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Parochiegegevens
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Parochiekerken

Van de bestuurstafel

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

Bij het samenstellen van deze nieuwe Paas-editie van de Wil’skracht staan we eerst
stil bij het feit dat we momenteel getroffen worden door de onzekerheden die
verband houden met het rondwarende Coronavirus. Het sluiten van kerken voor
de weekenddiensten en nog veel meer maatregelen van overheidswege doen ons
realiseren dat niets meer vanzelfsprekend is. Deze Wil’skracht is daarom niet 100%
actueel te maken omdat we nu iedere dag te maken krijgen met wijzigingen.
Daarom kunnen we nu al melden dat alle Palmzondag vieringen die in deze
Wil’skracht staan en inmiddels ook alle Paasvieringen komen te vervallen. Wat
daarna gaat gebeuren is ongewis. Hou daarom verder onze Website en de Social
Media zoals Facebook en Instagram in de gaten om op de hoogte te zijn van de
actuele vieringen en evenementen in uw parochie. Daarnaast wordt vooralsnog
elk weekend de zondagviering Live gestreamd en kunt u deze dan via Facebook
volgen.

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

Welk nieuws hebben we verder te melden?
1) We hebben nog wel een leuke opsteker. Door het wegvallen van de inzending
bloemen voor het Vaticaan zijn de potten met de luikende bloembollen door de
kweker, Bart Bergman, beschikbaar gesteld om alle vier de kerken in onze parochie
te versieren. Op woensdag in de Goede Week, 8 april dus, zal pastoor Bosma ze
zegenen en zal een ploegje vrijwilligers aan de slag gaan om onze kerken nog
fraaier te maken dan ze al zijn. Mooi toch?? Meer op pagina 7.
2) We zijn hard bezig met een Nieuwsbrief voor onze parochie met daarin uiteraard
alle laatste nieuwsfeitjes maar daartoe willen we ons uiteraard conformeren aan
de geldige AVG. Indien u interesse heeft voor de Nieuwsbrief, meld u zich dan
aan via een van de secretariaten.
Een Zalig en Gezond Pasen gewenst !
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

Wijziging mailadres secretaris parochiebestuur
Het komt met enige regelmaat voor dat de mailadressen van de secretariaten en
dat van de secretaris per abuis worden verwisseld. Deze mailadressen beginnen
immers met dezelfde letters 'sec......'. Daarom is besloten om het mailadres van de
secretaris te wijzigen in 'bestuurssecretaris@rkwb.nl'.
Wilt u uw mail bestemd voor de secretaris van het parochiebestuur daarom
voortaan richten aan dit nieuwe mailadres?
Bij voorbaat onze dank

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Kopij voor de editie van de Wil'skracht voor Pinksteren, die zal doorlopen
t/m 5 juli, ontvangen we graag uiterlijk op 27 april via:

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

Het woord is aan.. onze Pastoor!

4 Beauraing
5 Goede Week
7 Kerken in bloemenpracht
11 Nachtelijke Wake

Pasen, een feest met twee gezichten
We kijken er naar uit met z’n allen, Pasen. Een feest waar we ons lang op voorbereiden. Een voorbereiding van veertig dagen. De kerk wordt uitbundig versierd.
Bloemenwerkgroepen sparen er soms voor om een ware bloemenzee de kerk
binnen te brengen. We gaan Pasen met elkaar vieren. Alles wordt gepoetst en de
beste kandelaars komen uit de kluis.
Thuis wordt het Paasmaal voorbereid, de kalkoen, de rollade en allerlei andere
lekkere dingen worden klaargezet om te kunnen worden bereid tot een groots
maal met de familie. Her en der zien we paashazen lopen, bezig met het verstoppen van eieren. Even later hordes kinderen lachend en hollend, druk om de pas
verstopte eieren te vinden. Hebben ze eigenlijk enig idee wat ze met elkaar aan
het vieren zijn?
Pesach, 5 mei en Pasen
Ons Pasen is sterk verbonden met het Joodse Pesach feest. Beide feesten zijn bevrijdingsfeesten. Je zou het kunnen vergelijken met 5 mei. Overal worden dan
bevrijdingsfeesten gevierd.
Met Pesach viert het Joodse volk dat ze bevrijd zijn uit Egypte. Het volk had het
in Egypte zwaar te verduren. En of ze nu slaven waren of tweederangs burgers
dat maakte nu niet veel uit. Het Joodse volk werd onderdrukt, uitgebuit en misbruikt. Met de hulp van God en Mozes als hun leidsman wisten zij te ontkomen.
Pesach is een bevrijdingsfeest ja, maar ook een verhaal van vluchten, ontsnappen.
Een feest van offers die gebracht moeten worden.
Met 5 mei herdenken wij vrijheid. Oorspronkelijk natuurlijk het herdenken van
de bevrijding van de tweede wereldoorlog. Later werd het breder getrokken. Het
Nederlandse volk, bevrijd van onderdrukking, vervolging, van haat, van moord.
Voor onze bevrijding van de onderdrukkers zijn heel wat offers gebracht. Mensen
die onze vrijheid met hun leven hebben moeten bekopen.
Pasen is ook zo’n feest. Een feest van bevrijding, maar ook een feest van een offer
dat werd gebracht. Maar waar worden wij met Pasen van bevrijd?
Bevrijding
Op het moment dat een mens wordt geboren, begint de klok al te tikken. De klok
van het eens moeten sterven. Een moment in de toekomst waar we dag noch uur
van kennen. Voor velen ligt het ver in de toekomst. We bereiken met elkaar steeds
hogere leeftijden. Maar het kan ook al snel komen. Als priester heb ik al eens de
droevige plicht gehad om een baby’tje aan de Heer toe te moeten vertrouwen. Als
mens zitten wij gevangen in deze levenscyclus, geboren worden, leven en sterven.
Is er bevrijding mogelijk voor ons? En in geloof mogen wij daar ja op zeggen.
God ziet al sinds de schepping het ploeteren van de mens. De mens die hij uit
liefde heeft doen ontstaan. God heeft de mens lief en probeert op verschillende
manieren ons te helpen in ons bestaan. Om ons te helpen de weg naar Hem terug
te vinden. Niet omdat Hij ons nodigt heeft, nee Hij doet dit omdat Hij ons lief heeft.
Koppig als wij mensen zijn, luisteren we eerst om vervolgens toch onze eigen weg
te gaan. Denkend dat we het wel zelf kunnen. En steeds maar weer opnieuw is
daar Gods reddende hand als wij ons, mensen, weer diep in de problemen hebben
gebracht. Uiteindelijk kan God het niet meer aanzien en komt Hij zelf als de Zoon
onder ons mensen om ons te leren over de weg, de waarheid en het leven. God
wordt mens. Twee keer zal klinken dit is mijn Zoon, de welbeminde. Het is uiteindelijk deze Zoon, Jezus de Christus, die ons de weg wijst uit de levenscyclus
die eindigt in de dood. Hij wijst ons de ontsnappingsroute. Een route naar eeuwig
leven.

14 Orgelconcert
......en meer activiteiten, zoals film,
puzzeltocht, mozaïek in en
rondom onze parochie......
Veel leesplezier!
Maar ...... alles onder voorbehoud in
verband met het Coronavirus

Kom dan, Heilige Geest
Wanneer het me niet
meer kan schelen,
wanneer het goed is geweest,
wanneer ik terugplooi op mezelf,
kom dan, Heilige Geest.
Wanneer ik bergen wil verzetten,
wanneer ik goed wil zijn
voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen
onder alle mensen,
kom dan, Heilige Geest.
Wanneer ik wil bidden en
de stilte niet vind,
wanneer ik wil troosten en
de woorden niet ken,
wanneer ik wil helpen en
niet weet hoe,
kom dan, Heilige Geest.
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Het Verhaal van Beauraing
- onder voorbehoud ivm
Corona
Beauraing? Nog nooit van
gehoord?
Dan nodigen wij u uit om op
dinsdagmorgen 21 april om
10.00 uur in het Paus Franciscus Huis te komen luisteren
naar het verhaal van Beauraing.
Pastoor Huub Spaan zal ons er over
vertellen tijdens de koffie-ochtend:
“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”.

Offer
Om te kunnen ontsnappen hebben we wel een weg te gaan. Jezus laat ons deze
weg zien. Het is een weg van liefde. Wat is daar moeilijk aan hoor ik u zeggen. De
weg van de liefde heeft 2 routes.
De eerste weg is de weg die zo primair voor ons is, dat we het vaak niet eens door
hebben hoe groot onze behoefte daar naar is. Wij mensen willen ons geliefd voelen.
We wringen ons in allerlei bochten om aardig gevonden te worden, om geliefd te
zijn. We vergeten echter dat wij de ultieme liefde al hebben. God heeft een ieder
van ons lief. Een liefde zo groot dat deze nooit verloren gaat.
Als je van uit dit besef, van Gods aanwezige liefde voor jou, die zoektocht durft
los te laten, kun je de andere route van de liefde gaan, de route die Jezus ons laat
zien. Het is de route van liefde geven. De liefde die wij van God ontvangen
doorgeven. Doorgeven aan de medemens. Zonder onderscheids des persoons.
De uittocht van het Joodse volk uit Egypte, onze bevrijding van de tweede wereld
oorlog gingen allen gepaard met offers. Zo ook onze bevrijding uit de dood. Om
ons te laten zien dat geen offer te groot is voor Gods gevende liefde, offerde Hij
zich zelf aan het kruis. Dit offer vieren wij in de eerste 2 delen van het Paas Triduüm,
Witte Donderdag en Goede Vrijdag.
Het Paasfeest is onze 5 mei, het bevrijdingsfestival. Met de opstanding uit de dood,
laat de Heer ons zien dat zijn weg ook waar is. Dat er leven is. Echt leven.
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven zegt de Heer. Laten wij met elkaar, met
Gods hulp dat leven. Leven in liefde voor elkaar.

Pastoor Bosma

Pastoor Spaan is de diocesaan voorzitter van het Nederlands Beauraing Comité. Hij gaat al vele jaren met groepen
pelgrims op bedevaardreis naar Beauraing. Aan de hand van een fototentoonstelling van 12 grote panelen zal
een en ander ook visueel duidelijk
worden gemaakt.
Van harte welkom dus op 21 april om
10.00 uur in het Paus Franciscus Huis.
Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met:
Nel van der Vlugt tel. 0252 413547
Bernadette van Ruiten - tel. 06 10169213

Gezinsontmoeting, investeer in je gezin - onder voorbehoud ivm Corona
De Gezinsontmoeting met daarin behandeld de Parenting Course is een leuke en
laagdrempelige manier om in een relaxte sfeer met andere ouders ervaringen uit
te wisselen en zich te bezinnen op de opvoeding. Aan de hand van een inspirerend
filmpje worden er een aantal thema’s besproken die zeer herkenbaar zijn voor
ouders met kinderen. De bijeenkomsten zijn geschikt voor iedere ouder, ongeacht
burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging.
De kinderen worden tijdens de gezinsontmoetingen opgevangen zodat de ouders
hun handen vrij hebben. Na afloop is er een gezamenlijke lunch die rond 13.00
uur wordt afgesloten. Op zondag 9 februari en zondag 8 maart hebben de eerste
gezinsontmoetingen plaats gevonden in het Paus Franciscus Huis. Het waren
geslaagde bijeenkomsten. Op zondag 26 april zal er na de Eucharistieviering van
10.00 uur in de St Agathakerk weer een gezinsontmoeting worden georganiseerd
in het Paus Franciscus Huis. Wilt u als ouder samen met andere ouders over
herkenbare uitdagingen praten en bent u benieuwd naar handvatten, tips en
nieuwe ideeën voor thuis, dan nodigen wij u graag uit voor de gezinsontmoeting
op 26 april, 24 mei en 14 juni.
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Goede Week
Witte Donderdag – feest slaat om in leegte
De belangrijkste dagen van het kerkelijk jaar komen eraan: het Heilig Triduüm.
Dit zijn de drie dagen van Witte Donderdag, Goede vrijdag en Pasen.
Op Witte Donderdagavond, de vooravond van de Goede Vrijdag, vieren we de
instelling van de Eucharistie, het Priesterschap en het gebod van de naastenliefde.
Dit gebeurt in een hele plechtige Mis: de klokken luiden tijdens het Gloria, de
altaarbellen rinkelen en bloemen sieren rijkelijk het priesterkoor. Maar na de lofzang “Eer aan God” zwijgen de klokken en belletjes. Deze zullen pas in de paasnacht weer klinken. De bellen worden op Witte Donderdag vervangen voor
kloppers of ratels tijdens de opheffing van het Lichaam en Bloed van Christus.
Het klinkt akelig en geeft aan dat de sfeer verandert.
Na het gebed na de Communie worden de overgebleven hosties niet in het tabernakel gezet, maar worden deze met een plechtige processie naar het rustaltaar
gebracht. Dan blijft het stil… de Zegen wordt niet gegeven, er is geen slotlied,
maar voor het oog van alle aanwezigen worden de kaarsen gedoofd, het altaar
wordt ontbloot en het priesterkoor wordt ontdaan van bloemen en kandelaars.
Stilte, leegte en duisternis….zo eindigt deze Witte Donderdag.
In die stilte gaan we weer naar huis. Misschien vindt u een moment om een moment
mee te waken in de nachtwake in de St. Agathakerk. Anders is het misschien
mogelijk om thuis de stilte te bewaren.
Goede Vrijdag - kruisverering, bloemenhulde
Op Goede Vrijdag wordt om 15:00 uur de kruisweg gebeden. Terwijl we langs de
staties van de kruisweg lopen bidden en zingen we. Zo overwegen we de laatste
uren van Jezus leven voor Hij aan het kruis stierf. Het is een prachtige manier om
deze bijzondere vrijdag stil te staan bij wat Christus voor ons heeft gedaan; hoe
Hij zijn leven voor ons gegeven heeft uit liefde voor ons.
Toch is de belangrijkste viering niet de kruisweg, maar de kruisverering die in
onze parochie in de avond plaatsvindt. Het is een indrukwekkende viering
waarbij de priester, diaken en assistenten in stilte binnenkomen en plat op de
grond gaan liggen voor het altaar. Het is een uitdrukking van overgave en aanbidding. Vervolgens klinkt er een gebed en volgen de lezing uit de profeet en uit
de brief van Paulus aan de Hebreeën. Dan volgt het lijdensevangelie, waarbij allen
knielen op het moment dat gelezen wordt hoe de Heer sterft aan het kruis.
Na de lezingen volgen na de preek de voorbeden, die anders dan anders vaste
gebeden zijn voor kerk en wereld. Daarna vindt een plechtige intocht plaats van
het kruis. Deze wordt van achter uit de kerk naar voren gedragen en op drie
momenten omhoog geheven, net zoals in de Paaswake de paaskaars naar binnen
gedragen wordt. Soms wordt het met een doek bedekte kruis voor in de kerk
omhoog geheven en in drie stappen onthuld.
Na deze intocht is het moment waarop alle gelovigen naar voren komen om het
kruis te eren met een kus, een buiging of op een andere manier.
Dit is een indrukwekkend moment. Deze vorm van liturgie wordt al in het jaar
383 beschreven door de pelgrim Egeria, die een verslag geschreven heeft van haar
bezoek aan Jeruzalem waar deze liturgie op het feest van Kruisverheffing (tegenwoordig is dit op 14 september) werd gevierd.
Het is een goede gewoonte om tijdens deze kruisverering ook bloemen mee te
nemen om het kruis hulde te brengen. Zeker in onze bloemrijke Bollenstreek is
het goed om deze gewoonte weer op te pakken. Neemt u ook een bloem of bloemen
mee?
Na de kruisverering volgt een korte Communieritus, waarbij de heilige Communie wordt uitgereikt. Daarna volgt nog een gebed en verlaten allen in stilte weer
de kerk.

Bloemen voor
hulde
aan het kruis

Paaswake – Van donker naar licht
De zaterdagavond na Goede Vrijdag maakt iedereen zich op voor Pasen. Als de
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duisternis is ingevallen komen we naar de kerk. Met een klein kaarsje in de hand
wachten we in de banken op wat komen gaat. Achter in de kerk of buiten brandt
een vuur. In stilte komen de priesters, diaken en assistenten binnen. Het vuur
wordt gezegend, de paaskaars wordt gezegend en vervolgens wordt de grote
paaskaars aan het vuur ontstoken. Dan wordt de Paaskaars naar voren gedragen,
terwijl de diaken of priester deze drie maal omhoog heft en zingt: “Lumen
Christi” of “Licht van Christus”!
Na de tweede maal wordt het licht van de Paaskaars doorgegeven via de kleine
kaarsjes die iedereen in de hand heeft.
Voor in de kerk aangekomen wordt de Paaskaars op de kandelaar geplaatst en
bewierookt en wordt de Paasjubelzang gezongen: het lied dat al sinds vele eeuwen
het overwinnen van Christus op de dood aankondigt: De duisternis wordt verdreven, het licht van Pasen overwint!
Hierna luisteren we naar een aantal lezingen in wake. We luisteren naar de lezingen, zingen na iedere lezing en bidden een gebed. Dan is het moment daar: na een
aantal lezingen uit het Oude Testament maken we de overstap naar het nieuwe
Testament. Dit wordt letterlijk en figuurlijk ingeluid door de klokken die tijdens
de lofzang “Eer aan God”, het “Gloria” weer gaan luiden. Sinds Witte Donderdag
zwegen de klokken, maar nu breekt het nieuwe licht, het nieuwe leven door en is
de dood gebroken: Christus overwint!
Na de lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen wordt dan het plechtige
“Alleluia” gezongen, dat de gehele Veertigdagentijd niet gehoord is! Dan volgt
het Evangelie, waarin we horen hoe de vrouwen in alle vroegte het lege graf
ontdekten: de Heer is waarlijk opgestaan. Alleluia!
Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.

Dan is het echt Pasen!
Dit vieren we vervolgens door het begin van ons leven met God in herinnering te
roepen, ons doopsel. Dit doen we door ons te laten besprenkelen met het gewijde
water.
We mogen als broeders en zusters in herinnering brengen hoe God ons het
nieuwe leven heeft gegeven in het Doopsel.
Daarna vieren we de Eucharistie, zoals we dat gewend zijn en gaan we na de zegen
en wegzending als gesterkte en vernieuwde mensen naar huis. We wensen elkaar
een zalig (dat is gelukkig) of gezegend Pasen toe en beginnen aan de feestelijke
Paastijd die maar liefst vijftig dagen zal duren, tot aan het Pinksterfeest.
Laten we proberen om de drie vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdagavond en de Paaswake met elkaar te vieren, zodat we dit mysterie van Gods
liefde mogen ervaren, beleven en vieren!

Ik brand een
kaarsje……
...... uit dankbaarheid
voor onze vrijheid
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Pasen in de H. Willibrordus parochie nog kleurrijker dan
ooit !!
Het zal u inmiddels wel bekend zijn dat voor de Paasviering in Rome dit jaar geen
bloemen vanuit Nederland gaan komen.
Een belangrijk deel van deze bloemen worden hier bij ons in de parochie “gebroeid”, d.w.z. klaar gestoomd voor de bloei met Pasen.
Nu deze bloemen dit jaar in de Goede Week niet naar Rome gaan zijn we gaan
brainstormen om er wat creatiefs mee te doen.
EN JA HOOR, WE GAAN ONZE VIER KERKEN VAN DE H. WILLIBRORDUS
PAROCHIE OPLUISTEREN MET DEZE BLOEMENPRACHT !!
Aangezien de kerken met Pasen helaas nog gesloten zijn, geldt dit plan hoofdzakelijk voor de aankleding van BUITEN de kerken. Een klein deel van de bloemen
zal ook BINNEN de kerk gebruikt worden om ook de live stream dienst op te
fleuren. Het zal sowieso een feest zijn om te zien dus komt allen kijken !!
Rob van Reisen

Gebed
Onze Lieve Vrouw van Beauraing,
Onbevlekte Maagd,
Breng over naar Jezus, uw Zoon,
Al de intenties die wij u vandaag
toevertrouwen.
Moeder met het Gouden Hart,
weergave van de tederheid van de
Vader
aanschouw met liefde
de mannen en vrouwen van onze
tijd,
en vervul hen met de vreugde van
uw aanwezigheid,
U die beloofd hebt de zondaars te
bekeren,
Help ons de oneindige barmhartigheid van onze God te ontdekken.
Doe in ons de genade van de bekering ontwaken
opdat heel ons leven de weergave
worde van deze barmhartigheid.
Heilige Moeder Gods, buig u neer
over onze ellende,
troost ons in ons leed;
geef kracht en sterkte aan allen die
lijden.
Koningin van de hemel, die gekroond staat met licht,
help ons te groeien in geloof, hoop
en liefde,
en wij zullen altijd blijven dankzeggen.
U hebt Jezus op de wereld gebracht;
mogen wij door het gebed,
door het verkondigen van zijn
Woord
en het getuigenis van een leven vol
liefde en vreugde.
Hem doen geboren worden in alle
harten.
Geef dat elk ogenblik van ons bestaan een JA weze
op de vraag die u ons vandaag stelt:
“Bemint u mijn Zoon? Bemint u
mij?”
Dan zal het rijk van Jezus tot stand
komen in de wereld.
Amen
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Lente in je geloof - onder voorbehoud ivm Corona
Geloofsdagen voor 50 plussers
We gaan op zoek naar nieuwe kleur en fleur in ons geloof tijdens een midweek
voor 50-plussers van de Emmanuel Gemeenschap. Kom van zondag 19 april t/m
woensdag 22 april naar de Brabantse bossen in Helvoirt.
Geniet van bijzondere verhalen, mooie vieringen en praktische inspiratie. Ervaar
de lente tijdens een heerlijke wandeling.
Dagelijks vieren we de H. Mis, er is tijd voor gebed en gesprek. In alle vrijheid,
niks moet. Neem de tijd om te genieten van een kop koffie, bij te praten en lekker
uit te rusten. De midweek is in Bezinningscentrum Emmaus in de buurt van Tilburg. Van harte welkom!
Informatie en opgave: www.emmanuelnederland.nl
of bel 077-382 82 49 of 0346-56 73 41

Relieken van de heilige Bernadette
De schrijn met de relieken van de heilige Bernadette van Soubirous komt dit jaar
naar Nederland. Tussen 11 mei en 15 juni worden de relieken in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. In de periode daarvoor reizen ze langs Mariabedevaartplekken in België. Het heiligdom leent de relieken sinds enkele jaren
voor korte tijd uit aan andere bisdommen.
Bernadette Soubirous is sinds haar overlijden in 1879 opgebaard in het klooster
Saint-Gildard in Nevers. In het kader van haar zalig- en heiligverklaring zijn in
de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze
relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard in een aparte Bernadettekapel naast de crypte. De relieken van Bernadette waren de afgelopen jaren in
bisdommen in Italië, Duitsland en Spanje. Eind 2020 reizen ze naar Ierland en
daarna naar diverse landen in Azië.
Het bisdom Rotterdam verwelkomt de relieken van zondag 7 juni tot en met
donderdagochtend 11 juni in de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam.
Op deze dagen zijn pelgrims uitgenodigd voor het rozenkransgebed en de eucharistieviering in de kathedraal. Op zondag 7 juni wordt de eucharistie gevierd om
11.00 uur. Op maandag 8 juni, dinsdag 9 juni, woensdag 10 juni en donderdag 11
juni wordt de eucharistie gevierd om 9.30 uur.
“Het is bijzonder dat het bisdom Rotterdam, in verbondenheid met het heiligdom
Lourdes en bisdommen wereldwijd, de relieken van Bernadette mag verwelkomen”, zegt bisschop Van den Hende. “Het bedevaartsoord Lourdes wil mensen
op deze manier in contact brengen met de heilige Bernadette en de gelovige betekenis van Lourdes. Voor mensen die Lourdes hebben bezocht, is het een mooie
manier om opnieuw dichtbij Lourdes te komen. Met name voor de zieken en andere mensen die de reis naar Lourdes niet kunnen ondernemen kan dat bijzonder
zijn.”
De organisatie wordt ondersteund door de Nederlandse bedevaartorganisaties
VNB en Huis voor de Pelgrim.

Mozaïek voor de jarige kerk - onder voorbehoud ivm
Corona
De jaarlijkse mozaïekwedstrijd staat gepland in het weekend voorafgaande aan
de Bloemencorso en zal dus plaatsvinden op 18 en 19 april 2020.
Dit jaar leggen wij als Feestcommissie ons mozaïek neer bij de kerk ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van de kerk. Ons mozaïek zal dit jaar daarom ook in het
teken staan van het 100-jarig bestaan. Wij adviseren u de website en de facebook
pagina van Feestcommissie de Zilk goed in de gaten te houden in verband met
het eventueel verplaatsen van het evenement. Bij goed weer zal de commissie 100
jaar Heilig Hart zorgen voor een terrasje voor de kerk met een kopje koffie/thee
en is er gelegenheid om onze mooie kerk van binnen te bewonderen.
Namens de Feestcommissie, Thijs Warmerdam
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Het Paus Franciscus Huis; ook uw parochiehuis;
kom eens gezellig langs!
Paaslunch in het Paus Franciscus Huis - onder voorbehoud ivm Corona
Dinsdag 14 april verzorgen wij voor onze
gasten, aansluitend aan de koffieochtend
rond 11.45 uur, een Paaslunch. Bijdrage
in de kosten zijn € 5,00.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ria
Nieraad, tel 0252 410773
of e-mail: ria@nieraad.com
Maar ook als u alleen koffie wilt komen
drinken bent u om 10.00 uur van harte in
het Paus Franciscus Huis.

Koffie / thee ná de eucharistieviering
zondag 5, 19 april en 3, 17 mei
en elke dinsdag
ochtend in het
Paus Franciscus
Huis. Elke donderdag en vrijdag
in de keuken van de pastorie.

The Shack - onder voorbehoud ivm Corona
In maart is de filmavond helaas niet doorgegaan. Wij hopen de mooie film, The
Shack, deze maand wel te kunnen vertonen. The Shack gaat over een man die door
een verschrikkelijke gebeurtenis zijn geloof kwijt is geraakt. Volledig onverwacht
krijgt hij een uitnodiging van ene ‘Papa’ om een weekend met Hem door te
brengen in de hut waar dit drama heeft plaatsgevonden. Een héél bijzondere
uitnodiging...
Wilt u er ook bij zijn? Kom dan op vrijdag 17 april om 19.15 uur naar het Paus
Franciscus Huis. Voor koffie en een drankje wordt gezorgd!

“Bomen over Bomen”
Veel mensen hebben last van bomen!!
Bomen zijn echter van een onschatbare waarde voor onze leefomgeving. Met name
in een stadse en dorpse omgeving als de onze. Bollenstreekhout Coöperatie uit
Lisse zamelt daarom sinds 2017 per jaar ca. 250- 300 bomen in uit de regio Duinen Bollenstreek. Dit doen wij om verschillende redenen.
1. Wij willen de kringloop van de boom inzichtelijk maken voor alle belanghebbenden.
2. Wij willen het stamhout van de boom zo hoog mogelijk terugplaatsen in de
“productie” keten.
3. Wij kapitaliseren de “positieve waarden” van bomen voor mens, dier en zijn
leefomgeving.
4. Wij willen zorgen dat er nieuwe bomen worden aangeplant.
5. Wij willen de “waarde” van de geoogste boom teruggeven aan zijn habitat.
6. Wij willen de Burger (tevens onze Consument) inzage geven hoe “belastinggeld”
terugvloeit in Groenbeheer en producten (Fee of Return).
7. Wij willen Gemeenten ondersteunen met het boombeheer (= goed rentmeesterschap).
Daarom willen wij met u “bomen over bomen”, maar vooral ook uitleg geven over
allerlei begrippen die verband houden met bomen in de Stadse en Dorpse omgeving.
Ted Wiegman, oprichter voorzitter van Bollenstreekhout, geeft op 19 mei a.s. om
10.00 uur tijdens de inloop koffieochtend een presentatie in het Paus Franciscus
Huis. U bent van harte welkom.
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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

Palmzondag

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

Goede Vrijdag

Kruisweg
vrijdag 10 april 15.00 uur-vervalt
celebrant pastoor B. Bosma

Pasen

zondag 12 april 11.00 uur-vervalt
celebrant pastoor B. Bosma
m.m.v. ICA + Actaea
2e zondag van Pasen
zaterdag 18 april 19.00 uur
celebrant pastoor B. Bosma
m.m.v. In Conspectum Angelorum
3e zondag van Pasen
zaterdag 25 april 19.00 uur
celebrant pastoor B. Bosma
m.m.v. In Conspectum Angelorum
4e zondag van Pasen
zaterdag 2 mei 19.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant pastoor B. Bosma
m.m.v. In Conspectum Angelorum
5e zondag van Pasen
zaterdag 9 mei 19.00 uur
celebrant Kapelaan S. Kuik
m.m.v. In Conspectum Angelorum
6e zondag van Pasen
zaterdag 16 mei 19.00 uur
celebrant pastoor B. Bosma
m.m.v. Actaea

Kronieken
Overleden
1 januari
Joop Mens (91)
Eikenlaan 304 Lisse
15 februari
Jopie Berbee-van der Linden (77)
Eikenlaan 218 Lisse
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Kerk open op woensdag 8
april en elke zaterdagavond
De Engelbewaarderskerk zal deze
woensdag, 8 april dus, van 9.00 tot 12.00
uur open zijn. Om 9.00 uur starten we
met de H. Mis en daarna blijft de kerk
tot 12.00 uur open voor het ophalen van
een palmtakje. Ook kunt u dan de
weekagenda / nieuwsbrief meenemen
die dan achterin de kerk ligt.
Verder zal er tijdens deze periode van
crisis op zaterdagavond gelegenheid
zijn tot aanbidding; dit kan op de tijd
dat we normaliter de H. Mis vieren (dus
van 19.00 tot 20.00 uur).
Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:
www.kerkomroep.nl
Voor de H. Hart van Jezuskerk via:
www.kerkdienstgemist.nl

Berkhout - onder voorbehoud ivm Corona

Internationale Schakel Klas
14 februari werd de Internationale
Schakel Klas (ISK) geopend in het voormalige schoolgebouw van de RKBS
Beekbrug in de Engel
De ISK is bedoeld voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die woonachtig zijn in
de Duin- en Bollenstreek. Deze leerlingen zijn korter dan 2 jaar in Nederland
en zij spreken de Nederlandse taal niet
of onvoldoende om in te kunnen stromen in één van de scholen uit het Samenwerkingsverband.
Het ISK-onderwijs is erop gericht om
leerlingen voor te bereiden op een passende vervolgopleiding in het regulier
onderwijs. Gemiddeld hebben de leerlingen twee jaar nodig om voldoende
thuis te raken in de Nederlandse taal en
cultuur om met succes een vervolgopleiding te kunnen volgen.
Het gebouw is prachtig gerenoveerd en
bij de opening op 14 februari was een
schilderij te bewonderen met de H.H.
Engelbewaarderskerk op de achtergrond.

wij bidden voor......
…. kinderen die alleen zijn in oorlogsgebieden, verdwaald geraakt
tussen gesloten grensgebieden.

Eucharistieviering:
donderdag 7 mei - 16.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
Woord- en communievieringen:
zaterdag 10.30 uur 4 april
Paasviering 10.30 uur 11 april
zaterdag 10.30 uur 18 april
en 2, 16 mei

Koffie / thee ná de
Eucharistieviering
zaterdag 4 april
en 2 mei en op
moederdagviering 9 mei

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

Nachtelijke wake bij het Heilig Sacrament

Liturgisch rooster

In aansluiting aan de Witte Donderdagviering is er ook dit jaar in de St. Agathakerk
de nachtelijke aanbidding bij het rustaltaar waar tot de Paaswake de Ciborie met
het H. Sacrament wordt bewaard.
In het Paastriduüm die deze avond begint volgen we Jezus van de tafel van het
laatste avondmaal naar de hof van Olijven. Jezus zelf vraagt ons in de Hof van
Olijven: “Blijft hier en waakt.” (Mc. 14, 34).
Iedereen is uitgenodigd om in aansluiting op de viering of op een later moment
van de avond of nacht voor kortere of langere tijd te komen waken en bidden bij
het Heilig Sacrament op het rustaltaar.
De kerk is daartoe de hele nacht geopend, er zullen altijd meerdere mensen aanwezig zijn.
Op Goede Vrijdagochtend om 7.00 uur sluiten we de wake af met het bidden van
de Lauden, het kerkelijk ochtendgebed.
Van harte aanbevolen!

Palmzondag

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

Goede Week

Boeteviering
dinsdag 7 april 19.30 uur-vervalt
celebrant pastoor B. Bosma
kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
Witte Donderdag
donderdag 9 april 19.30 uur-vervalt
celebrant pastoor B. Bosma
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum
Kruisweg
vrijdag 10 april 15.00 uur-vervalt
celebrant diaken I. Osseweijer
Goede vrijdag
vrijdag 10 april 19.30 uur-vervalt
celebrant pastoor B. Bosma
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Paaswake

Kronieken
H. Doopsel
15 februari
Olivia Kuc
Meeuwenlaan 34 Lisse
Overleden
26 februari
Elly van der Horst-van der Westen
(78 jaar)
Verdistraat 31 Lisse
5 maart
Cees de Vlieger (74)
Rooversbroekdijk 96 Lisse

3e zondag van Pasen
26 april 10.00 uur
Gezinsontmoeting
celebrant pastoor B. Bosma
m.m.v. Caeli
4e zondag van Pasen
3 mei 10.00 uur
Herdenkingsviering
+ Kinderwoorddienst
celebrant pastoor B. Bosma
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Caeli
5e zondag van Pasen
10 mei 10.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum
6e zondag van Pasen
17 mei 10.00 uur
pastoor B. Bosma
m.m.v. Canticum Novum

zaterdag 11 april 21.00 uur-vervalt
celebrant pastoor B. Bosma
Kapelaan S.Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Canticum Novum

Pasen

12 april 10.00 uur-vervalt
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Canticum Novum

Tweede Paasdag

maandag 13 april 10.00 uur-vervalt
celebrant pastoor B. Bosma
m.m.v. Caeli
2e zondag van Pasen
19 april 10.00 uur
Eerste Heilige Communieviering
celebrant pastoor B. Bosma
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Bollennootjes
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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

Goede Week

Goede Vrijdag
vrijdag 10 april 19.00 uur-vervalt
celebrant pastor T. v. Eijk
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Pasen

12 april 9.30 uur-vervalt
celebrant pastoor B. Bosma
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Dames- en Herenkoor
2e zondag van Pasen
19 april 9.30 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
Samenzang
3e zondag van Pasen
26 april 9.30 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dames- en Herenkoor
4e zondag van Pasen
3 mei 9.30 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dames- en Herenkoor
5e zondag van Pasen
10 mei 9.30 uur
celebrant pastoor B. Bosma
Samenzang
6e zondag van Pasen
17 mei 9.30 uur
celebrant pastor T. v. Eijk
m.m.v. Dames- en Herenkoor

Verbondenheid
Verbondenheid was het thema van de Kerstsamenkomst 2018.
We maken in deze tijd erg veel verbinding met elkaar maar dan via social media.
Soms wel te veel. Maar echt verbonden zijn met elkaar is een heel ander gevoel.
Een gevoel van warmte, genegen- en geborgenheid. Dat is wat er soms wel eens
aan ontbreekt. Het voelen van echte warmte om ons heen.
Wij, st. Hakuna Matata, wilden proberen dit gevoel in deze Kerstsamenkomst in
de kerk weer naar voren te halen door het uitdelen en gooien van bolletjes wol
naar elkaar. Op die manier waren we allemaal met elkaar verbonden en hebben
we genoten van een sfeervolle kerstsamenkomst.
Na het gooien van de bolletjes en het gevoel van verbondenheid moest alle wol
weer verzameld worden. Dat duurde even, maar het was een superleuk gezicht
dat alle mensen probeerden de wol naar het middenpad te krijgen. Nadat het allemaal verzameld was bleek dit een grote berg wol te zijn. Hier wilde ik wat mee
gaan doen, dacht ik toen, als crea Bea. Daarom had ik de hele zak mee naar huis
genomen. En toen? Eerst alles maar eens uit elkaar halen en kijken wat we hadden.
Met heel veel engelengeduld heeft Aad daar dagen aan gewerkt. Maar wat ga ik
er nu mee doen? Het idee om er een wandkleed van te maken kwam van mijn zus.
Binnen ons bestuur heb ik gevraagd aan Jasja, onze artistieke man, of hij een
ontwerp kon maken wat aansloot op het thema van de Kerstsamenkomst. Hij
kwam met een heel mooi ontwerp wat hij op stramien heeft getekend en daarna
heb ik het ingekleurd met de kleuren van de wol die we beschikbaar hadden. Toen
konden we aan de gang. Karin Hulsebosch en ik hebben heel wat avonden zitten
knopen, wat erg gezellig was. Ik had gehoopt dat het voor de Kerst van 2019 klaar
zou zijn, maar dat was niet gelukt. Maar nu dan hier het eindresultaat van ons
project : “Verbondenheid” Om precies te zijn zitten er 63.928 draadjes van 7 cm
in verwerkt. Wat bij elkaar bijna 4.5 km wol is. Er is ruim 150 uur aan geknoopt.
Een hele klus maar... Zo ontzettend leuk om te doen.
José Verlaan

Kronieken
H. Doopsel
23 februari
Roos Hoogerwerf, Talmastraat 14,
Katwijk
Overleden
6 maart
Riek van Eeden-Kaptein (93)
Bloemswaard, Hillegom
Koffie/thee ná de
Eucharistieviering
Elke eerste zondag én elke derde
donderdag van de maand in de
Driekoningenkamer.
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Autopuzzelrit op zaterdag 16 mei - onder voorbehoud ivm
Corona
Hierbij wordt u allen uitgenodigd om mee te doen aan de jaarlijkse autopuzzelrit
van Carnavalsvereniging ‘De Duinknijnen’. Dit jaar staat de rit in het teken van
het 100-jarig bestaan van de Heilig Hartkerk. Carnaval en kerk… gaat dat wel
samen? Nou, echt wel!
Dit jaar vertrekken we vanuit het parochiehuis aan de Beeklaan. Op zaterdag 16
mei vindt om 18.00 uur de inschrijving plaats met een korte uitleg, en om 18.30
uur gaan we van start. De inschrijving per auto bedraagt 10 euro. De finish is ook
weer bij het parochiehuis, waar we tijdens de prijsuitreiking gezellig kunnen nababbelen onder het genot van een drankje.Voor de mensen die nog nooit aan een
autopuzzelrit hebben meegedaan, is het een prachtige gelegenheid om dit eens te
ervaren.
Namens de Carnavalsvereniging,
Lo de Haas

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

Gebedsviering Samen Kerk op 3 mei - onder voorbehoud
i.v.m. Corona
in de St. Jozef en St. Martinuskerk
Zondag 3 mei is er weer een viering van ‘Samen Kerk’ in de St. Jozef en St. Martinuskerk om 11.00 uur. Voor deze Woord en Gebedsviering zijn mensen met een
verstandelijke beperking uitgenodigd. Mede daarom zijn de teksten van de lezing
en de gebeden aangepast en is er een andere liederenkeuze. Samen met Marjo
Lommerse als voorganger en het Dameskoor dat voor de muzikale begeleiding
zorgt, maakt dit alles een bijzondere viering voor iedereen. Het thema is ‘Vrijheid’
zoals we rond deze dagen op veel plekken in Nederland Vrijheid vieren. Wij hopen
dat u samen met ons de Vrijheid en Vrede van Jezus wilt vieren. Deze viering is
ook zeer geschikt voor gezinnen met kinderen van de basisschool leeftijd. U bent
van harte welkom.
Anita Meurkes en Marjo Lommerse

Kronieken

Paasfeest in de
kinderwoorddienst-vervalt
Wat gebeurde er toch veel met Jezus in
de laatste weken van zijn leven!
In de kinderwoorddienst op 1e paasdag
verplaatsen we ons naar deze tijd en
bekijken we waarom we eigenlijk het
Paasfeest vieren.
De kinderen zullen er achter komen dat
het om nieuw leven gaat en daarom
mogen ze na de viering op zoek naar
paaseieren!
Komt u ook met uw kinderen naar de
Paasviering op zondag 12 april om 10.00
uur in de St. Jozef en St. Martinuskerk?!

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

Parkwijk - onder voorbehoud ivm Corona
Eucharistieviering:
woensdag 15 april - 10.30 uur
celebrant kapelaan S. Kuik

Overleden
1 februari
Helena Lemmers – Jansen (93)
Clusiushof 68, Hillegom
13 februari
Henk van Haaster ( 87)
Parkwijk, Hillegom
16 februari
Alberta van Maris – Lommerse (97)
Garbialaan 11, Hillegom
1 maart
Wilhelmus Schoone (84)
Bloemswaard, Hillegom
v/h Vondelwende 19, Hillegom
1 maart
Elisabeth van der Aar – Pollé (82)
Lapinenburgstraat 10, Hillegom
3 maart
Anna Nijman – Straathof (85)
Elsbroekerlaan 18H, Hillegom
5e zondag van Pasen
10 mei 11.00 uur
Herdenkingsviering
Communicanten
Opening Tuin
celebrant pastoor B. Bosma
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Dameskoor
6e zondag van Pasen
17 mei 11.00 uur
EHC-viering
celebrant kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Bollennootjes

Liturgisch rooster

Palmzondag

5 april 11.00 uur-vervalt
Gezinsviering
Communicanten
celebrant pastoor B. Bosma
m.m.v. Parochiekoor

Goede Week

Witte Donderdag
donderdag 9 april 19.00 uur-vervalt
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Parochiekoor
Kruisweg
vrijdag 10 april 15.00 uur-vervalt
celebrant kapelaan S. Kuik
Goede Vrijdag
vrijdag 10 april 19.00 uur-vervalt
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. dameskoor

Paaswake

zaterdag 11 april 22.00 uur-vervalt
celebrant pastor T. v. Eijk
m.m.v. Parochiekoor

Pasen

12 april 10.00 uur-vervalt
Kinderwoorddienst
celebrant pastor T. v. Eijk
m.m.v. Parochiekoor

Tweede Paasdag

maandag 13 april 10.00 uur-vervalt
celebrant Kapelaan S. Kuik
+ diaken I. Osseweijer
m.m.v. Inloopkoor
2e zondag van Pasen
19 april 11.00 uur
Herdenkingsviering
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Dameskoor
3e zondag van Pasen
26 april 11.00 uur
celebrant kapelaan S. Kuik
m.m.v. Parochiekoor
4e zondag van Pasen
3 mei 11.00 uur
Gehandicaptenviering
voorganger Marjo Lommerse
m.m.v. Dameskoor
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Bloemswaard - onder
voorbehoud ivm
Corona
Woord- en communievieringen:
Goede vrijdagviering:
Kruisweg
14.30 uur: 10 april
Paaszaterdag 19.00 uur: 11 april
Pasen
10.00 uur: 12 april
zondag
10.00 uur: 26 april
en 10 mei

Orgelconcerten Agathakerk - onder voorbehoud ivm
Corona
De Stichting Vrienden van het Adema-orgel te Lisse heeft voor dit jaar weer een
aantal interessante orgelconcerten georganiseerd. De eerste twee zullen zijn op de
zaterdagen 18 april en 9 mei. In april is Erik-Jan Eradus bij ons te gast, terwijl het
tweede concert van dit jaar in mei door Peter Eilander gegeven zal worden.
Beide organisten staan garant voor een muzikale avond op het monumentale
Adema-orgel de Sint-Agathakerk van Lisse. Aanvang van de concerten is 20.15
uur.
Op het programma van 18 april staan de Trois Chorals van Cesar Franck.
In zijn laatste levensdagen schreef Franck zijn beroemde Trois chorals pour grand
orgue (1890). Inmiddels behoren deze orgelcomposities tot de allerhoogste vorm
van orgelliteratuur. Het is een vrij uniek gebeuren voor Lisse dat Erik-Jan Eradus
ze deze avond alle drie zal gaan uitvoeren. Ter afwisseling zal Eradus tussen de
Chorals in twee delen uit L'Orgue Mystique no.18 van Charles Tournemire spelen.
Het betreft de suite “Quasimodo” die Tournemire gecomponeerd heeft voor de
zondag na Pasen.
Erik-Jan Eradus is titulair-organist van de St. Josephkerk in Haarlem waar ook een
groot Adema-orgel staat.
Het programma van 9 mei opent met Sonate 6 van Felix Mendelssohn Bartholdy.
Daarin is de bekende melodie van “Vater unser im Himmelreich” verwerkt. Peter
Eilander speelt verder werken van Alexandre Guilmant en Louis Vierne, waaronder zijn beroemd geworden Carillon de Westminster. Ook staat Allegro deciso
(Final) uit Evocation, opus 37 van Marcel Dupré op het programma.
Peter Eilander is organist van de Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn. Hij maakte diverse Cd’s op Cavaillé-Coll orgels in Frankrijk met o.a. alle orgelsonates van
Guilmant.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze concerten bij te wonen. De toegang
tot de concerten is gratis, na afloop is er een collecte om de onkosten te bestrijden.
Voor meer informatie zie www.ademavrienden.nl

Van de commissie 100 jaar Heilig Hartkerk

VOORSTELLINGEN MUSICAL
JC2.0 UITGESTELD!
Helaas heeft Stichting Hakuna Matata, door de maatregelen die de regering op donderdag 12 maart 2020
heeft afgekondigd ter bestrijding
van de Corona-pandemie, moeten
besluiten om de voorstellingen van
de musical JC2.0 uit te stellen. Deze
zouden plaatsvinden op 2, 3 en 4
april in de H.Hartkerk in De Zilk.
Alles wordt in het werk gesteld om
te proberen de voorstellingen op
een later tijdstip door te kunnen
laten gaan. Bewaar daarom de gekochte kaarten goed en houd de
website www.hakunamatata-dezilk.nl in de gaten voor verdere mededelingen.
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Graag willen wij, de commissie 100 jaar Heilig Hart kerk, u vertellen hoe leuk het
jubileumjaar tot nu toe is geweest!
En ook hoe enorm trots we zijn om wat er allemaal in ons dorp gebeurt als we een
oproep doen om met elkaar de 100ste verjaardag van de kerk te vieren .
De strik om de kerk en het onthullen van de jubileumvlag was hilarisch, wel
vreselijk jammer dat het lint het na die enorme storm liet afweten. Maar gelukkig
hebben we de strik nog, die blijft fier op de toren zitten. En de vlag wappert bij
speciale gelegenheden, zo zien we dat er iets aan de hand is. De kinderen van de
basisschool hebben hun prachtige werkstukjes geïnspireerd op de glas in lood
ramen van de kerk, naar de kerk gebracht en wij konden ze een aantal weken goed
bekijken. Helaas ging de lezing van Leo Feijen niet door om persoonlijke redenen,
maar wij hopen dat wij hem later dit jaar nog kunnen boeken! Stichting Oud de
Zilck heeft enorm veel werk verricht waardoor wij 3 dagen lang konden genieten
van alle historie van onze Heilig Hart kerk. En wat was het gezellig om met elkaar
oude verhalen op te halen.
De opening van dit evenement werd verricht door onze nieuwe Pastoor Bosma.
Hij mocht het plakkaat onthullen welke Pastor Lansbergen ons geschonken heeft
en waarop alle Pastoren staan vermeld. En nu dus ook Pastoor Bosma! Een mooi
moment voor veel mensen om kennis te maken met Pastoor Bosma.
En dan de Beatmis met Berry and the Sky Devils tijdens de Eucharistieviering van
8 maart. Oude tijden herleven was hun aankondiging en dat was zo! Wat een
mooie, warme en muzikale viering. Fijn om dit met elkaar te beleven en te vieren.
We kunnen niet wachten op de musical JC 2.0 waarvoor de stichting Hakuna
Matata al maanden hard aan het werk is met al zijn deelnemers. Dank aan ieder
die zijn steentje heeft bijgedragen tot nu toe, voor of achter de schermen!

Lisse - Hillegom - De Zilk

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

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

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
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Heereweg 21
2161 AC Lisse
0252 - 413 213

persoonlijk
betrokken
stijlvol
www.vanderputtenendunweg.nl

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

grafmonumenten

ALS KWALITEIT TELT

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

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

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

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

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

Grafmonumenten
& Urnen

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

