondagochtend 8 maart a.s. ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de
Zilkse kerk, een Beatmis verzorgen in de
Heilig Hart van Jezuskerk te De Zilk.
Het wordt weer een bijzondere ervaring.
De Beatmis uit het roemruchte verleden
wordt weer even in ere hersteld. Het 2e
Vaticaans Concilie in de zestiger jaren
van de vorige eeuw zette een flinke verandering binnen de kerk in gang. Hierdoor ontstond ruimte om in een eucharistieviering muziek te maken op de bekende melodie van popliedjes, waarop eigen Nederlandse teksten gemaakt werden.
Een aantal keer per jaar was er o.a. in De Zilk een viering waarin jong en oud zich
thuis voelden en zich spontaan konden uiten door mee te zingen en mee te beleven
met moderne popmuziek van Berry and The Sky Devils. De band stond toen onder
de muzikale leiding van Jaap Schrama. Inderdaad, de man die al 55 jaar het onderhoud en de bloemdecoraties in onze kerk verzorgt. Hij schreef ook, in samenwerking met Godwine Spigt-van den Bercken, de liedteksten voor de Beatmissen.
Het wordt een bijzondere viering, want ook onze nieuwe pastoor Bosma zal voor
het eerst voorgaan (samen met diaken Osseweijer) in de eucharistieviering van de
Zilkse kerk. Dubbel feest dus, zondag 8 maart om 09.30 uur.!
Komt u allen!
R.J.

Tentoonstelling 100 Jaar Heilig Hartkerk
Nieuwsgierig naar het vaandel van het ‘Heilig Sacrament van Mirakel Stille
Omgang’ of het vaandel van de ‘Ned. R.K. Bloemist Land- en Tuinarbeiders bond
Leo XIII “St. Joachim” afd. Zilk’. Deze en nog meer vaandels zijn te zien op de
tentoonstelling over het 100-jarig bestaan van de Heilig Hart van Jezuskerk in De
Zilk. Ook een schilderij met de beeltenis van bouwpastoor H.J.M. Hafkenscheidt
is te bewonderen, naast een aantal andere schilderijen met de H. Hartkerk als
onderwerp. Natuurlijk zijn er volop foto’s en bouwtekeningen te bewonderen van
de bouw van de kerk, pastorie en parochiehuis. Het kerkelijk leven wat zich in de
afgelopen 100 jaar heeft afgespeeld krijgt ook voldoende aandacht. De jeugdbeweging, Jozefgezellen, Mariacongregatie, KAJ (Kajotters) en padvinders zullen
niet ontbreken. Verenigingen ontstaan vanuit de kerk zoals de Feestcommissie,
voetbalvereniging Van Nispen, toneelvereniging Amicitia, St. Barbara en diverse
zangkoren zullen op de fotopanelen niet ontbreken. De maquette van de kerk,
rond 1970 gemaakt door dhr. Mooijekind zal worden opgesteld. Benieuwd naar
de levensbeschrijving van iedere pastoor en kapelaan uit de 100 jarige geschiedenis van de kerk? Ook die zijn op de tentoonstelling te lezen.
Bent u nieuwsgierig geworden kom dan naar de tentoonstelling die gehouden
gaat worden van vrijdag 6 maart tot en met zondag 8 maart. In de Heilig Hartkerk,
Beeklaan 13 in De Zilk.
Openingstijden: Vrijdagavond 6 maart officiële opening om 19.00 uur, de tentoonstelling sluit om 21.00 uur. Zaterdag 7 maart van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Zondag 8 maart van 11.00 tot 16.00 uur.

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

Heropening Van Nispenpark op (Palm) zondag 5 april

Liturgisch rooster

Het zal niemand ontgaan zijn dat er rond het Van Nispenpark in Hillegom het
afgelopen jaar hard gewerkt is. Onder andere is hiermee de St. Jozef en St. Martinuskerk veel beter zichtbaar geworden in de omgeving. Deze metamorfose begint
zijn voltooiing te bereiken en daarom zal er op zondag 5 april om 12.30 uur een
officiële opening door de gemeente plaatsvinden waar u allen van harte voor
uitgenodigd bent.

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

Het kerkplein en de kerktuin zullen die dag ingezegend worden door pastoor
Bosma en er zullen ook drie “herplante” bomen gezegend worden die vernoemd
zijn naar enkele speciale personen.
De Stichting Vrienden van Oud Hillegom organiseert die middag drie maal een
wandeling rond de St. Jozef en St. Martinuskerk. Erg leuk om aan mee te doen.
Komt dus allen naar Hillegom op 5 april !!

Palmpasenstokken versieren en Palmzondag in Hillegom.
In de pastorie van de St. Jozef en St. Martinuskerk in Hillegom gaan we op zaterdag 21 maart van 17:30 tot 18:30 uur palmpasenstokken versieren. Iedereen is
welkom! De Palmzondag viering is om 11:00 uur in de St. Jozef en St. Martinuskerk.

Bloemenbezorger gezocht
Al vele jaren wordt er door vrijwilligers
vanuit de St. Jozef en St. Martinuskerk
een (door de PCI bekostigd) weekendbloemetje bezorgd bij Hillegomse parochianen die een extra steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Eén van de trouwe
bezorgers is onlangs gestopt.
Daarom zijn wij voor de even weken op
zoek naar een nieuwe bezorger die het
bloemetje op vrijdag wil ophalen bij de
bloemenzaak en het bloemetje diezelfde dag bij de door het secretariaat gekozen parochiaan wil langsbrengen. Het
is een dankbare taak waarmee u uw
medegelovigen verblijdt!
Bent u degene die dit zou willen doen?
Neemt u dan contact op via LCHillegom@gmail.com of 06-13730692.

Rozenkrans Bidden

Aswoensdag

26 februari 9.00 uur
celebrant pastoor M. Kuipers
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Dameskoor
1e zondag v.d. 40-dagentijd
1 maart 11.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
2e zondag v.d. 40-dagentijd
8 maart 11.00 uur
Herdenkingsviering
Communicanten
celebrant pastoor B. Bosma
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Dameskoor

Met ingang van dinsdag 7 april a.s.
wordt er iedere dinsdag avond om
19.00 uur de rozenkrans gebeden in
de dag kapel van de St. Jozef en St.
Martinuskerk te Hillegom.

4e zondag v.d. 40-dagentijd
22 maart 11.00 uur
St Jozeffeest
Kinderwoorddienst
celebrant pastor T. v. Eijk
m.m.v. Parochiekoor

Kronieken

5e zondag v.d. 40-dagentijd
29 maart 11.00 uur
Peuterkerk
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dameskoor

H. Doopsel
12 januari
Joëlle Maë Hildenbrandt
Haarlemmerstraat 48, Hillegom
Overleden
9 januari
Anna Wassenaar – Kessels (99)
Weeresteinstraat 25, Hillegom
10 januari
Nelly de Vries – van der Hulst (88)
Witte de Withlaan 1, Bennebroek
14 januari
Jan Onderwater (64)
Parklaan 9, Hillegom
24 januari
Ida Kroon – Braam (88)
Meerlaan 139, Hillegom

Palmzondag

5 april 11.00 uur
Gezinsviering
Communicanten
celebrant pastoor B. Bosma
m.m.v. Parochiekoor
St. Jozef en St.
Martinuskerk
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
elke woensdag,
vrijdag + zondag.
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Het wonder van Lourdes

Mediteren in de veertigdagentijd

Binnen ieders bereik
Of men nu gezond of ziek, rijk of arm,
jong of oud is: ieder heeft zijn eigen
persoonlijke reden om op bedevaart
naar Lourdes te gaan. Ieder ervaart en
verwerkt een bedevaart ook op zijn
eigen manier. In het algemeen kan
men stellen dat pelgrims in Lourdes
energie opdoen en steun vinden in
hun geloof en verrijkt weer terugkomen.

Veel mensen willen wat meer ruimte in de agenda

Ook dit jaar bent u weer in de gelegenheid om met ons mee te gaan en
wel van 8 t/m 13 september 2020 met
het vliegtuig.Wij zijn aangesloten bij
de Limburgse Bedevaart en worden
begeleid door een team van priesters
uit Nederland, ook kapelaan Kuik zal
deze reis met ons mee gaan.
Tijdens deze reis wordt een volledig
verzorgd programma aangeboden.U
kunt onder andere deelnemen aan
vieringen, processies, verdiepingsmomenten en de kruisweg.
Hoogtepunt is uiteraard de heilige
Mis aan de grot waar Maria in 1858 is
verschenen aan Bernadette Soubirous, indrukwekkend is de internationale viering, met soms wel meer dan
25.000 pelgrims uit tal van landen.
Daarnaast is Lourdes een gezellig
stadje met tientallen winkeltjes en
terrasjes.
Ook zijn er diverse musea waar u
meer kunt ervaren over de geschiedenis van Lourdes.
8 mei om 19.30 uur wordt er een film
over Bernadette Soubirous gedraaid
in het Paus Franciscus Huis.
Voor verdere informatie en aanmelding kunt u kontakt opnemen met:
Gerry van der Helm
Koninginneweg 61
2161 ZB LISSE.
Tel: 420835 na 17.00 uur.
e-mail: gerryvdhelm@hetnet.nl
Op onderstaande data zal er een informatiebijeenkomst zijn:
23 februari na de viering in de pastorie van de St. Agathakerk.
1 maart na de viering in de St. Jozef
en St. Martinuskerk te Hillegom.
22 maart na de viering in de H.
Hart van Jezuskerk in De Zilk.
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Een goed voornemen om dit te proberen is de
voorbereiding voor Pasen in de veertigdagen
tijd. De één laat de borrel staan de ander gaat
wat extra doen voor een ander. Zo zijn er mensen die wel eens willen mediteren maar weten
niet hoe.
Doe mee in de veertigdagen tijd om eens te ervaren wat meditatie met u doet. U hoeft niets mee te nemen en we zitten ook niet
op moeilijke manieren tijdens de meditatie. We zitten allen op een stoel in een kring.
Als voorbereiding op het Paasfeest wil ik u daarvoor van harte uitnodigen om op
de woensdagavond te komen mediteren.
Wanneer: woensdagavond: 4, 11, 18, 25 maart en 1 april.
Waar: in de dagkapel van de St. Jozef en St. Martinuskerk in Hillegom. Ingang
Mariastraat.
Hoe laat: we beginnen 19.30 en eindigen rond 20.30 met een glaasje thee.
Deelname is vrij, ook het aantal avonden dat u mee wilt doen.
U bent allen van harte welkom en ik hoop u van harte te mogen begroeten.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u mij mailen: marjolommerse@xs4all.nl
of bellen: 06-11374900
Marjo Lommerse

Nieuws van de biddende moeders
In het Willibrordus Huis
Onze nieuwe avond groep groeit goed.
We komen twee keer per maand bij elkaar
om samen te bidden voor onze kinderen en peetkinderen.
Regiodag op 20 juni
De regiodag van de biddende moeders wordt dit jaar gehouden op zaterdag 20
juni 2020, het begint om 9:45 uur en duurt tot 14:00 uur, in het Willibrordus Huis
op de pastorie van de St. Jozef en St. Martinuskerk in Hillegom. Het programma
is nu nog niet bekend maar dat komt in de volgende Wil'skracht.
Bent u een vrouw met een moederhart voor kinderen en wilt u meer weten over
biddende moeders, dan bent u van harte uitgenodigd om deze dag met ons mee
te maken. Zet ook alvast de datum in uw agenda.
Kunt u niet wachten en wilt u eerder met ons mee bidden dan bent u van harte
uitgenodigd te komen: op 21/2/20 of op 10/3/20 om 19:45 in de pastorie van
Hillegom.

Sobere maaltijd in Hillegom
Maandag 23 en dinsdag 31 maart organiseert de Raad van Kerken Hillegom de
jaarlijkse sobere maaltijd. Dit jaar is het goede doel “het Kippenproject” ten bate
van het livecentre in Lalmonirhat in Noord Bangladesh. In Hillegom wordt dit
ondersteund door de Rotary Hillegom en Cees Diepenveen, onze voorzitter. Hij
zal ook spreken over dit project. Het livecentre heeft als doel bruggen te slaan
tussen alle geloven. Kinderen krijgen onderwijs en ook de plaatselijke bevolking
wordt ondersteund in de opbouw van hun levensonderhoud.
Maandag 23 maart in het Willibrordushuis, naast de St. Jozef en St. Martinuskerk,
dinsdag 31 maart in het Maartenshuis, naast de Maartenskerk. Beide avonden
beginnen om 18.00 uur. U kunt zich aanmelden via de inschrijflijst achterin de
kerk of bij het secretariaat.

Lisse - Hillegom - De Zilk

Kindercrèche St. Agathakerk
Al enige tijd loopt het gebruik van de crèche tijdens de H.
Mis op zondag in de St. Agathakerk terug. Het is meerdere
keren voorgevallen dat er geen kinderen kwamen en dat de
jongeren voor niets zitten wachten. Daarbij komt nog dat er
enkele meisjes die de crèche draaien, hebben aangegeven te
willen stoppen. Dit betekent dat er na 16
februari geen crèche meer zal zijn met
uitzondering van de gezinsmissen. Als er
een gezinsmis is zal er voorlopig ook
crèche zijn. Na enige tijd zullen we dit evalueren en wederzijds bekijken hoe verder.

Een zweefmolen in de kerk
In 1980 bestond de Heilig Hartkerk zestig jaar en werd op
initiatief van pastoor De Jong een grote zweefmolen in het
midden van de kerk opgesteld. Aan de zweefmolen hingen
twintig gondels waarin de verschillende groeperingen hun
activiteiten of gedachten uitbeeldden. Zo was er bijvoorbeeld
een gondel voor de lectoren en misdienaars, voor het onderhoud van kerk en tuin, het jeugd- en bejaardenwerk, de
vrouwenverenigingen en de drumband Altesa. Met de
zweefmolen werd duidelijk dat de opdracht die een parochiegemeenschap heeft, concreet en tastbaar is en zich niet
mag beperken tot liturgie en sacramentsbediening.
Bron: Uitgave tgv 60-jarig bestaan
Meer over de jubilea van de Heilig Hartkerk is te vinden in
het Jubileumboek dat in augustus 2020 zal uitkomen vanwege het honderd jarig bestaan van de Zilker kerk. Het Jubileumboek kan tot 1 april 2020 in de voorverkoop besteld
worden door € 22,50 (of een veelvoud daarvan bij meerdere
exemplaren) over te maken op rekeningnummer NL48
RABO 0388 115 009 onder vermelding van adres en telefoonnummer óf door een envelop met gepast geld, voorzien van
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.

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

Veertigdagentijd 2020
jaargang 10 - editie 6
Wil'skracht
is een uitgave van de Parochie Heilige Willibrordus.
Redactie: Pastoor B. Bosma, Jeanne Ruigrok, Rob van Reisen,
Wendelmoet Langeler en Marian Castenmiller
Foto's: Voorpagina: Jeanne Ruigrok
Thom Oosterveer, René van der Poll,
Rob van Reisen
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

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

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

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

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

Heereweg 21
2161 AC Lisse
0252 - 413 213

persoonlijk
betrokken
stijlvol
www.vanderputtenendunweg.nl

Sinds 1902

Grafmonumenten
& Urnen

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

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

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

