Mededelingen
Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van 23 maart zijn er geen
openbare Missen meer in de parochie. Ook niet door-de-weeks!
Wel zal het pastoraal team dagelijks (met uitzondering van zaterdag) de Eucharistie
vieren in verbondenheid met en ter intentie van de gehele parochiegemeenschap.
De vieringen zijn live te beluisteren via kerkomroep.nl (st. Agathakerk Lisse) en live
te bekijken via facebook: https://www.facebook.com/Parochie-Heilige-Willibrordus308621829180570/ of via Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCYaNClvt0Gq318wSQNNKuJw
De Mis wordt gevierd op de volgende tijden:
Maandag
19:30 uur
Dinsdag
9:00 uur
Woensdag
9:00 uur
Donderdag
9:00 uur
Vrijdag
9:00 uur
Zondag
10:00 uur
Daarnaast zijn de kerken in Hillegom en De Zilk dagelijks geopend van 10:00 uur –
16:00 uur.
De kerken in Lisse zijn zondag geopend van 11:00 uur -16:00 uur. Van maandag t/m
zaterdag zijn de kerken geopend van 10:00 uur – 16:00 uur.
In de kerk blijven ook kratten staan voor de voedselbank. Uw gaven hiervoor zijn
meer dan welkom!!
Heeft u behoefte aan een gesprek met de pastoor, kapelaan of diaken, dan kunt u
telefonisch contact met hen opnemen. Schroom niet, maar bel gewoon als u
daaraan behoefte heeft!
Pastoor Bosma
Kapelaan Kuik
Diaken Osseweijer

0252-413 330
0252-520166
06-54294763

MEIMAAND=MARIAMAAND: In de maand mei zal er elke week van dinsdag t/m
vrijdagochtend voorafgaand aan de viering van 9:00 uur, om 8:30 uur, het
rozenhoedje worden gebeden. Ook het rozenhoedje kunt u via de digitale kanalen
volgen.

Graag uw mededelingen en misintenties opgeven voor de komende weekagenda vóór do. 30 april 2020

Heilige Willibrordusparochie locatie Lisse
Weekagenda nr. 18

: 25 april – 1 mei 2020

St. Agathakerk
: Heereweg 273
H.H. Engelbewaarderskerk : Heereweg 457
Website: www:willibrordusbollenstreek.nl
Voor uitvaart of ziekenzalving kunt u bellen met: 06 33 86 59 55
                          

25 april H. Marcus
De overlevering vertelt, dat de schrijver van het tweede evangelie Marcus
heette; dat deze gezel was van Petrus en Paulus en dat hij dezelfde is als
de 'Johannes Marcus' van wie sprake is in de Handelingen der Apostelen.
Wij weten van hem dat hij uit Jeruzalem afkomstig was, dat zijn moeder
Maria heette en huisbaas was in de stad Jeruzalem; in één van haar
huizen houdt de eerste christengemeente haar eerste bijeenkomsten.
Aanvankelijk vergezelde hij Paulus en Barnabas op hun zendingsreizen.
Hij maakte ook de eerste arrestatie van Paulus mee. Later heeft hij zich
bij Petrus gevoegd (deze noemt hem 'mijn zoon').

Vieringen en misintenties
Za. 25 april 19:00 uur H.H. Engelbew.kerk: VIERING VERVALT
Zo. 26 april 10:00 uur St. Agathakerk: BESLOTEN VIERING
Namens alle kerken van de parochie bidden wij:
Voor onze parochie, dat wij een missionaire en gastvrije gemeenschap mogen zijn
Zegen over een nieuw levensjaar van Guido
Anneke de Ree-Lommerse
Nel Schrama-de Ree
Rinus van Zonneveld
Levende en overleden familie De Groot-Warmerdam
Jan Lommerse
Ploon van der Zwan-Overdevest
Ton Perquin
Wim van der Elst
Cees Rusman en overleden familie
Johannes van der Linden en Anna Wilhelmina van der Linden-Vreeburg

Za.
Zo.

2 mei 19:00 uur H.H. Engelbewaarderskerk: Viering vervalt
3 mei 10:00 uur St. Agathakerk: Besloten viering

‘Gebedspunt van deze week’ :
Voor onszelf, dat wij Gods Liefdesplan met ons leven mogen ontdekken en dat wij
de moed mogen ontvangen om te gaan waartoe God ons roept.

Ma.

27 april 19:30 uur

St. Agathakerk: Besloten viering

Di.

28 april 9:00 uur

St. Agathakerk: Besloten viering

Wo. 29 april 9:00 uur

St. Agathakerk: Besloten viering
Levende en overleden familie
De Groot-Warmerdam

Do.
Vr.

30 april 9:00 uur
1 mei

9:00 uur

St. Agathakerk: Besloten viering
St. Agathakerk: Besloten viering
Levende en overleden familie
De Groot-Warmerdam
Petrus Oostdam en levende en overleden familie

Overleden
Annie van Amsterdam-Bouckaert
Rob Stalfoort
Joop de Haas
Rene Zwanenburg
Antonius Alloyisius Emile Maria van Gastel
Gerard Sassen
Martien Mooijekind
Tineke van Dorp-Prins
Josephina Geeris
Wilhelmus van Beek
Riek van Eeden-Kaptein
Wil Prins
Gerda Duivenvoorden

Vieringen Berkhout
Alle vieringen vervallen tot nadere berichtgeving!

